
Zápisnica 

z Predsedníctva OZJ v SR konaného dňa 12. – 13.12.2022 v Rajeckých Tepliciach 

 

Prítomní:  

JUDr. Ingrid Vrkočová 

Mgr. Pavel Pitoňák  

Ing. Vladimír Bedeč 

PhDr. Erika Berčíková 

Mgr. Slavomír Bigoš 

Mgr. Marta Božková 

Mgr. Jozef Fedor 

Mgr. Zuzana Račeková 

Zuzana Thron 

 

 Predsedníctvo otvorila JUDr. Ingrid Vrkočová, ktorá oboznámila prítomných členov 

o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva.  

 

U z n e s e n i e  

Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedníčky OZJ v SR a podpredsedu OZJ v SR od 

posledného zasadnutia.  

JUDr. Ingrid Vrkočová informovala:  

- o ostatnom Sneme KOZ v Bratislave dňa 30.11.2022 

- skonštatovala, že členská základňa OZJ v SR zaznamenala pokles (pokles o 15 členov 

oproti roku 2021) – navrhla „otvorenie sa svetu“  - zvýšiť členskú základňu napr. 

zamestnancami na úradoch (OÚ, ÚPSVaR) 

- dala do pozornosti prípravu na Radu predsedov – návrh na zvýšenie sumy členského, 

resp. odvodu (aj keď momentálne je 25% odvod z členských príspevkov), vzhľadom 

k neustále sa zvyšujúcim žiadostiam o jubileá, pribúdajú žiadosti o sociálne výpomoci, 

OZJ v SR však nebude môcť do budúcna vyhovieť všetkým 

- informovala o navrhovaných kandidátoch OZJ v SR do jednotlivých komisií KOZ – 

do Rozhodcovskej komisie R. Hvizdoš zvolený nebol, v Rade mladých nás bude 

zastupovať člen B. Smetanka, Komisia pre rodovú rovnosť – zástupcu OZJ v SR nemá 

- informovala o propagovaní Regionálnych rád – vysvetlila však, že za tieto sú 

spoplatnené a zatiaľ nevidí dôvod, aby členovia OZJ v SR v nich boli  

- skonštatovala, že na ďalší rok má OZJ v SR podľa počtu členov pri hlasovaní na KOZ 

28 hlasov 

- informovala o podpísaných verejných prísľuboch - so zariadením FRIZANTE 

v kúpeľnom meste Turčianske Teplice – zľava 20 % z cien ubytovania v roku 2023. 



- zdôraznila, že je potrebné informovať všetkých zamestnancov súdov, že uzatvorené 

zmluvy s výhodami sú len pre členov OZJ v SR – motivovať tak na rozšírenie 

členských základní ZOčiek 

  

stretnutie zástupcov Predsedníctva OZJ v SR s ministrom spravodlivosti dňa 

05.12.2022 

- p. minister uviedol, že Súdna mapa „žije ďalej“, i keď jej účinnosť bola odložená od 

01.06.2022, žiadne zmeny sa diať nebudú, ide čisto o technický odklad 

- uviedol, že sa ruší metodické, ekonomické a informačné usmernenie a bude oznámený 

nový predpis s tým, že je zámer zachovať počet miest v justícii k stavu uvedenému 

k 31.12.2022, nemá snahu prepúšťať 

- poukázal na efektívne využívanie nástrojov restoratívnej justície, ktoré využívajú 

PaMÚ  - má snahu navyšovať počty PaMÚ – všetko však závisí od novely Trestného 

zákona a Trestného poriadku 

- k správnym súdom uviedol, že aktuálne súdy sa situácii prispôsobia, zatiaľ nie sú 

pripravené všetky súdy aby vyhovovali Súdnej mape, plnohodnotné presťahovanie 

zamestnancov sa očakáva v priehu 2-3 rokov, preto k 01.06.2022 veľké presuny súdov 

nehrozia 

- zástupcovia OZJ v SR požiadali o sprístupnenie prehľadu osobných príplatkov na 

jednotlivých súdoch na porovnanie – najnižší – najvyšší 

- p. ministrovi bola predložená výplatná páska zamestnankyne, z ktorej bol zhrozený – 

uviedol, že si je vedomý slabého ohodnotenia justičných zamestnancov, dokonca by 

chcel aj navýšiť platy zamestnancov, ale cez terajší zákon nevedia navýšiť všetkým 

zamestnancom celej štátnej správy 

- predsedníčka OZJ v SR preto p. ministrovi predložila návrh na samostatné platové 

tabuľky pre zamestnancov súdov, keď navýšenie platov nie je možné cez platný zákon 

pre štátnu službu, resp. úpravu tried v tabuľkách – prestupy 

 

PhDr. Erika Berčíková informovala:  

 o darovaní 2% dane za rok 2021 

- oznámila, že v mesiaci november 2022 zasielala žiadosť o príspevok všetkým 

predsedom ZO OZJ, ktoré ZOčky si požiadali o príspevok z darovanej sumy 2% dane 

z príjmu za rok 2021 pre OZJ v SR, Žiadosť o príspevok 2022 s tým, že už dodatočné 

uplatnenie a následné vyplatenie príspevku ZOčky prostredníctvom darovacej zmluvy 

už nebude možné akceptovať 

- upozornila na zaslanie vyúčtovania 2% dane z príjmu za rok 2021 – doklady je 

potrebné zaslať p. Táni Kalužnej najneskôr do 30.11.2023 

- uviedla, že v roku 2022 bola z DÚ zaslaná suma 37.190 eur 

- upozorňuje však predsedov ZOčiek, že čiastka z 2% dane z príjmu, ktorú ZOčky 

prostredníctvom svojich členov zaslali OZJ v SR, nie je v plnej výške nárokovateľná 

pre ZOčku, keďže 10% zo zaslanej sumy sa hneď vyčlení pre potreby OZJ v SR a to 

na sociálne výpomoci, vedenie účtovníctva, výpočtovú techniku  

- taktiež vysvetlila, že tým, že sa vyhlásenie spolu s potvrdením odovzdá na DÚ, ešte 

neznamená, že suma, ktorá je na vyhlásení – ako príspevok pre OZJ v SR uvedená, aj 

reálne príde na účet OZJ v SR (stačí, ak nie je tlačivo správne vyplnené alebo daný 

prispievateľ má čo i len nepatrné podlžnosti, DÚ príspevok neodošle) 



- navrhla, aby vo „Vyhlásení“ prispievatelia označili krížikom – potvrdili súhlas so 

zaslaním údajov určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. 

oddiele podľa § 50 ods. 8 zák. č. 595/2003 Z. z. – potom sa bude dať odkontrolovať 

zoznam prispievateľov (daňovníkov) 

- uviedla, že i tento rok bude musieť byť vykonaný audit, vzhľadom k prekročeniu 

výšky príjmov z 2% dane      

 

k poskytovaniu finančných príspevkov členom OZJ: 

- opakovane upozornila pri zasielaní žiadostí o príspevok pri životných jubileách a pri 

prvom odchodne do dôchodku na nedostatočné žiadosti ZOčiek – chýbajúce prílohy, 

hlavne výpisy – potvrdenia o úhrade 25% členského ZOčkou a zdôraznila, aby sa  

žiadosť o príspevok týkala vždy jednej osoby, aby sa žiadosti na viaceré osoby 

nespájali do jednej – t. j. ku každej žiadosti (týkajúcej sa jedného člena) je potrebné 

pripojiť všetky podklady uvedené v IV. článku Finančného poriadku OZJ v SR     

 

Mgr. Marta Božková, ako republikový zväzový inšpektor BOZP KOZ pre OZJ v SR:  

- informovala o čerpaní finančných prostriedkov z KOZ pre BOZP 

- vysvetlila podmienky čerpania finančných prostriedkov – účtovná osnova pre 

zúčtovanie finančných prostriedkov zo ŠR SR na BOZP 

- informovala o vykonaných kontrolách BOZP na súdoch 

- informovala o zaslaní e-mailu predsedom ZOčiek – Povinnosti zamestnávateľa pri 

záťaži teplom a chladom 

 

 

Ing. Vladimír Bedeč:  

- navrhol na efektívnejšiu komunikáciu medzi OZJ v SR a predsedami ZOčiek, resp. ich 

zástupcami, iniciovať zriadenie skupiny v globálnom zozname adries, kde budú všetci 

predsedovia ZOčiek a aj ich zástupcovia. O jej vytvorenie požiada MSSR. 

 

 

V súvislosti s listom ZO pri Okresnom súde Košice I zaslaného Ministrovi 

spravodlivosti SR 14.11.2022, bez predchádzajúce informovania Predsedníctva OZJ v SR, 

Predsedníctvo OZJ v SR prijalo uznesenie.    

 

Predsedníctvo prehodnotilo žiadosti jednotlivých ZOčiek o poskytnutie príspevkov pri 

životných jubileách a taktiež i žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci. Opätovne je však 

potrebné pripomenúť, aby predsedovia ZOčiek dbali na správne a hlavne úplné zasielanie 

podkladov k žiadostiam (viď vyššie pripomienky PhDr. Eriky Berčíkovej).  

 



V súvislosti s opatreniami na zníženie spotreby energií vo  verejných budovách  

a zároveň odporúčaniami Predsedníctva OZJ v SR z 18.10.2022 hlavne v súvislosti so 

znížením teploty vykurovania na jednotlivých súdoch a s úpravou pracovného času, bolo 

zistené, že ministerstvo spravodlivosti ešte nemá vyhodnotený prieskum ohľadne šetrenia 

energie na jednotlivých súdoch.  

Prioritne Predsedníctvo dáva do pozornosti predsedom ZOčiek, že 

špecifické problémy  jednotlivých súdov je potrebné riešiť v prvom rade 

s predsedom súdu, ak sa problém nepodarí vyriešiť na súde, je možné následne 

požiadať Predsedníctvo OZJ v SR o pomoc pri riešení problému a až následne 

po negatívnom výsledku Predsedníctvo OZJ v SR daný problém predloží 

zamestnancovi Ministerstva spravodlivosti.  

 

 

 Predsedníctvom OZJ v SR boli prijaté nasledovné uznesenia:  

 

U z n e s e n i e 

Predsedníctvo OZJ v SR vyzýva predsedov ZO, aby všetky podnety, listy (s ktorými 

majú zámer sa obrániť na MS SR), konzultovali pred ich zaslaním s Predsedníctvom OZJ 

v SR a rešpektovali tým hierarchickú štruktúru v rámci odborového zväzu justície.  

Nedodržanie postupnosti hierarchickej štruktúry oslabuje vyjednávaciu pozíciu ako 

sociálneho partnera ministerstva spravodlivosti, nepomáha sociálnemu zmieru a vyvoláva 

rozporuplné reakcie.   

 

U z n e s e n i e 

 Predsedníctvo OZJ v SR schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného 

jubilea   50. rokov v sume 60 eur  na regeneráciu pracovných síl pre členov základných 

organizácií: 

OS Nové Zámky   Mgr. Iveta  Gallová   60,- Eur (doplniť členské) 

OS P. Bystrica    Danica Matuščinová  60,- Eur 

OS P. Bystrica    Marianna Hlušeková  60,- Eur 

OS Komárno   Kristína Nagyová  60,- Eur 

OS Košice I.    Žaneta Kováčová  60,- Eur 

OS Trenčín   Emília Sabová   60,- Eur 

OS Trenčín   Jana Jandová   60,- Eur 

OS Trenčín   Dana Kittlerová   60,- Eur 



OS Bratislava III.   Jana Zimmermanová  60,- Eur 

OS Bratislava III.   Iveta Valentová   60,- Eur 

OS Bratislava III.   Miriam Schvandtnerová 60,- Eur 

OS Dunajská Streda  Laura Bartaová   60,- Eur 

KS Prešov   PhDr. Štefan Ocilka  60,- Eur 

KS Prešov   Mgr. Antónia Andrejková  60,- Eur 

KS Nitra   Bc. Andrea Fusková  60,- Eur 

KS Trenčín   Patrik Michalík   60,- Eur 

OS Bratislava IV.  Viera Kavická   60,- Eur 

MS SR    Mgr. Renata Glaserova Opitzová 60,- Eur 

 

 

 

U z n e s e n i e 

 Predsedníctvo OZJ v SR neschvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného 

jubilea   50. rokov v sume 60 eur  na regeneráciu pracovných síl pre členku základnej 

organizácie: OS Bratislava V. p. D. Richtárikovú z dôvodu nesplnenia podmienok 5-ročného 

členstva v OZJ. 

 

 

U z n e s e n i e 

 Predsedníctvo OZJ v SR schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného 

jubilea            60. rokov v sume 60 eur na regeneráciu pracovných síl pre členov základných 

organizácií: 

OS Trenčín   Renáta Lehotská   60,- Eur 

OS Trenčín  Michal Chalmovanský  60,- Eur 

KS Prešov  Mária Balážová   60,- Eur 

ŠTS Pezinok  Emília Tibenská   60,- Eur 

OS Žiar nad Hr. Jaroslava Ihringová   60,- Eur 

OS Senica   Danka Janovičová   60,- Eur 

OS Bratislava IV.  Jana Mustafiová   60,- Eur 

KS Trenčín  Anastázia Miklánková  60,- Eur 

 

 

 



U z n e s e n i e 

 Predsedníctvo OZJ v SR schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti odchodu do 

starobného dôchodku v sume 150,- Eur na regeneráciu pracovných síl pre členov 

základných organizácií: 

OS Žilina   JUDr. Ján Rybárik   150,- Eur 

OS Trebišov   Otília Vályiová   150,- Eur 

OS Námestovo   Mária Námislovská   150,- Eur 

OS Brezno   Drahmíra Červenáková  150,- Eur 

OS Brezno   Eva Mateidesová   150,- Eur 

ŠTS Pezinok   Darina Predanócyová   150,- Eur 

ŠTS Pezinok   Alexander Hrdlička    150,- Eur 

ŠTS Pezinok   Peter Král     150,- Eur 

ŠTS Pezinok   Gabriela Mayerová   150,- Eur 

OS Poprad    Ružena Hrováthová   150,- Eur (doplniť členské) 

 

 

 

U z n e s e n i e 

 Predsedníctvo OZJ v SR schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci pre členku 

základnej organizácie:  

OS Stará Ľubovňa   Monika Folvarčíková  660,- Eur 

 

 

 

Zapísali: Mgr. Zuzana Račeková 

     PhDr. Erika Berčíková 

 


