
Z á p i s n i c a 

z Rady predsedov OZJ v SR konanej v dňoch 12.5. 2022 – 13.5.2022  

v Turčianskych Tepliciach  

 

 

Prítomní členovia predsedníctva OZJ v SR:  

JUDr. Ingrid Vrkočová – predsedníčka  

Mgr. Pavel Pitoňák - podpredseda 

Mgr. Marta Božková - členka 

PhDr. Erika Berčíková – členka 

Mgr. Slavomír Bigoš – člen 

Ing. Vladimír Bedeč – člen 

Zuzana Thron – členka 

Mgr. Jozef Fedor - člen 

 

Ospravedlnená:  

Mgr. Zuzana Račeková - členka 

 

Prítomní predsedovia ZO OZJ v SR:   podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

Program rokovania Rady predsedov OZJ v SR 12.5.2022 

1./ Otvorenie 

2./ Voľba 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./ Správa o činnosti v JMF 

 

 

Program rokovania Rady predsedov OZJ v SR 13.5.2022 

18./ Potvrdenie mandátovej a návrhovej komisie OZJ v SR 

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

20./ Rôzne 

21./ 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:  JUDr. Branislav Smetanka 

     Mgr. Michal Chochula 

     Mgr Marek Mižák  

 

Návrhová komisia v zložení:  JUDr. Radovan Hvizdoš    

     JUDr. Matej Jakubčo  

     JUDr. Róbert Puškár     

 

 

Predsedníctvo OZJ v SR konštatuje, že k dnešnému dňu je aktívnych 68 predsedov ZO. 

Podľa prezenčnej listiny je dňa 12.5.2022 prítomných 38 predsedov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu všetkých ZO, takže je uznášaniaschopná.  

 

 

 



k bodu 3/ 

Program Rady predsedov bol schválený bez pripomienok a  tak, ako bol predložený – 

bez pripomienok.  

Hlasovanie: Za: 38      Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu 4/ - 10  

Neboli podané žiadne správy od zástupcov OZJ v SR, dôvodom bola pandemická 

situácia COVID19 a v jednotlivých komisiách sa nepracovalo.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo OZJ v SR a predsedovia ZO zobrali na vedomie situáciu v jednotlivých 

komisiách.  

Hlasovanie: Za: 38     Proti:  0    Zdržal sa: 0 

 

 

 

k bodu 11/ 

Predsedníčka OZJ v SR podrobne oboznámila prítomných so Správou o činnosti 

predsedníctva od poslednej Rady predsedov OZJ v SR. Hlavne zdôraznila rokovania, ktorých 

sa zástupcovia OZJ v SR zúčastnili. 

 

 

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie správu o činnosti predsedníctva.   

Hlasovanie:  Za:  38    Proti:   0   Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



k bodu 12/ 

 Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková v krátkosti informovala o hospodárení 

OZJ v SR za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2021. Stav hospodárenia tvorí prílohu zápisnice. 

Zároveň prítomných oboznámila s výročnou správou o činnosti OZ za rok 2021 a správou 

nezávislého audítora, nakoľko OZJ v SR prvý krát splnilo zákonnú povinnosť pre povinný audit 

účtovnej závierky za rok 2021. Ďalej uviedla, že KOZ SR na rok 2022 za výkon odborovej 

kontroly nad BOZP pre náš OZ vyčlenila čiastku vo výške 4.839,- Eur.  

 

 

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie správu o  hospodárení a vyúčtovaní finančných 

prostriedkov za roky 2020 a 2021, výročnú správu o činnosti OZ za rok 2021 a správu 

nezávislého audítora.  

Hlasovanie:  Za:  38    Proti:   0   Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu 13/ 

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

2020 a 2021 boli predložené na kontrolu revíznej komisii.  

 

 Členka revíznej komisie Erika Závoďančíková predniesla správu revíznej komisie OZJ 

v SR za rok 2021. Za rok 2021 k dátumu 11.5.2022 nedoručili  správu ZO: OS Veľký Krtíš, 

OS Bratislava II a OS Prievidza.  Revízna komisia určila termín na dodatočné predloženie 

správ do 31.5.2022. V prípade ich nezaslania, žiadala predsedníctvo, aby žiadosti o finančný 

príspevok na regeneráciu pracovných síl, aj keď tieto ZO majú zaplatené odvody,  pozastavili 

ich vyplatenie do doby, kedy doručia správu.  

  

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

31.5.2022 (OS Banská Bystrica, OS Bratislava III a OS Poprad), 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 2022). Revízna správa tvorí prílohu zápisnice. 

 



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

2020 a 2021 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 31.5.2022 a taktiež v tomto termíne opraviť chyby v správach.  

Hlasovanie: Za: 38      Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu 14/ 

Táňa Kalužná oboznámila prítomných o zaslaných finančných prostriedkoch 2% dane 

za roky 2019 a 2020. 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 aj naďalej vykonávať. Ďalej upozornila na 

dôsledné použitie finančných prostriedkov z 2% darovanej dane na základe darovacej zmluvy. 

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: 38        Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

k bodu 15/ 

PhDr. Berčíková predniesla správu o vývoji členskej základne k 30.9.2021.  

Celkový počet členov OZ: 2856 (v r. 2020 bolo 2870), pokles o 14 členov oproti roku 2020, 

z toho žien 2505, osôb do 35 rokov 487 a dôchodcov 103. Celkový počet ZO: 67 

a novozískaných členov: 81. 

 

 



U z n e s e n i e 

 

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

30.9.2021.  

Hlasovanie: Za: 38        Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu 16/ 

 Ľudovít Janica prečítal správu o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2021, 

pričom bolo vykonaných 8 kontrol. Vzhľadom na pretrvávanie covidovej epidémie boli 

kontroly v skladbe: dve následne, dve základné a štyri formou dotazník.  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 2021.  

Hlasovanie: Za: 38      Proti: 0       Zdržal sa: 0  

 

k bodu 17/ 

 Mgr. Marta Božková podala informáciu o finančnom vývoji JMF za rok 2021. Výsledky 

hospodárenia boli ovplyvnené Covidom, prevádzky boli väčšinu roka zatvorené. JMF vykázal 

za rok 2021 hospodársky výsledok stratu pred zdanením v celkovej výške -1 849 605 Eur, po 

zdanení  -1 849 696 Eur. Dosiahnuté výnosy za rok 2021 boli vo výške 5 269 689 Eur. 

Základným zdrojom príjmov bol predovšetkým prenájom nehnuteľného majetku, čo 

predstavuje 88,13 % z celkového objemu výnosov a v celkovej hodnote 4 644 255 Eur. 

V porovnaní s rokom 2020 došlo k zníženiu o 771 967 Eur. Stav aktív JMF v objeme 

predstavuje k 31.12.2021 hodnotu 77 310 812 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa 

stav aktív JMF znížil o 1 628 839 Eur (v predchádzajúcom roku predstavoval stav aktív  

78 939 651 Eur). Na tomto objeme sa neobežný majetok podieľa sumou 65 627 422  Eur  

a obežný majetok sumou 11 635 324 Eur.  Pre odborové zväzy bol na rok 2022 schválený 

finančný dar vo výške 447 000 Eur. 

 



k bodu 18/ 

Podľa prezenčnej listiny je dňa 13.5.2022 prítomných 38 predsedov, čo predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu všetkých ZO, takže je uznášaniaschopná.  

 

 

 

Boli zvolené jednohlasne:  

Mandátová komisia v zložení:  JUDr. Branislav Smetanka 

     Mgr. Michal Chochula 

     Mgr Marek Mižák  

 

Návrhová komisia v zložení:  JUDr. Radovan Hvizdoš    

     JUDr. Matej Jakubčo  

     JUDr. Róbert Puškár     

 

 

k bodu 19/ 

 Predsedníctvo OZJ v SR predložilo návrh Finančného poriadku dňa 12.05.2022. 

Pripomienky a pozmeňovacie návrhy boli predložené návrhovej komisii. Finančný poriadok so 

zapracovanými schválenými zmenami bude zverejnený na našej webovej adrese 

(www.ozjvsr.sk). 

 

k bodu 20/ Rôzne 

- Kandidáti do KOZ 

- Ponuka od zástupcov VšZP – zľavy 

- Ponuka členstva v EPSU 

- Dodatky ku KZ – odchodné, odstupné 

- BOZP – odchod p. Janicu  

 

Predsedníčka predniesla ponuku VšZP a.s. na uzatvorenie exkluzívnej zmluvy o spolupráci, 

ktorej predmetom sú bezodplatné poradenské služby a servisné služby, zvýhodnené liečebné 

pobyty a extra zľavy pre členov odborového zväzu a zároveň poistencov VšZP.  

 

             

 



U z n e s e n i e 

 

RP odporučila uzavretie dohody s pripomienkou o doplnenie zmluvy o „Odborový zväz 

je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak VŠZP v zmysle článku III. ods. 3 jednostranne 

zmení, prípadne zruší rozsah a podmienky spolupráce, a to v lehote do 15 dní odo dňa, kedy 

VŠZP o tejto skutočnosti informovala odborový zväz. Účinky odstúpenia nastanú dňom 

doručenia odstúpenia VŠZP." 

 
Hlasovanie: Za: zjavná väčšina         

 

Predsedníčka informovala o možnosti a podmienkach vstupu  odborového zväzu do 

EPSU/PSI  a výške ročných členského príspevku. 

 

 

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie informáciu a ukladá predsedom ZOčiek  nahlásiť 

prípadných záujemcov o zastupovanie a prácu v stálych výboroch a komisiách EPSU/PSI. 

Zároveň ukladá predsedníctvu zrealizovať hlasovanie RP online o vstupe do EPSU/PSI  do 

konca júna 2022.     

Hlasovanie: Za: zjavná väčšina  

 

             

 

Predsedníčka informovala o termíne konania XI. zjazdu KOZ 16. – 17. 6. 2022  

v Bratislave. Nakoľko v tom čase bude  na liečebnom pobyte v kúpeľoch, za delegátku zjazdu 

navrhla Mgr. Martu Božkovú, členku predsedníctva. 

 

U z n e s e n i e 

 

RP schvaľuje za delegátku odborového zväzu na XI. Zjazde KOZ Mgr. Martu Božkovú. 

Hlasovanie: Za: 38      Proti: 0       Zdržal sa: 0  

 

 



Podpredseda Mgr. Pavel Pitoňák predniesol stanovisko odborového zväzu k problému 

doplatkov pn-iek za karanténnu PN-ku. 

 

  

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie stanovisko odborového zväzu k problému doplatkov 

PN  za karanténnu PN-ku a ukladá predsedníctvu zaslať stanovisko predsedom ZOčiek. 

Termín: do konca mája 2022 

Hlasovanie: Za: 38      Proti: 0       Zdržal sa: 0  

 

 

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie informáciu o situácii v novej ZO-čke (Najvyšší 

správny súd SR).  

Hlasovanie: Za 38  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

U z n e s e n i e 

 

Rada predsedov berie na vedomie výzvu na podporu protestu školských odborárov, 

ktorý sa uskutoční na Nám. SNP v Bratislave dňa 15.6.2022. 

Hlasovanie: Za 38  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

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:  

OS Prešov  Stanislav Stolárik  60,- Eur 

KS Prešov  Pavol Demský   60,- Eur (doložiť výpisy za 1 rok) 

KS Prešov  Ing. Marek Jusko  60,- Eur (doložiť výpisy za 1 rok) 

KS Trnava  Bibiána Kalčíková  60,- Eur 



IV MS SR Omšenie Zuzana Posluchová  60,- Eur 

OS Levice   Drahomíra Cserhelyiová 60,- Eur 

OS Košice I.   Ing. Katarína Vojteková 60,- Eur 

OS Košice II.   Milica Hanzluvková  60,- Eur 

OS R. Sobota  Gabriela Marková  60,- Eur 

OS Trnava   Henrich Blaž   60,- Eur 

OS Trnava   Alena Horváthová  60,- Eur 

KS B. Bystrica  Vladimíra Sekáčová  60,- Eur 

OS Nové Zámky  Mgr. Dáša Šuminová  60,- Eur 

KS Žilina   JUDr. Roman Tichý  60,- Eur 

KS Žilina   JUDr. Martina Nemravová 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 Prešov   Viera Oščipovská  60,- Eur 

KS Trnava  Mgr. Ľubica Ambrová 60,- Eur 

OS Martin  Oľga Balázsová  60,- Eur 

OS Levice  Alena Michalcová  60,- Eur 

OS Košice II.   Anna Šulíková  60,- Eur 

KS Žilina   Vincencia Dolníková  60,- Eur 

OS Humenné  Monika Vasiľová  60,- Eur 

OS Humenné  Anna Polovková  60,- Eur 

OS Ružomberok Jozef Adamčiak  60,- Eur 

 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku pri prvom odchode do dôchodku – na 

regeneráciu pracovných síl vo výške 150,- Eur pre členov základných organizácií:  

OS Košice II.  Anna Michalková   150,- Eur 

OS Partizánske  Oľga Filipeje   150,- Eur (doložiť doklad o ukončení ŠZP) 



OS Prešov  Zdenka Imrichová  150,- Eur 

OS Nové Zámky  Anna Ludasová  150,- Eur 

 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo neschvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea   

v sume 50,- Eur – na regeneráciu pracovných síl z dôvodu krátkeho členstva v odboroch 

(Finančných poriadok min. 5 rokov) pre člena základnej organizácie: OS Košice II.  Nikoleta 

Márkuš. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: PhDr. Erika Berčíková 

 

 


