Zápisnica
z predsedníctva konaného dňa 2.10.2017. a 3.10.2017 v Inštitúte vzdelávania MS SR
Trenčianske Teplice - Omšenie

Prítomní:

JUDr. Ingrid Vrkočová
PhDr. Mária Rusňáková
Mgr. Marta Božková
JUDr. Viera Vavreková
PhDr. Erika Berčíková
Mgr. Ľudmila Bálentová
Mgr. Pavel Pitoňák
Mgr. Slavomír Bigoš
Ing. Vladimír Bedeč

Predsedníctvo otvorila JUDr. Ingrid Vrkočová a predniesla návrh programu zasadnutia
predsedníctva:

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o čerpaní 2 % dane za rok 2016
3. Informácia o stave účtu OZJ v SR
4. Schvaľovanie žiadostí o príspevok k životnému jubileu /50 rokov a 60 rokov/
5. Schvaľovanie žiadostí o sociálnej výpomoci
6. Úkony predsedníčky OZJ v SR od posledného zasadnutia predsedníctva
7. Rôzne

PhDr. Erika Berčíková oboznámila, že k 29.9.2017 bola zaslaná z Finančného
riaditeľstva SR suma 24.312,58 Eur z 2% daní za rok 2016. Ďalej informovala o stave
bežného účtu v ČSOB k uvedenému dátumu, ktorý bol vo výške 38.698,61 Eur (z ktorého sa
bude refundovať 2% dane pre jednotlivé ZO-ky). Vzhľadom na to, že k dnešnému dňu si ešte
nie všetky ZO splnili povinnosť, aby oznámili, koľko darovali 2%, predsedníctvo predĺžilo
lehotu na oznámenie najneskôr do 6.10.2017, po tomto termíne sa nerozdelená suma

použije na vyplatenie sociálnych výpomocí pre členov ZO OZJ v SR. Zároveň upozornila,
aby jednotlivé ZO dodržiavali postup pri zdokladovaní použitia 2% daní a neposielali
v obálke iba pokladničné doklady, ale spolu s prípisom, ktorá ZO-koľko a na aký účel použila
spolu s prílohou – nalepené doklady.
PhDr. Berčíková podala správu, že pre náš OZJ v SR z KOZ SR bude ku koncu roka
refundovaná čiastka 4.542,- Eur na výkon odborovej kontroly nad BOZP.
Pripomenula, že s účinnosťou od 1.1.2018 Rada predsedov OZJ v SR v dňoch 10.11.4.2017 schválila zvýšenie odvodu členského príspevku zo súčasných 20% na 25%,
preto apeluje na predsedov ZO, aby na túto skutočnosť nezabudli a upozornili na to svojich
pokladníkov, ktorí odvádzajú príspevky.

Uznesenie
Predsedníctvo OZJ v SR ukladá Ing. Vladimírovi Bedečovi – znovu iniciovať
založenie ZO OZJ v SR na OS Skalica a pozrieť stránku OZJ v SR

za účelom jej

aktualizovania.
Predsedníčka OZJ v SR JUDr. Ingrid Vrkočová oboznámila členov predsedníctva,
že sa zúčastnila Rady predsedov KOZ. Zástupcovia OZ KOVO a zástupcovia OZ
pracovníkov školstva vedy a výskumu presadzujú vlastné požiadavky bez ohľadu na potreby
iných OZ.
Predsedníctvo zaujalo stanovisko k výhradám k predsedníčke OZJ v SR JUDr. Ingrid
Vrkočovej, ktorá je v súčasnosti prednostkou Okresného úradu na Myjave (uvoľnenou na
výkon funkcie, pričom naďalej zostáva VSÚ pre OS Piešťany) s tým, že jednohlasne
odsúhlasilo jej zotrvanie vo funkcii predsedníčky OZJ v SR. Predsedníčka svoj mandát
vykonáva zodpovedne, nestranne, nezaujato a háji záujmy všetkých zamestnancov rezortu
spravodlivosti.
Predsedníctvo poverilo predsedníčku OZJ v SR - JUDr. Vrkočovú, aby sa na základe
pozvania prezidenta ZSS JUDr. Juraja Sopoligu zúčastnila 21. 11. 2017 hlavného
zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska.

Uznesenie
Ukladá sa predsedníčke OZJ v SR, aby predniesla požiadavku na užšiu spoluprácu
OZJ v SR so ZSS, najmä v otázke postavenia zamestnancov justície, ich pracovných
podmienok a platových náležitostí.

Predsedníctvo OZJ v SR zaujalo stanovisko k podnetom predsedov ZO
Predsedníctvo OZJ v SR prerokovalo aktuálne problémy v justícií:
-

Stav osobitného zákona o justičnej službe
Navýšenie štátneho rozpočtu pre rok 2018
Rušenie štátnozamestnaneckých miest
Zvýšenie osobných príplatkov osobitnej skupine zamestnancov v Bratislavskom kraji.

Výsledkom rokovania bude list adresovaný Podpredsedníčke vlády a Ministerke
spravodlivosti SR, v ktorom ju oboznámi s napätím, ktoré vyvolalo vyjadrenie ohľadom
osobných príplatkov.
Predsedníctvo vyjadrilo svoju nespokojnosť s navrhovanou výškou štátneho rozpočtu,
nezáujmom o zamestnancov v justícií, k prepúšťaniu. Upozornilo na porušenie verejného
prísľubu, ktorý ministerka dala na rokovaní s rozšíreným predsedníctvom a zástupcami
zamestnancov justície.
Vzhľadom na pretrvávajúci stav v rezorte spravodlivosti štrajková pohotovosť naďalej
trvá.
Predsedníctvo sa pripája a súhlasí s obsahom listu ZO OZJ v SR Košice II
uverejnenom na Naj právo.
JUDr. Vrkočová informovala, že pani podpredsedníčka vlády a ministerka
spravodlivosti SR pozvala predsedníctvo na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa
9.10.2017 na MS SR, kde budú zo strany predsedníctva prerokované aktuálne problémy
justície.
Ukladá sa predsedníctvu požiadať riaditeľku odboru rozvoja rezortných ľudských
zdrojov Mgr. Annu Heskovú o poskytnutie informácie o počte zamestnancov justície
zaradených do jednotlivých platových tried osobitne podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej
službe a osobitne podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 50.
rokov v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií:
OS Považská Bystrica

Oľga Majcíková

OS Považská Bystrica

Monika Mituníková

OS Považská Bystrica

Ivana Zábojníková

OS Bratislava I

Erika Androvicsová

OS Martin

Erika Chudziaková

OS Topoľčany

Katarína Mokošová

OS Michalovce

Beáta Janičinová

OS Rožňava

Andrea Kováčová

OS Rožnava

Maregita Demeterová

OS Senica

Viera Kesslová

OS Rimavská Sobota

Agáta Bavalová

OS Rimavská Sobota

Erika Ľuptáková

KS Banská Bystrica

Silvia Šimková

OS Michalovce

JUDr. Agáta Štefanovičová

Uznesenie
Predsedníctvo neschvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea
50. rokov v sume 60,- Eur pre OS Lučenec Jozefu Pevčíkovú, nakoľko podľa Finančného
poriadku nespĺňa členstvo 5 rokov

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 60.
rokov v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií:

OS Trebišov

Anna Kabalová

OS Považská Bystrica

Zdenka Kozáková

OS Považská Bystrica

Oľga Harantová

OS Dolný Kubín

Janka Matúšková

OS Trebišov

Mária Gudová

OS Spišská Nová Ves

Helena Moravčáková

OS Spišská Nová Ves

JUDr. Oľga Durajová

OS Poprad

Mária Sedláková

OS Bardejov

Helena Hudačková

OS Michalovce

Ľudmila Sunitrová

OS Ružomberok

Nataša Ondrušková

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku pri prvom odchode do dôchodku vo
výške 150,- Eur pre členov základných organizácií:
OS Rožňava

Anna Szaniszlóová

OS Vranov nad Topľou Mária Olexíková
KS Nitra

Ing. Janka Starinská

OS Námestovo

Johana Mintálová (vyplatiť po doručení dokladu

o skončení ŠZP)

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku – sociálnej výpomoci 200,- Eur pre
KS Trenčín

Tamara Čaklošová

Uznesenie
Predsedníctvo neschvaľuje poskytnutie príspevku na športové podujatie pre OS
Michalovce – zmena od 10.-11.4.2017 podľa Finančného poriadku sa už neposkytuje

Predsedníctvo upozorňuje, že pri žiadostiach o príspevok k životnému jubileu, prvom
odchode do dôchodku a soc. výpomoc je do budúcna potrebné predložiť aj výpis o splnení
odvodovej povinnosti (za posledných 12 mesiacov) voči OZJ v SR.

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková

