
Z á p i s n i c a 

z Rady predsedov ZO OZJ v SR konanej v dňoch 16.5. 2019 – 17.5.2019  

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 

PhDr. Erika Berčíková – členka 

Mgr. Zuzana Račeková - členka 

Mgr. Slavomír Bigoš – člen 

Mgr. Pavel Pitoňák – člen 

Ing. Vladimír Bedeč – člen 

 

 

Prítomní predsedovia ZO OZJ v SR:   podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

Program rokovania Rady predsedov OZJ v SR 16.5.2019 

1./ Otvorenie  

2./ Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

3./ Hlasovanie o programe  

4./ Správa o činnosti od poslednej Rady predsedov  OZJ v SR  

5./ Správa o hospodárení OZJ v SR 

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

pracoviskách  

7./ Informácia o vývoji členskej základne  

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

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

10./ Správa revíznej komisie  

11./ Správa rozhodcovskej komisie  

 

 



Program rokovania Rady predsedov OZJ v SR 17.5.2019 

12./ Potvrdenie volebnej a mandátovej komisie OZJ v SR 

13./ Zmena Stanov OZJ v SR 

14./ Prezentácia firmy MultiSport 

15./ Diskusia  

16./ Záver 

 

 

k bodu 1/ 

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

privítala  predsedov základných organizácií.  

 

k bodu 2/ 

Boli zvolené jednohlasne:  

Mandátová komisia v zložení:  Bc. Zuzana Blaščáková 

     Táňa Kalužná 

     Marianna Vojčeková  

 

Návrhová komisia v zložení:  Bc. Erik Svitač 

     Mgr. Matej Maxa 

     Mgr. Miroslav Daniel 

 

 

Podľa prezenčnej listiny je dňa 16.5.2019 prítomných 46 predsedov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu všetkých ZO, takže je uznášaniaschopná.  

 

 

k bodu 3/ 

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

bol predložený – bez pripomienok.  

Hlasovanie: Za: 46      Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 

 



 

k bodu 4/ 

Predsedníčka OZJ v SR podrobne oboznámila prítomných so Správou o činnosti 

predsedníctva od poslednej Rady predsedov OZJ v SR (26.4.-27.4.2018), ktorá tvorí prílohu 

zápisnice. Hlavne zdôraznila rokovania, ktorých sa zástupcovia OZJ zúčastnili. 

 

 

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie správu o činnosti predsedníctva.   

Hlasovanie:  Za:  46    Proti:   0   Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu 5/ 

 Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková v krátkosti informovala o hospodárení 

OZJ v SR za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. Stav hospodárenia tvorí prílohu zápisnice. 

Oboznámila, že KOZ SR na rok 2019 za výkon odborovej kontroly nad BOZP pre náš OZ 

vyčlenila čiastku vo výške 4.910,- Eur.  

 

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie správu o  hospodárení a vyúčtovaní finančných 

prostriedkov za rok 2018.  

Hlasovanie:  Za:  46    Proti:   0   Zdržal sa: 0 

 

 

 

k bodu 6/ 

 JUDr. Viera Vavreková prečítala správu od bezpečnostného technika o činnosti 

odborovej kontroly nad BOZP za rok 2018, kde bolo zistených 29 nedostatkov. Kontrola bola 

vykonaná na štyroch okresných súdoch, dvoch krajských súdoch a na Inštitúte vzdelávania v 

Omšení. 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 2018.  

Hlasovanie: Za: 46      Proti: 0       Zdržal sa: 0  

 

 

k bodu 7/ 

PhDr. Erika Berčíková predniesla správu o vývoji členskej základne k 30.9.2018.  

Celkový počet členov OZ: 2708 (v r. 2016 bolo 2535, v r. 2017 bolo 2577), nárast o 131 

členov oproti roku 2017, z toho žien 2362, osôb do 35 rokov 628 a dôchodcov 71. Celkový 

počet ZO: 67 a s počtom do 50 členov: 52. 

 

U z n e s e n i e 

 

 Rada predsedov berie na vedomie správu o vývoji členskej základne OZJ v SR ku dňu 

30.9.2018.  

Hlasovanie: Za: 46        Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu 8/, 9/ 

 PhDr. Berčíková, členka predsedníctva oboznámila prítomných o zaslaných 

finančných prostriedkoch 2% dane za rok 2017, ktoré je nutné vyčerpať do konca roka 2019 

a zdokladovať. Za uvedené obdobie z Finančného riaditeľstva SR bolo zaslaných 26.926,47 

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. Informovala, že kontrolu použitia 2% daní bude naďalej vykonávať p. Táňa 

Kalužná. 

 

 Táňa Kalužná upozornila na dôsledné použitie finančných prostriedkov z 2% 

darovanej dane. Pri zdokladovaní použitia žiada, aby sa jednotlivé účtovné doklady, najmä 

z registračných pokladníc prefotili, nakoľko po dlhšom čase tieto doklady blednú. 

 



 

U z n e s e n i e 

 

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

Hlasovanie: Za: 46        Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Rada predsedov si stanovila účel použitia darovaných 2% daní na:  

a) Ochrana a podpora zdravia: vo forme zdravotných kupónov (vitamíny, zdravotné 

pomôcky, zdravotná starostlivosť, dentálna starostlivosť, výživové doplnky), lieky nie 

b) Podpora a rozvoj telesnej kultúry: športové aktivity (aktívna, pasívna účasť), vstupné 

na športové podujatia, športové pomôcky 

c) Poskytovanie sociálnej pomoci 

d) Zachovanie kultúrnych hodnôt: (aktívna, pasívna účasť), vstupné na kultúrne podujatia 

– divadlo, kino, koncert 

e) Podpora vzdelávania: kurzy, knihy 

f) Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 

Hlasovanie: Za: 46        Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

k bodu 10/ 

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

2017 a 2018 boli predložené na kontrolu revíznej komisii.  

 Členka revíznej komisie Erika Závoďančíková predniesla správu revíznej komisie OZJ 

v SR za rok 2018. Za rok 2018 nedoručila  správu ZO: KS Bratislava. Revízna komisia 

určila termín na dodatočné predloženie správ do 31.5.2019. Toto je upomienka č. 1. Po 

nesplnení povinnosti ZO predložiť správu o hospodárení bude po tomto termíne v zmysle 

bodu V. Finančného poriadku zaslaná 2. upomienka spolu so sankciou 30,- Eur.  

Revízna komisia upozornila na chyby v správach, ktoré je tiež potrebné opraviť do 

31.5.2019, ďalej 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 2019). Revízna 

správa tvorí prílohu zápisnice. 



Predsedníčka ReK Mária Valovčíková upozornila predsedníctvo najmä pri predkladaní 

cestovných príkazov (Janica BOZP – predložiť fotokópiu TP, pri spotrebe PHM – urobiť aj 

fotokópiu pokl. dokladov ...).  

Revízna komisia skontrolovala príjmy a výdaje OZJ v SR podľa výpisov z účtu za rok 

2017 a 2018 a porovnala s predloženou správou o hospodárení OZJ. Príjmy a výdaje vo 

výpisoch súhlasia s predloženou správou.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

 Ukladá sa dotknutým základným organizáciám dodatočne predložiť správy  v termíne 

do 31.5.2019 a taktiež v tomto termíne opraviť chyby v správach.  

Hlasovanie: Za: 46      Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

 

U z n e s e n i e 

 

Ukladá sa všetkým základným organizáciám, aby na ďalšiu Radu predsedov (apríl-

máj 2020) doručili revíznej komisii originál peňažných denníkov za rok 2019 k nahliadnutiu. 

V prípade neúčasti na RP, peňažný denník doručiť elektronickou poštou 

(erika.zavodancikova@justice.sk).  

Hlasovanie: Za: 46      Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

 

U z n e s e n i e 

 

Ukladá sa všetkým základným organizáciám, aby pri zaslaní Štatistického výkazu ŠV 

01 (stav členskej základne odborového zväzu ku dňu 30.9.2019) zaslali aj zoznam členov, 

s dátumom od kedy je členom (zoznam bude aj súčasťou správy o hospodárení) na 

adresu: erika.bercikova@justice.sk.  

Hlasovanie: Za: 46      Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

mailto:erika.zavodancikova@justice.sk


k bodu 11/ 

 Člen rozhodcovskej komisie Mgr. Jozef Fedor predniesol správu o činnosti 

Rozhodcovskej komisie, pričom konštatoval, že od poslednej Rady predsedov 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: 46     Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 

 

Podľa prezenčnej listiny je dňa 17.5.2019 prítomných 50 predsedov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu všetkých ZO, takže je uznášaniaschopná.  

 

  

Boli zvolené jednohlasne:  

Mandátová komisia v zložení:  Bc. Zuzana Blaščáková 

     Táňa Kalužná 

     Marianna Vojčeková  

 

 

Návrhová komisia v zložení:  Bc. Erik Svitač 

     Mgr. Matej Maxa 

     Mgr. Miroslav Daniel 

  

 

 

k bodu 13/ 

 JUDr. Vrkočová informovala, že predsedníctvo  sa o.i. zaoberalo aj úpravou Stanov 

OZJ  SR. Nakoľko je to dokument, ktorý si vyžaduje náležitú pozornosť, navrhla, aby ich 

predsedníctvo pripravilo do 30.9.2019 a následne sa prepošlú všetkým predsedom ZO per 

rollam na hlasovanie.  

Hlasovanie:  Za 50  Proti 0   Zdržal sa 0 



U z n e s e n i e 

 

Ukladá sa Predsedníctvu OZJ v SR pripraviť zmenu Stanov OZJ v SR.  

Termín najneskôr do 30.9.2019. 

 

k bodu 14/ 

 PhDr. Mária Rusňáková privítala zástupcov firmy MultiSport, ktorí predstavili svoju 

firmu a odprezentovali  benefity, ktoré ponúkajú prostredníctvom zamestnávateľských zmlúv. 

Jednotlivé brožúry ohľadne benefitov boli odovzdané prítomným predsedom ZO. Taktiež 

bude zaslaný aktuálny prehľad nových partnerov – zariadení. Pre tých, ktorí váhajú či 

MULTISPORT kartu využijú v lete, budú do ponuky zaradené aj letné atrakcie a aktivity, 

ktoré sa dajú využiť ako v mieste bydliska, tak aj na dovolenke na Slovensku. 

 JUDr. Vrkočová pripomenula, že predsedom ZO bola zaslaná informácia ohľadne 

benefitov pre členov OZJ značky DATART, ktorá v SR prevádzkuje sieť maloobchodných 

predajní i vlastný e-shop.  

 

JUDr. Alena Krajčovičová v krátkosti vyhodnotila závery vyplývajúce 

z hodnotiaceho dotazníka (prieskum spokojnosti všetkých zamestnancov), pričom navrhla, 

že by sa mohlo pokračovať v prieskume, hlavne, či stúpla spokojnosť zamestnancov v justícii, 

resp. zistiť skutočnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

 

JUDr. Vrkočová informovala ohľadne poskytovania príspevku na rekreáciu pre súdy 

s menším počtom ako 49 zamestnancov, že MS SR nemá námietky, aby bol uznaný nárok 

zamestnancov na vyplácanie príspevku na rekreáciu, ktorý spĺňajú podmienky nepretržitého 

pracovného pomeru u zamestnávateľa 24 mesiacov. 

 

Ing. Vladimír Bedeč informoval prítomných, ktorí ešte nedostali informáciu, že MSSR 

zaviedlo nový informačný systém na správu požiadaviek a problémov vzniknutých 

v informačných systémoch v správe rezortu spravodlivosti (JIRA) https://jira.justice.sk“. 

 

 

 

Vypracovala: PhDr. Erika Berčíková  

 

https://jira.justice.sk/

