
Z á p i s n i c a 

z Rady predsedov a Konferencie ZO OZJ v SR konanej v dňoch 10.9. 2020 – 11.9.2020  

v Trenčianskych Tepliciach – Omšení 

 

 

Prítomní členovia predsedníctva OZJ v SR:  

JUDr. Ingrid Vrkočová – predsedníčka  

PhDr. Mária Rusňáková - podpredsedníčka 

Mgr. Marta Božková - členka 

PhDr. Erika Berčíková – členka 

Mgr. Zuzana Račeková - členka 

Mgr. Slavomír Bigoš – člen 

Mgr. Pavel Pitoňák – člen 

Ing. Vladimír Bedeč – člen 

 

Ospravedlnená:  

JUDr. Viera Vavreková - členka 

 

Prítomní predsedovia ZO OZJ v SR:   podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

Program rokovania Rady predsedov OZJ v SR 10.9.2020 

1./ Otvorenie, privítanie hostí 

2./ Voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie  

3./ Hlasovanie o programe  

4./ Správa zástupcu OZJ v SR v Ekonomickej komisii KOZ SR 

5./ Správa zástupcu OZJ v SR v Právnej komisii KOZ SR 

6./ Správa zástupcu OZJ v SR v Rade mladých KOZ SR 

7./ Správa zástupcu OZJ v SR v Rozhodcovskom senáte KOZ SR 

8./ Správa zástupcu OZJ v SR v Komisii rovností príležitostí žien a mužov KOZ SR 

9./ Správa Rozhodcovskej komisie OZJ v SR 

10./ Správa Štrajkového výboru OZJ v SR 

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

12./ Správa o hospodárení OZJ v SR 

13./ Správa Revíznej komisie OZJ v SR 



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

15./ Informácia o vývoji členskej základne 

16./ Správa o dodržiavaní bezpečnosti pri práci na jednotlivých pracoviskách 

17./ Diskusia 

 

 

Program Konferencie OZJ v SR 11.9.2020 

18./ Potvrdenie volebnej, mandátovej a návrhovej komisie OZJ v SR 

19./ Prerokovanie volebného poriadku OZJ v SR a jeho schválenie  

20./ Prerokovanie rokovacieho poriadku OZJ v SR a jeho schválenie 

21./ Prerokovanie finančného poriadku OZJ v SR a jeho schválenie 

22./ Zmena Stanov OZJ v SR 

23./ Voľby predsedu OZJ v SR 

24./ Voľby do predsedníctva OZJ v SR 

25./ Voľby do revíznej komisie OZJ v SR 

26./ Diskusia  

27./ Záver 

 

 

k bodu 1/ 

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

privítala  hostí - prezidenta KOZ SR p. Mariána Magdoška,  zástupkyňu ZSS p. JUDr. Ayše 

Pružinec Erenovú a predsedov základných organizácií.  

 

k bodu 2/ 

Boli zvolené jednohlasne:  

Volebná komisia v zložení:   Kvetoslava Krištofičová 

     Mária Spišáková 

     JUDr. Slávka Viteková 

 

Mandátová komisia v zložení:  Erika Závoďančíková 

     JUDr. Tobiáš Anyalai 

     Ing. Lenka Poleková  

 



Návrhová komisia v zložení:  Mgr. Jozef Fedor 

     JUDr. Branislav Smetanka 

     Martina Krajčovičová 

 

 

Predsedníctvo OZJ v SR konštatuje, že k dnešnému dňu je aktívnych 67 predsedov 

ZO. Podľa prezenčnej listiny je dňa 10.9.2019 prítomných 47 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: 47      Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

k bodu 4 – 8/ 

 JUDr. Branislav Smetanka predniesol správu o činnosti z Rady mladých KOZ SR.  

Ostatné komisie (ekonomická, právna, rozhodcovský senát, komisia rovností príležitostí žien 

a mužov KOZ SR) od poslednej Rady predsedov OZJ v SR neboli činné.  

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo OZJ v SR a predsedovia ZO zobrali na vedomie správu o činnosti z Rady 

mladých KOZ SR.  

Hlasovanie: Za: 47     Proti:  0    Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu 9/ 

 Člen rozhodcovskej komisie Mgr. Jozef Fedor predniesol správu o činnosti 

Rozhodcovskej komisie, pričom konštatoval, že od poslednej Rady predsedov eviduje dva 

podnety postúpené predsedníctvom. Rozhodcovská komisia k uvedeným podnetom zaujala 

stanovisko a predsedníctvu podala správu.  

 

 



U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo OZJ v SR a predsedovia ZO zobrali na vedomie správu o činnosti 

Rozhodcovskej komisie.  

Hlasovanie: Za: 47     Proti:  0    Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu 10/ 

 Štrajkový výbor od poslednej Rady predsedov OZJ v SR nebol činný. 

 

k bodu 11/ 

Predsedníčka OZJ v SR podrobne oboznámila prítomných so Správou o činnosti 

predsedníctva od poslednej Rady predsedov OZJ v SR (16.5.-17.5.2019). 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:  47    Proti:   0   Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu 12/ 

 Člen predsedníctva Mgr. Pavel Pitoňák v krátkosti informoval o hospodárení OZJ 

v SR za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. Stav hospodárenia tvorí prílohu zápisnice. 

Oboznámil, že KOZ SR na rok 2020 za výkon odborovej kontroly nad BOZP pre náš OZ 

vyčlenila čiastku vo výške 5.118,- Eur.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie správu o  hospodárení a vyúčtovaní finančných 

prostriedkov za rok 2019.  

Hlasovanie:  Za:  47    Proti:   0   Zdržal sa: 0 



k bodu 13/ 

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

2019 boli predložené na kontrolu revíznej komisii.  

 Členka revíznej komisie Erika Závoďančíková predniesla správu revíznej komisie OZJ 

v SR za rok 2019. Za rok 2019 k dátumu 15.7.2020 nedoručili  správu ZO: KS Bratislava, 

KS Prešov, OS Dunajská Streda a OS Námestovo. Revízna komisia určila termín na 

dodatočné predloženie správ do 24.7.2020. Do tohto termínu zaslali správu KS Prešov 

a OS Námestovo. Toto bola 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 pre KS Bratislava a OS Dunajská Streda s povinnosťou 

odoslania správy najneskôr do 30.9.2020.  

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

30.9.2020, ďalej na povinnosť zasielať odvody štvrťročne a do správy pre prijímateľa uviesť 

poznámku, ktorá ZO odvody zasiela a za aké obdobie (napr. ZO Brezno  I.Q 2020). Revízna 

správa tvorí prílohu zápisnice. 

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

2019 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 

Rada predsedov berie na vedomie správu revíznej komisie.  

Hlasovanie:  Za:  47    Proti:   0   Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e 

 

 Ukladá sa dotknutým základným organizáciám dodatočne predložiť správy  v termíne 

do 30.9.2020 a taktiež v tomto termíne opraviť chyby v správach.  

Hlasovanie: Za: 47      Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu 14/ 

Mgr. Pavel Pitoňák, člen predsedníctva oboznámil prítomných o zaslaných finančných 

prostriedkoch 2% dane za rok 2018, ktoré je nutné vyčerpať do konca roka 2020 

a zdokladovať. Za uvedené obdobie z Finančného riaditeľstva SR bolo zaslaných 30.092,11 



Eur, ktoré boli prerozdelené na jednotlivé ZO. Informoval 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. Informoval, 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.  

Do Konferencie ešte nepredložili vyúčtovanie ZO:  OS Bánovce nad Bebravou v sume 

362,07 Eur; MS SR Bratislava  v sume 3.668,40 Eur; OS Galanta v sume 1.364,54 Eur; OS 

Lučenec v sume 1.129,65 Eur; OS Nové Zámky v sume 986,59 Eur; OS Partizánske v sume 

744,29 Eur; OS Piešťany v sume 369,67 Eur; OS Rimavská Sobota v sume 1.327,60 Eur a KS 

Trenčín v sume 1.188,60 Eur. Pripomenula, že tieto je nutné zdokladovať najneskôr do konca 

roka 2020. 

 

 

U z n e s e n i e 

 

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

Hlasovanie: Za: 47        Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

k bodu 15/ 

Mgr. Pavel Pitoňák predniesol správu o vývoji členskej základne k 30.9.2019.  

Celkový počet členov OZ: 2759 (v r. 2017 bolo 2577, v r. 2018 bolo 2708), nárast o 51 členov 

oproti roku 2018, z toho žien 2416, osôb do 35 rokov 543 a dôchodcov 75. Celkový počet 

ZO: 67 a novozískaných členov: 158. 

 

U z n e s e n i e 

 

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

30.9.2019.  

Hlasovanie: Za: 47        Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 



 

k bodu 16/ 

 Ľudovít Janica prečítal správu o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2019, 

kde bolo zistených 21 nedostatkov. Kontrola bola vykonaná na 6. okresných súdoch, z toho na 

pracovisku upomínacieho a exekučného konania (OS BB), ŠTS, pracovisku BB a na Justičnej 

akadémii Pezinok.  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 2019.  

Hlasovanie: Za: 47      Proti: 0       Zdržal sa: 0  

 

 

k bodu 17/ 

 V diskusii neboli podané žiadne podnety resp. pripomienky zo strany predsedov ZO 

OZJ v SR. 

 

k bodu 18/ 

Podľa prezenčnej listiny je dňa 11.9.2020 prítomných 48 predsedov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu všetkých ZO, takže je uznášaniaschopná.  

 

Boli zvolené jednohlasne:  

Volebná komisia v zložení:   Kvetoslava Krištofičová 

     Mária Spišáková 

     JUDr. Slávka Viteková 

 

Mandátová komisia v zložení:  Erika Závoďančíková 

     JUDr. Tobiáš Anyalai 

     Ing. Lenka Poleková  

 

Návrhová komisia v zložení:  Mgr. Jozef Fedor 

     JUDr. Branislav Smetanka 

     Martina Krajčovičová 

 



k bodu 19/  

Prerokovanie volebného poriadku a jeho schválenie sa uskutoční na Konferencii OZJ 

v SR, ktorá sa uskutoční najneskôr do konca mesiaca november 2020. 

 

 

k bodu 20/ 

Prerokovanie rokovacieho poriadku a jeho schválenie sa uskutoční na Konferencii 

OZJ v SR, ktorá sa uskutoční najneskôr do konca mesiaca november 2020. 

 

K bodu 21/ 

Prerokovanie finančného poriadku a jeho schválenie sa uskutoční na Konferencii OZJ 

v SR, ktorá sa uskutoční najneskôr do konca mesiaca november 2020. 

 

k bodu 22/ 

 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 konca mesiaca október 2020 a následne sa prepošlú všetkým 

predsedom ZO.  

Hlasovanie:  Za 40  Proti 6   Zdržal sa 2 

 

U z n e s e n i e 

 

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

Termín najneskôr do  31.10.2020. 

 

k bodu 23/ 

 Voľba predsedu predsedníctva OZJ  SR, kandidát JUDr. Ingrid Vrkočová, počet 

odovzdaných hlasovacích hárkov 47, neplatných hárkov 0, za hlasovalo 44, zdržalo sa 

hlasovania 3.  

 

k bodu 24/  

 Voľby kandidátov na členov predsedníctva OZJ v SR, kandidáti 

Bratislavský kraj:  Zuzana Thron 

Trnavský kraj:  Ing. Vladimír Bedeč 



Nitriansky kraj:  Mgr. Zuzana Račeková 

Trenčiansky kraj:  Mgr. Marta Božková 

Žilinský kraj:   Mgr. Slavomír Bigoš 

Banskobystrický kraj: PhDr. Erika Berčíková 

Prešovský kraj:  Mgr. Pavel Pitoňák  

Košický kraj:   Mgr. Jozef Fedor 

   JUDr. Viera Vavreková 

 Počet odovzdaných hlasovacích hárkov 48. 

 

 

 

U z n e s e n i e 

 

Za predsedu OZJ v SR bola zvolená JUDr. Ingrid Vrkočová s počtom hlasov 44.  

Do predsedníctva OZJ v SR za Bratislavský kraj bola zvolená Zuzana Thron, 

s počtom hlasov 41; za Trnavský kraj bol zvolený Ing. Vladimír Bedeč, s počtom hlasov 

43; za Nitriansky kraj bola zvolená Mgr. Zuzana Račeková, s počtom hlasov 43; za 

Trenčiansky kraj bola zvolená Mgr. Marta Božková, s počtom hlasov 48; za Žilinský kraj 

bol zvolený Mgr. Slavomír Bigoš, s počtom hlasov 42; za Banskobystrický kraj bola 

zvolená PhDr. Erika Berčíková, s počtom hlasov 48; za Prešovský kraj bol zvolený Mgr. 

Pavel Pitoňák, s počtom hlasov 48; za Košický kraj bol zvolený Mgr. Jozef Fedor, 

s počtom hlasov 33.  

 

k bodu 25/ 

U z n e s e n i e 

 

Do revíznej komisie boli zvolení – predsedníčka: Erika Závoďančíková, s počtom 

hlasov 48, Mária Valovčíková s počtom hlasov 48 a Táňa Kalužná s počtom hlasov 48. 

 

U z n e s e n i e 

 

Do rozhodcovskej komisie boli zvolení – predseda: Mgr. Robert Droppa, s počtom 

hlasov 48; JUDr. Slávka Viteková, s počtom hlasov 48; Mgr. Matej Maxa, s počtom hlasov 

48; Mgr. Michal Chochula, s počtom hlasov 48 a Bc. Erik Svitač s počtom hlasov 48. 



 

U z n e s e n i e 

 

Do štrajkového výboru boli zvolení – predseda: Silvia Šoférová, s počtom hlasov 48 

a  Elena Hlavatá, s počtom hlasov 48. 

 

U z n e s e n i e 

 

Do Rady mladých KOZ SR bol zvolený ako náhradník Mgr. Tobiáš Anyalai s 

počtom hlasov 48.  

 

PhDr. Berčíková informovala prítomných, že vzhľadom na nekompletné žiadosti ZO 

pri ich podávaní (chýbajú výpisy za posledný rok od podania žiadosti, že ZO má uhradené 

členské; chýba údaj – presný dátum od kedy je zamestnanec členom ZO ...), bude o týchto 

rozhodnuté na najbližšom predsedníctve, po tom čo budú ZO vyzvané na doplnenie žiadosti.  

 

 

 

Vypracovala: PhDr. Erika Berčíková 


