
Z á p i s n i c a 

z predsedníctva konaného dňa 9.3. a 10.3.2017 v Omšení 

 

 

Prítomní:  

JUDr. Ingrid Vrkočová  

PhDr. Mária Rusňáková 

Mgr. Marta Božková  

JUDr. Viera Vavreková  

PhDr. Erika Berčíková  

Mgr. Ľudmila Bálentová  

Mgr. Pavol Pitoňák  

Mgr. Slavomír Bigoš  

Ing. Vladimír Bedeč  

 

 

 Predsedníctvo otvorila JUDr. Ingrid Vrkočová a oboznámila prítomných členov predsedníctva 

o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedu od posledného zasadnutia.  

 

JUDr. Vrkočová privítala zástupcov z NS SR – p. JUDr. Máriu Horváthovú za osobný úrad 

a p. Mgr. Matúša Roška – podpredsedu ZO OZJ v SR pri NS SR, za účelom objektívneho  vyjadrenia 

ohľadne Žiadosti o poskytnutie podpory pracovných záujmov a práv členky ZO OZJ pri NS SR p. 

Janky Dominovej, zo dňa 12.1.2017.  

 

PhDr. Berčíková oboznámila prítomných, že z MS SR bola listom č. 4475/2017/42-10709, zo 

dňa 22.2.2017 zaslaná informácia o platovom zaradení zamestnancov oddelenia informatiky na 

príslušných krajských súdoch.  

 

Ďalej podala správu o hospodárení OZJ v SR za rok 2016. Taktiež  informovala, že zvolených 

kandidátov do pracovnej skupiny pre tvorbu zákona o justičnej službe na MS SR  a  nominovaných 

zástupcov  do jednotlivých komisií na KOZ SR už nahlásila.  

 



Mgr. Marta Božková podala správu o aktuálnom obsadení miest na KS v Trenčíne, pričom 

oslovila riaditeľku súdnej správy, ktorá konštatovala, že v zmysle Vyhlášky MS SR č. 149/2011 Z.z. 

o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov 

a rozdeľovania zamestnaneckých miest, situácia je priaznivá. Chýba jedno štátnozamestnanecké 

miesto vo funkcii účtovník.  

 

JUDr. Vrkočová informovala, že na Sneme KOZ z našich navrhnutých kandidátov 

(Rozhodcovská komisia) nik neuspel.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Ukladá sa JUDr. Ingrid Vrkočovej a PhDr. Márii Rusňákovej požiadať predsedov OS 

Bratislava II. a OS Skalica o podanie informácie, v akej výške tvoria sociálny fond, nakoľko na týchto 

súdoch nie je založená odborová organizácia, ani zamestnanecká rada. Termín: najneskôr do konca 

apríla 2017.  

 

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 50. rokov 

v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií: 

 

OS Komárno  Adriana Čontošová  

OS Humenné  Marta Šimonová 

OS Veľký Krtíš  Anna Mazurkievičová  

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 60. rokov 

v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií: 

 

OS Michalovce  Eva Brndiarová 

OS Bratislava V. Dobromila Prostředníková  

 



U z n e s e n i e 

 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku pri prvom odchode do dôchodku výške 150,- 

Eur pre členov organizácií:  

 

OS Bratislava III. Daniela Lenčešová  

OS Bratislava III.  Božena Mesarošová 

OS Levice  Mária Báťová  

OS Nové Mesto n/V Zuzana Kusendová  

OS Bratislava V. Dobromila Prostředníková  

OS Spišská Nová Ves Marta Stuchlíková  

 

 

 

U z n e s e n i e  

 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci pre členku Janku Dominovú 

NS SR vo výške 120,- Eur s tým, že Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci, zo dňa 

8.12.2016 ešte vráti späť ZO OZJ pri NS SR na opätovné prerokovanie (tak ako to bolo 

prvotne adresované) o poskytnutie sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu. O tomto postupe 

bol Mgr. Roško, podpredseda ZO OZJ pri NS SR informovaný, nakoľko ZO v takomto 

prípade spolurozhoduje spolu so zamestnávateľom.   

 

 

 

 

 

 

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková  

 

 


