
Z á p i s n i c a 

z Rady predsedov OZJ v SR konanej v dňoch 10.4. 2017 – 11.4.2017  

v Trenčianskych Tepliciach – Omšení 

 

Prítomní členovia predsedníctva OZJ v SR:  

JUDr. Ingrid Vrkočová – predsedníčka  

PhDr. Mária Rusňáková - podpredsedníčka 

Mgr. Marta Božková - členka 

JUDr. Viera Vavreková - členka 

Mgr. Ľudmila Bálentová – členka 

PhDr. Erika Berčíková – členka 

Mgr. Slavomír Bigoš – člen 

Mgr. Pavel Pitoňák – člen 

Ing. Vladimír Bedeč – člen 

 

Hostia:  Jozef Kollár, prezident KOZ SR  

Kpt. Mgr. Ivan Caban – predseda OZ príslušníkov ZVJS  

Mgr. Dalibor Gdovin a Eva Takácsová za Dalian s.r.o. 

 

Prítomní predsedovia ZO OZJ v SR:   podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

Program rokovania Rady predsedov OZJ v SR  

1./ Otvorenie  

2./ Príhovor prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára 

3./ Príhovor predsedu OZ príslušníkov ZVJS kpt. Mgr. Ivana Cabana 

4./ Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

5./ Hlasovanie o programe  

6./ Správa o činnosti od poslednej Konferencie OZJ v SR  

7./ Správa o hospodárení OZJ v SR 

8./ Správa bezpečnostného technika o dodržiavaní bezpečnosti pri práci na jednotlivých 

pracoviskách  

9./ Informácia o vývoji členskej základne  

10./ Rozpis príjmu z 2% dane, prerozdelenie medzi jednotlivé ZO OZJ v SR  



11./ Správa o použití 2% zaplatenej dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  

12./ Správa revíznej komisie  

13./ Správa rozhodcovskej komisie  

14./ Prezentácia výhod pre odborárov pripravených v spolupráci s fy. Dalian s.r.o.  

15./ Diskusia  

16./ Záver 

 

k bodu 1/ 

Radu predsedov  otvorila predsedníčka OZJ v SR JUDr. Ingrid Vrkočová, ktorá 

privítala  predsedov základných organizácií a predstavila prítomných hostí.  

 

 

k bodu 2/ 

 Jozef Kollár, predseda KOZ SR informoval, že v novembri na 8. zjazde KOZ bol 

zvolený na ďalšie volebné obdobie. Zároveň zdôraznil, že KOZ SR je najsilnejšou 

organizáciou, ktorá prijala program: sociálny štát, zamestnanosť, solidarita. Zjazd sa niesol 

pod heslom: „Európska práca = Európska pláca“, kde ideou bolo priblížiť sa k európskemu 

priemeru (v súčasnosti  vysokokvalifikovaní pracovníci dosahujú iba 1/3 platov). Ďalej 

oboznámil, že v rámci KZVS návrh KOZ bolo 10% navýšenie platov, Vláda SR ponúkla iba 

0,9 %.  Nakoniec sa dokázalo vyjednať valorizáciu platových taríf zamestnancov v ŠS 

a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4% s účinnosťou od 1.1.2017 a od 

1.9.2017 do 31.12.2017 zvýšiť platy na úrovni 2% priznaných funkčných platov. Bolo 

uzatvorené memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v ŠS ..., ktoré Vláda SR 

nemôže vypovedať, pričom na rok 2018 sa zaviazala o ďalšie 4% a 2% zvýšenie miezd. 

Poznamenal, že úlohou KOZ je aj zosúladenie rodinného a pracovného života – kde za 

sviatky, soboty, nedele žiadajú zvýšené príplatky, ďalej zastabilizovanie dôchodkovej 

reformy, pričom sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku, žiadajú zvýšenie minimálnej mzdy 

(60% z priemernej mzdy) na sumu 492,- Eur. V krátkosti predstavil zmenu zákona o štátnej 

službe (hodnotenie štátnych zamestnancov, Rada pre ŠS, zrušenie stropu praxe ...). Nakoľko 

platové tarify nekorešpondujú so súčasným stavom (od 1.1.2017 nárast o 4%) do 30.4.2017 

budú predložené nové tabuľky. Čo sa týka práva na štrajk – konštatoval, že ako celok (všetci 

zamestnanci v ŠS) nie sme schopní štrajkovať, štrajku by sa zúčastnilo len malé percento 

štátnych zamestnancov, pričom KOZ združuje cca 245 tis. členov a 26 odborových zväzov.  

 



k bodu 3/ 

 kpt. Mgr. Ivan Caban predseda OZ príslušníkov ZVJS informoval, že v zbore je 

zamestnaných cca 4700 ľudí, z toho v minulosti bolo 1310 členov OZ a v súčasnosti združuje 

900 členov v 19 ZO. Uviedol, že zbor má 300 neobsadených miest príslušníkov. Konštatoval, 

že nezáujem o tento druh práce môže mať za následok nízky nástupný plat, ktorý v čistom 

predstavuje cca 400,- Eur.  

 

k bodu 4/ 

 Boli zvolené jednohlasne:  

Mandátová komisia v zložení:  JUDr. Robert Foltinovič 

     Mgr. Radovan Hvizdoš 

     Mgr. Anton Grobarčík  

 

Návrhová komisia v zložení:  Táňa Kalužná  

     Bc. Erik Svitač 

     Helena Morvayová 

 

 

k bodu 5/ 

Program Rady predsedov bol schválený bez pripomienok a rokovací poriadok tak, ako 

bol predložený – bez pripomienok.  

Hlasovanie: Za: 50      Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

k bodu 6/ 

 Predsedníčka OZJ SR JUDr. Ingrid Vrkočová podrobne oboznámila prítomných so 

Správou o činnosti predsedníctva od poslednej Konferencie OZJ v SR (31.3.-1.4.2016), ktorá 

tvorí prílohu zápisnice. Konštatovala, že spolupráca s MS SR sa zlepšila, dokonca pani 

ministerka sama iniciuje komunikáciu s OZJ v SR. Zároveň apelovala na jednotlivých 

predsedov ZO, aby dohliadli na 2% zvýšenie funkčného platu od 1.9.2017 na obdobie 4 

mesiacov.  

 JUDr. Vrkočová informovala, že v súčasnosti pôsobí na ministerstve zahraničná firma 

CPEI, ktorej úlohou je vypracovať audit na výkon (ako pracujú súdy), pričom I. výstup by 

mal byť zrejmý do konca júna t.r. Spolupráca na uvedenom projekte bude do roku 2019. 

 



k bodu 7/ 

 Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková v krátkosti informovala o hospodárení 

OZJ v SR za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. Stav hospodárenia tvorí prílohu zápisnice. 

Oboznámila, že KOZ SR na rok 2017 za výkon odborovej kontroly nad BOZP pre náš OZ 

vyčlenila čiastku vo výške 4.542,- Eur. Informovala o stave na účte k 7.4.2017, ktorý bol vo 

výške 10.431,09 Eur.  

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie správu o činnosti predsedníctva, o hospodárení 

a vyúčtovaní finančných prostriedkov za rok 2016.  

Hlasovanie:  Za:  50    Proti:   0   Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu 8/ 

 JUDr. Viera Vavreková prečítala správu od bezpečnostného technika o činnosti 

odborovej kontroly nad BOZP za rok 2016, kde bolo zistených 17 nedostatkov. Kontrola bola 

na 7 súdoch. Správa BOZP tvorí prílohu zápisnice.  

 

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie správu o činnosti odborovej kontroly nad BOZP 

v roku 2016.  

Hlasovanie: Za: 50      Proti: 0       Zdržal sa: 0  

 

 

k bodu 9/ 

PhDr. Mária Rusňáková predniesla správu o vývoji členskej základne k 30.9.2016.  

Celkový počet členov OZ: 2535 (v r. 2015 bolo 2697), pokles o 162 členov, z toho žien 2206, 

osôb do 35 rokov 528 a dôchodcov 47. Celkový počet ZO: 66. Ďalej informovala, že dňa 

6.4.2017 osobne kontaktovala v rámci porady OS Bratislava II. za účelom založenia ZO, 

s výsledkom nateraz priaznivým, nakoľko zamestnanci prejavili záujem byť členmi ZO.  

 

 

 



U z n e s e n i e 

 

 Rada predsedov berie na vedomie správu o vývoji členskej základne odborového 

zväzu ku dňu 30.9.2016.  

Hlasovanie: Za: 50        Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

k bodu 10/, 11/ 

 PhDr. Erika Berčíková, členka predsedníctva oboznámila prítomných o zaslaných 

finančných prostriedkoch 2% dane za rok 2015, ktoré je nutné vyčerpať do konca roka 2017 

a zdokladovať. Za uvedené obdobie z DÚ bolo zaslaných 18.932,90 Eur, ktoré boli 

prerozdelené na jednotlivé ZO. Informovala v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z 

príjmov, na aký účel môžu jednotlivé ZO OZJ použiť finančné prostriedky z 2% darovanej 

dane. Zároveň konštatovala, že sú jednotlivé ZO, ktoré ani po niekoľkých výzvach 

nespolupracujú a na určený termín nenahlásia sumu, koľko ich ZO darovala 2% a potom je 

obtiažne porovnať sumu, ktorú ZO nahlásia a koľko na OZJ v SR pošle Finančné riaditeľstvo.  

 V rámci diskusie bol podaný návrh, aby jednotlivé ZO nahlásili darovanie 2% daní 

PhDr. Berčíkovej najneskôr v termíne do 31.10. v danom roku. Ktorá ZO tak do tohto termínu 

neučiní, jej darovaná suma  sa použije na sociálne výpomoci. 

 

U z n e s e n i e 

 

 Rada predsedov berie na vedomie správu o použití 2% darovanej dane.  

Hlasovanie: Za: 50        Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 

U z n e s e n i e 

 

Ukladá sa základným organizáciám zaslať správu o darovaní 2% daní v termíne 

najneskôr do 31.10. v danom roku, spolu s menným zoznamom a vyhlásením o poukázaní 

podielu zaplatenej dane z príjmov FO. 

Hlasovanie: Za: 49        Proti: 0      Zdržal sa: 1 

 

 

 



k bodu 12/ 

 Stav finančných prostriedkov na účtoch OZJ SR a účtovné doklady OZJ SR za roky 

2015 a 2016 boli predložené na kontrolu revíznej komisii.  

 Členka revíznej komisie Erika Závoďančíková predniesla správu revíznej komisie OZJ 

v SR za rok 2015 a 2016.  Konštatovala, že za rok 2015 nedoručili správy tieto ZO (JA 

Pezinok, OS Banská Bystrica, OS Zvolen OS Bratislava IV, OS Malacky, KS Košice, OS 

Košice-okolie, OS Rožňava, OS Nitra, OS Prešov, OS Poprad, OS Stará Ľubovňa, OS 

Piešťany, OS Čadca) a za rok 2016 nedoručili (JA Pezinok, OS Košice – okolie, Bratislava 

IV, OS Dunajská Streda, OS Rožňava a OS Čadca) 

 Revízna komisia upozornila na povinnosť zasielať odvody štvrťročne a do správy pre 

prijímateľa uviesť poznámku, ktorá ZO odvody zasiela a za aké obdobie (napr. ZO Čadca  I.Q 

2017). 

Záverom predsedníčka ReK požiadala, aby správa bola zaslaná elektronickou formou 

všetkým predsedom ZO v SR, Správa ReK tvorí súčasť prílohy zápisnice.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Ukladá sa dotknutým základným organizáciám dodatočne predložiť správy  v termíne 

do 30.4.2017 a taktiež v tomto termíne opraviť chyby v správach. Toto sa považuje za 

upomienku č. 1. Po nesplnení povinnosti ZO predložiť správu o hospodárení bude po tomto 

termíne v zmysle bodu V. Finančného poriadku zaslaná upomienka č. 2 spolu so sankciou 

30,- Eur a v zmysle bodu VI ods. 4 revízna komisia požiada predsedníctvo o pozastavenie 

vyplácania príspevkov z odborového zväzu. 

Hlasovanie: Za: 50      Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

k bodu 13/ 

 Člen rozhodcovskej komisie Mgr. Jozef Fedor predniesol správu o činnosti 

Rozhodcovskej komisie, pričom konštatoval, že od poslednej Konferencie OZJ v SR 

neeviduje žiadny podnet.  

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie správu o činnosti Rozhodcovskej komisie.  

Hlasovanie: Za: 50     Proti: 0      Zdržal sa: 0 



k bodu 14/ 

 Predsedníčka OZJ SR privítala hostí: Mgr. Dalibora Gdovina, riaditeľa spoločnosti Dalian 

s.r.o. Prešov a p. Ing. Evu Takácsovú, asistentku pre úvery.  

 Mgr. Gdovin pripomenul, že je podpísaná Rámcová zmluva medzi OZJ v SR a Dalian, 

OZJ v SR a Kooperatívou a OZJ a Slovak Telekom, ktorej predmetom je sprostredkovanie 

komplexných úverových, leasingových, poisťovacích a telekomunikačných služieb, ako aj iných 

výhodných produktov a služieb, ktoré vzniknú z potreby členov a ich rodinných príslušníkov na 

území celej SR. Na tieto účely bude slúžiť e-mailová adresa: justicia@dalian.sk, pričom pri 

komunikácii bude potrebné zaslať kópiu občianskeho a technického preukazu, vyhlásenie v ktorej 

ZO je členom a dátum, od kedy má byť poistenie účinné.  

 

k bodu 15/ 

 Predsedníčka OZJ v SR predniesla návrh p. Janicu ohľadom zvýšenia členského 

príspevku. Odprezentovala dôvody, pre ktoré je potrebné pristúpiť k tomuto kroku. Medzi 

najdôležitejšie zdôraznila, že za posledné 3 roky prevyšujú výdaje nad príjmami. Členská 

základňa starne a s tým súvisí vyplácanie odmien pri životných jubileách 50., 60. rokov a pri 

odchode do dôchodku. Z roka na rok sa zvyšuje počet žiadostí o sociálnu výpomoc. V rámci 

diskusie padlo viacero návrhov (zvýšenie o 1% - najviac na sumu 6,- Eur; zrušenie príspevku na 

športové akcie a rokovanie grémií; 10% zníženie darovaných 2% daní pre ZO; zvýšenie odvodu 

ZO pre základňu z 20% na 25% - v minulosti sa odvádzalo 30%). 

 

U z n e s e n i e 

 

 Rada predsedov s účinnosťou od 1.5.2017 ruší vyplácanie príspevkov na športové akcie 

a na rokovania grémií.  

Hlasovanie: Za: 48        Proti: 2      Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e 

 

 Rada predsedov s účinnosťou od 1.1.2018 schválila zvýšenie odvodu členského príspevku 

zo súčasných 20% na 25% 

Hlasovanie: Za: 37        Proti: 3      Zdržal sa: 10 

 

 

Vypracovala: PhDr. Erika Berčíková  

 

mailto:justicia@dalian.sk


 


