
Zápisnica 

z Predsedníctva OZJ v SR konaného 17. - 18.10.2022 v Šajdíkových Humenciach 

 

Prítomní:  

JUDr. Ingrid Vrkočová 

Mgr. Pavel Pitoňák  

PhDr. Erika Berčíková 

Mgr. Marta Božková 

Mgr. Jozef Fedor 

Mgr. Zuzana Račeková 

Zuzana Thron 

 

Neprítomní - ospravedlnení:  

Ing. Vladimír Bedeč 

Mgr. Slavomír Bigoš 

 

 

 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  od posledného zasadnutia 

predsedníctva.  

 

JUDr. Ingrid Vrkočová informovala:  

 v súvislosti so „Súdnou mapou“ 

- v prípade neposunutia účinnosti Súdnej mapy od 01.06.2023, teda ak k reforme 

justície dôjde od 01.01.2023, bude potrebné ešte do konca roka pripraviť Radu 

predsedov, aktualizovať Stanovy OZJ v SR - aby si ZOčky na vzniknutých 

pracoviskách mohli dojednať napr. svoju pracovnú dobu nezávisle od sídelného súdu 

- 16.09.2022 bol zaslaný list ministrovi spravodlivosti so žiadosťou o stretnutie, ktoré 

doposiaľ nebolo zrealizované – požiadať p. ministra o opätovné stretnutie  

 

 

 



zmluvy o spolupráci  

- OZJ v SR má uzatvorenú spoluprácu s VšZP, a.s. – výhody pre členov OZJ v SR – 

ponuky od VšZP, a.s. sú preposielané všetkým členom 

- predsedníčka ZO OZJ v SR bola oslovená na spoluprácu s OZ školstva – majú 

zariadenie v Kežmarských Žľaboch, ktoré by v prípade potreby vedeli poskytnúť OZJ 

v SR aj napr. na uskutočnenie Rady predsedov 

- ďalšia spolupráca bola navrhnutá so zariadením FRIZZANTE v kúpeľnom meste 

Turčianske Teplice, ako i s Kúpeľmi Nimnica 

- návrh na spoluprácu s poisťovňou UNION bol odprezentovať p. Halás – výhody 

nielen pre členov OZJ ale aj ich rodinných príslušníkov 

- vyzdvihla navrhované výhody v jednotlivých zariadeniach nielen pre členov OZJ 

v SR, ale i ich rodinných príslušníkov 

- dala do pozornosti, že stále je v platnosti spolupráca s firmou DALIAN – informácie 

o výhodách na internetovej stránke OZJ v SR 

- taktiež navrhla uskutočniť prieskum, koľko členov doposiaľ využilo výhody VšZP, 

a.s. na základe zmluvy o spolupráci  

 

protestné akcie - vyhodnotenie 

- oboznámila, že sa zúčastnila protestnej akcie v Bratislave 19.09.2022 – protestu sa 

zúčastnilo cca 12500 ľudí, jej prejav bol zaslaný všetkým predsedom ZOčiek, ohlasy 

na výstup boli pozitívne, zdôraznila, že nepodporovala žiadnu politickú stranu ani 

žiadneho politika, protestu sa zúčastnila a vystúpila v občianskom bloku najmä 

s prijatím Súdnej mapy, hlavne s nepripravenou reformou justície  

- demonštrácia Proti chudobe organizovaná KOZ SR v Bratislave 08.10.2022 – osobne 

sa nezúčastnila, neboli poskytnuté informácie zo ZOčiek, či sa zamestnanci justície 

tejto demonštrácie zúčastnili   

 

štátny rozpočet 

- krátke info o výdavkoch na súdnictvo – 448 mil. eur, z plánu obnovy je vyčlenených 

na reorganizáciu súdov a renovácie budov, ako aj digitalizáciu a analytické kapacity 

a tiež na digitalizáciu procesov insolvenčného konania 189 mil. eur, avšak v rámci 

rozpočtu nie sú premietnuté rozpočtové prostriedky na zabezpečenie realizačných 

krokov z reformy súdnej mapy a zdrojové krytie požadovaných výdavkov 

bezprostredne súvisiacich so zmenami vyplývajúci zo súdnej mapy sa bude odvíjať od 

schváleného legislatívneho rámca 

 

rôzne 

- informovala, že objem finančných prostriedkov Plánu obnovy má byť znížený o 9 % 

- informovala, že sa zúčastnila na Rade predsedov OZ KOZ SR 27.-28.09.2022 

- informovala o tom, že nie je súlad medzi jednotlivými odborovými zväzmi a KOZkou 

- stanovisko k ŠR – viď vyššie 

- Radu mladých bude za OZJ v SR zastupovať JUDr. Branislav Smetanka 

- bude potrebné na najbližšej Rade predsedov zvoliť zástupcu do EPSU 

- opätovná výzva na stretnutie s ministrom spravodlivosti 

- uložiť predsedom ZOčiek navrhnúť zástupcov do regionálnych rád KOZ 

 

 

 

 

 



PhDr. Erika Berčíková informovala:  

 o darovaní 2% dane za rok 2021 

- oznámila, že 13.10.2022 zasielala mail všetkým zástupcom ZO OZJ so žiadosťou 

o skontrolovanie darovanej sumy 2% dane z príjmu za rok 2021 pre OZJ v SR s tým, 

aby ZOčky, ktoré 2% darovali a doposiaľ nezaslali potrebné podklady k uplatneniu 

príspevku, takto urobili najneskôr do 21.10.2022, pretože po tomto termíne už nebude 

možné akceptovať dodatočné uplatnenie a následné vyplatenie príspevku ZOčke 

prostredníctvom darovacej zmluvy 

- upozornila na zaslanie vyúčtovania 2% dane z príjmu za rok 2020 – doklady je 

potrebné zaslať p. Táni Kalužnej najneskôr do 30.11.2022 

 

k stavu členskej základne OZJ v SR: 

- upozornila, že 13 ZOčiek (MS SR, OS Piešťany, OS Bratislava II, OS Košice II, OS 

Levice, OS Martin, OS P. Bystrica, KS v Prešove, OS Svidník, KS v Trnave, OS V. 

Krtíš, OS Zvolen, OS Žiar nad Hronom) si v riadnom termíne do 07.10.2022 nesplnilo 

povinnosť doručiť Štatistický výkaz o stave členskej základne k 30.09.2022. 

Nedoručením tohto štatistického výkazu znemožňujú skompletizovanie údajov za celú 

členskú základňu OZJ v SR, ktorý ona musí spracovať a odoslať KOZ každoročne 

v termíne do 15. októbra.  

 

k poskytovaniu finančných príspevkov členom OZJ: 

- k zasielaniu žiadostí o príspevok pri životných jubileách a pri prvom odchodne do 

dôchodku upozornila na nedostatočné žiadosti ZOčiek – chýbajúce údaje ako dátum, 

odkedy je jubilant členom ZOčky (nestačí uviesť, že je dlhoročným členom), súhlas 

výboru ZO, ako i posledné 4 výpisy – potvrdenia o úhrade 25% členského ZOčkou 

(nie člena-jubilanta) a hlavne je potrebné, aby v žiadosti o príspevok bola uvedená 

vždy len jedna osoba – jubilant, resp. osoba, ktorá odišla do dôchodku (nespájať do 

jednej žiadosti viaceré osoby) a samozrejme, ku každej žiadosti je potrebné osobitne 

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

  

Mgr. Marta Božková, ako celorepublikový odborový inšpektor BOZP:  

- 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 

- v súvislosti so znížením teploty vykurovania na pracoviskách súdov uviedla, že 

minimálna teplota je stanovená na 20 oC – vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. a MZ 

SR č. 99/2016 Z. z.  

 

V súvislosti s Uznesením vlády SR č. 602 z 28.09.2022 k návrhu opatrení na zníženie 

spotreby energií vo verejných budovách: „Verejná správa ide príkladom“ a Akčným plánom 

energetickej efektívnosti MS SR za účelom zníženia spotreby energií na obdobie od 

13.10.2022 do 30.04.2023, Predsedníctvo OZJ v SR hlavne v súvislosti so znížením teploty 

vykurovania na jednotlivých súdoch a s úpravou pracovného času (zrušenie pružného 

pracovného času) prijalo odporúčania, ktoré sú uvedené v uznesení.   



 

Predsedníctvo prehodnotilo žiadosti jednotlivých ZOčiek o poskytnutie príspevkov pri 

životných jubileách, odchode do dôchodku a taktiež i žiadosti 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).  

 

Pri žiadosti Krajského súdu v Trnave o poskytnutie príspevku na regeneráciu 

pracovnej sily pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru vo výške 150 eur pre člena 

ZO OZJ pri Krajskom súde v Trnave Ľudovíta Janicu, predsedníctvo podmienilo vyplatenie 

uvedeného príspevku vrátením hmotného majetku OZJ v SR, ktorý mu bol zverený na výkon 

funkcie celorepublikového odborového inšpektora BOZP.  

 

 Predsedníctvom OZJ v SR boli prijaté nasledovné uznesenia:  

 

U z n e s e n i e  

 Predsedníctvo OZJ v SR určuje v prípade potreby v súvislosti s účinnosťou Súdnej 

mapy od 01.01.2023, predbežný termín Rady predsedov na dni 28.-30.11.2022 

v Kežmarských Žľaboch.  

 

U z n e s e n i e  

 Predsedníctvo OZJ v SR poveruje predsedníčku OZJ v SR JUDr. Ingrid Vrkočovú 

na uzatvorenie zmlúv o spolupráci OZJ v SR s poisťovňou UNION, so zariadením 

FRIZZANTE Turčianske Teplice, s OZ školstva a so zariadením v Kežmarských Žľaboch, 

s kúpeľmi Nimnica. 

 

U z n e s e n i e  

 Ukladá predsedom ZO OZJ, ktorých ZOčka prispela 2% dani z príjmu za rok 2021 

OZJ v SR, aby túto skutočnosť nahlásili PhDr. Erike Berčíkovej a požadované podklady 

k uplatneniu príspevku zaslali p. Táni Kalužnej najneskôr 21.10.2022.  

 V prípade, ak nebudú k uplatnenému príspevku zaslané potrebné podklady – 

oznámenie s menným zoznamom členov (s výškou príspevku), ktorí prispeli 2% (v prípade 

nejasností i fotokópie vyhlásenia a potvrdenia členov s potvrdzovacou pečiatkou príslušného 

daňového úradu), finančné prostriedky nebudú ZOčke poskytnuté. Na uplatnenie príspevku 

po dátume 21.10.2022 sa neprihliada.  



U z n e s e n i e 

 Ukladá  predsedom ZO OZJ, ktorých ZOčka prispela 2% dani z príjmu za rok 2020 

OZJ v SR, a ktorým boli finančné prostriedky zaslané na účet na základe darovacej zmluvy 

v roku 2021, aby požadované podklady k vyúčtovaniu zaslali p. Táni Kalužnej najneskôr do 

30.11.2022.  

 

U z n e s e n i e  

Predsedníctvo OZJ v SR odporúča vedeniu jednotlivých súdov, aby vzhľadom na 

sedavé zamestnanie zamestnancov, teplota v kanceláriách a v pojednávacích miestnostiach 

neklesla pod 21 oC z dôvodu, že v prípade zníženia teploty pod uvedenú hranicu hrozí 

zvýšená chorobnosť nielen zamestnancov ale i sudcov, ktorá môže následne spôsobiť 

prieťahy v konaní.  

 

U z n e s e n i e  

Predsedníctvo OZJ v SR  odporúča vedeniu jednotlivých súdov, aby podľa možností 

zachovali na súdoch pružný pracovný čas. V prípade akýchkoľvek zmien ohľadne pracovného 

času, je potrebné tieto prerokovať s výborom ZO OZJ pri jednotlivých súdoch.   

 

 

U z n e s e n i e  

Predsedníctvo OZJ v SR  odporúča vedeniu jednotlivých súdov, aby v súvislosti 

s Uznesením vlády SR č. 602 z 28.09.2022 k návrhu opatrení na zníženie spotreby energií vo 

verejných budovách: „Verejná správa ide príkladom“ a Akčným plánom energetickej 

efektívnosti MS SR za účelom zníženia spotreby energií na obdobie od 13.10.2022 do 

30.04.2023 Zavádzanie povinnej práce z domu v určitom období, pričom jedným z riešení je 

konkrétne 31. október 2022, 18. november 2022, 27. - 30. december 2022, 2. - 5. január 2023. 

Ďalším z riešení je práca na doma piatky alebo pondelky, alebo piatky aj pondelky.  

 

 

 

 

 



U z n e s e n i e 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea             

50. rokov v sume 60,- Eur  na regeneráciu pracovných síl pre členov základných organizácií: 

KS Trnava   Ing. Adriana Moncmanová   60,- Eur 

KS Košice  Mgr. Zlatica Oždániová   60,- Eur 

KS Košice  Mgr. Erika Bakajsová    60,- Eur 

KS Košice  Darina Ivanková    60,- Eur 

OS Levice  Zuzana Valentíková    60,- Eur  

OS Bardejov  JUDr. Renáta Kravčišinová   60,- Eur 

OS Bardejov  Mgr. Mária Blaščáková   60,- Eur 

OS Bardejov  Mária Chovancová    60,- Eur 

OS Bardejov  Mgr. Danka Fellegiová   60,- Eur 

OS Bratislava V. Dana Benčičová    60,- Eur 

OS Michalovce Václav Stretavský    60,- Eur 

OS Komárno   Monika Riszdorferová   60,- Eur 

OS Komárno  Tatiana Szabóová    60,- Eur 

OS Košice-okolie JUDr. Mariana Badárová   60,- Eur 

OS P. Bystrica  Zdena Škoríková    60,- Eur (ZO doplatiť členské) 

OS Vranov n/Top. Alena Saxunová    60,- Eur 

KS Nitra  Mgr. Gabriela Moravčíková   60,- Eur 

OS Poprad  Mgr. Eva Žolondeková   60,- Eur  

OS Košice II.   Darina Manirná    60,- Eur 

 

 

 

U z n e s e n i e 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea            

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

OS Poprad  Jana Kromková    60,- Eur  

OS Martin  Lena Plichtová    60,- Eur 

OS Košice I.   Jarmila Korbulecová    60,- Eur 

OS Košice II.   Anna Nagyová    60,- Eur 

OS Košice II.   JUDr. Viola Čorgoová   60,- Eur 

OS L. Mikuláš Jana Dubská     60,- Eur 



OS L. Mikuláš Ing. Katarína Račková   60,- Eur 

OS L. Mikuláš Iva Vernerová     60,- Eur 

OS Nové Zámky  Alena Žigová     60,- Eur 

OS Brezno  Margita Bošeľová    60,- Eur 

KNSSR  JUDr. Martin Piovartsy   60,- Eur  

OS Malacky   Jana Lukáčková    60,- Eur 

OS Vranov n/Top. Elena Orokocká    60,- Eur 

OS Lučenec   Viera Rubintová    60,- Eur 

 

 

U z n e s e n i e 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku na regeneráciu pracovnej sily pri 

prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru, resp. pracovného pomeru v sume         

150,- Eur pre členov základných organizácií:  

OS Poprad  PhDr. Alena Foltinová   150,- Eur (doplniť ukonč. ŠZP) 

OS Bratislava IV. Helena Hladíková    150,- Eur 

OS Vranov n/Top. Helena Nemcová    150,- Eur (doplniť členstvo) 

OS Spišská n/Ves Helena Mrovčáková    150,- Eur 

OS Spišská N/Ves Iveta Salugová    150,- Eur (doplniť ukonč. ŠZP) 

OS Dunajská Streda Mária Vargová    150,- Eur  

KS Trnava  Milan Holka     150,- Eur 

KS Trnava   Vojtech Chynoranský    150,- Eur 

OS Zvolen  Kvetoslava Bosáková    150,- Eur 

OS Zvolen  Anna Kmeťová    150,- Eur 

OS Zvolen  Emília Výbošťoková    150,- Eur 

MS SR   Ing. Peter Kolenič     150,- Eur 

OS Galanta  Koloman Pajor    150,- Eur 

OS Košice I.  Gabriela Hámorská    150,- Eur 

OS Košice I.   Jolana Karasová    150,- Eur 

OS Košice I.   Milena Ondová    150,- Eur 

OS Rožňava   Ján Leng     150,- Eur 

OS Brezno  Eva Greksáková    150,- Eur 

 

 



U z n e s e n i e 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku na regeneráciu pracovnej sily pri 

prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru v sume 150 eur pre člena základnej 

organizácie pri Krajskom súde v Trnave Ľudovíta Janicu s tým, že uvedená suma bude  ZO 

vyplatená po vrátení hmotného majetku OZJ v SR Ľudovítom Janicom, ktorý mu bol zverený 

na výkon funkcie celorepublikového odborového inšpektora BOZP.  

 

 

U z n e s e n i e 

 Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci pre členov základných 

organizácií:  

OS Lučenec   Alžbeta Záchenská    60,- Eur 

OS Lučenec   Viera Rubintová    120,- Eur 

OS Spišská N/Ves Martina Staroňová    360,- Eur 

OS Michalovce Iveta Penťová     360,- Eur 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Zuzana Račeková 

  PhDr. Erika Berčíková 

 

 

 

 

 

 

 

 


