Zápisnica
z Predsedníctva OZJ v SR konaného dňa 1. 3. 2018 a 2. 3. 2018 v Omšení
Prítomní:
JUDr. Ingrid Vrkočová
PhDr. Mária Rusňáková
Mgr. Marta Božková
JUDr. Viera Vavreková
PhDr. Erika Berčíková
Mgr. Ľudmila Bálentová
Mgr. Pavol Pitoňák
Mgr. Slavomír Bigoš
Ing. Vladimír Bedeč
Členovia pracovnej skupiny pre tvorbu zákona o justičnej službe:
Mgr. Tatiana Demitrová
Bc. Jana Michalková
Jana Černušáková
Tatiana Ščepková
Mgr. Lukáš Kapičák – ospravedlnil sa, poslal písomné stanovisko
Predsedníctvo otvorila JUDr. Ingrid Vrkočová, privítala členov pracovnej skupiny pre
tvorbu zákona o justičnej službe, ktorých nominovalo Predsedníctvo OZJ v SR a oboznámila
prítomných členov predsedníctva o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva.
Závery z pracovnej skupiny prítomných členov, ktorí boli nominovaní Predsedníctvom
OZJ v SR na základe požiadavky, ktorá odznela na pracovnej porade dňa 19.01.2017 na MS
SR.
Prítomní členovia uvedenej prac. skupiny v krátkosti prezentovali priebeh tvorby
návrhu zákona o justičnej službe, pričom z posledného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na MS
SR dňa 28. 02. 2018 boli pozitívne naladení. Predošlé boli komplikovanejšie, otvárali sa nové
veci, posledná úprava v takom, akom je znení, vyzerá celkom dobre. Pracovná skupina nový
zákon už ukončila a ide p. ministerke. Predsedníctvo vydá oficiálne stanovisko až po jeho
zverejnení.

Ďalej informovali, že prebehol audit – prepočet zamestnancov, nový model obsadenia,
systematizácia miest – vo výkone súdnictva. Vyhláška bude riešiť vzdelávanie, kto a čo sa
bude vzdelávať, atesty – základné vzdelávanie na okresných súdoch a pod. Ďalej upozornili,
že by mali byť jednotné tlačivá pre všetky súdy v ESS (vzory sú na stránke MS SR, dôležité,
aby boli v ESS). Od 28. 02. 2018 je na stránke MS SR zverejnená správa k stavu justície –
CEPEJ.
Vzhľadom na to, že v pracovnej skupine vzišla pripomienka, že v súčasnosti na
súdoch absentujú tlačivá, resp. ak niektoré sú, nie sú dobré, OS Čadca chce listom na MS SR
upozorniť nielen na túto skutočnosť, ale aj na stav zaťaženosti zamestnancov na súdoch.
Predsedníctvo OZJ v SR vyjadrilo súhlasné stanovisko a podporí ho písomnou formou.
JUDr. Vrkočová informovala členov predsedníctva o účasti na mimoriadnom rokovaní
Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré sa uskutočnilo 28. 02. 2018 v Bratislave, kde hlavným
bodom programu bol zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného vzišlo, zistiť aké právne postavenie majú
jednotlivé ZO, z ktorého potom vyplýva povinnosť elektronickej schránky.
Členovia predsedníctva podporujú vznesenú požiadavku radových PaMÚ, aby v Rade
pre probáciu a mediáciu v SR boli zastúpení a nominovaní ministerkou spravodlivosti SR aj
dvaja PaMÚ, ktorí nie sú v pozícii vedúceho PaMÚ, z dôvodu vyváženosti a hájenia práv
a záujmov radových PaMÚ.
Predsedníčka OZJ v SR oboznámila prítomných, že vzhľadom na úpravu a zmenu
stanov bude nutné zorganizovať Mimoriadnu Konferenciu OZJ v SR. Predsedníctvo dáva do
pozornosti, že dňa 26. 04. 2018 sa uskutoční Rada predsedov a nasledujúci deň, t.j. 27. 04.
2018 bude Mimoriadna Konferencia OZJ v SR. Predsedom ZO budú zaslané pozvánky
s programom a pokynmi, z dôvodu ubytovania, resp. stravy.
Ďalej informovala, že spoločnosť News and Media Holding a.s., so sídlom
v Bratislave pripravuje podujatie Právnické fórum 2018 a náš OZ bol oslovený účasťou
zástupcov. Predsedníctvo sa zhodlo na tom, že by tam mal nominovať ľudí z praxe a ktorí
pracujú s ESS. Oslovení budú členovia z pracovnej skupiny pre tvorbu zákona o justičnej

službe Bc. Jana Michalková, dozorná úradníčka z OS Čadca a Jana Černušáková, súdna
tajomníčka z OS Liptovský Mikuláš.
PhDr. Berčíková upozornila na dôslednejšie a kompletnejšie zasielanie žiadostí
ohľadne výročí (50-ky,60-ky), odchodov do starobného, predčasného dôchodku, sociálnych
výpomocí, kde v niektorých prípadoch absentuje doklad od ZO o zaplatení členského na OZJ
v SR za posledný rok.

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedu od posledného zasadnutia.
Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková oboznámila prítomných o hospodárení
OZJ v SR za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.
Ďalej informovala, že za náš odborový zväz justície bol KOZ SR nahlásený kandidát
do Rozhodcovského senátu Konfederácie. Jedná sa o JUDr. Miloša Matúšeka.
Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o pokračovaní činnosti pracovnej skupiny
v mesiacoch január – február 2018 na príprave návrhu zákona o justičnej štátnej službe.

Uznesenie
Ukladá sa PhDr. Berčíkovej zistiť aké právne postavenie majú jednotlivé ZO nášho
OZJ v SR.

Uznesenie
V rámci pripravovaného podujatia Právnické fórum 2018 sa ukladá členke
predsedníctva PhDr. Erike Berčíkovej nahlásiť mená účastníkov

Uznesenie
Ukladá sa členom Predsedníctva OZJ v SR, v zastúpení PaMÚ zaslať list na MS SR,
ohľadne požiadavky pre Radu pre probáciu a mediáciu, aby v uvedenej rade pre vyváženosť
boli zastúpení aspoň dvaja radoví PaMÚ z dôvodu vyváženosti a hájenia práv a záujmov
radových PaMÚ.
Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 50.
rokov v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií:
OS Pezinok

Iveta Kurincová

KS Žilina

Lenka Zelienková

OS Kežmarok

Mgr. Andrea Maňáková

OS Dolný Kubín

JUDr. Renáta Kňazúrová

OS Bratislava I.

Ingrid Kuciaková

OS Bratislava I.

Eva Červeňanská

OS Humenné

Marián Šepeľa

OS Liptovský Mikuláš

Jana Hlavatá

OS Galanta

Malvína Kurtiová

OS Nitra

Andrea Klegová

OS Vranov nad Topľou

Mgr. Štefánia Štefanková

OS Žilina

Mgr. Jana Ďurišová

KS Košice

Erika Matisová

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 60.
rokov v sume 60,- Eur pre členov základných organizácií:
KS Banská Bystrica

Magdaléna Szakácsová

OS Žilina

Helena Morvayová

OS Nitra

Bc. Jozef Guzmický

OS Nitra

Iveta Darnadiová

KS Košice

Ing. Monika Dančišinová

KS Košice

Monika Kosturiková

OS Malacky

JUDr. Miroslav Rudinský

OS Vranov nad Topľou

Pavol Malý

OS Kežmarok

Ľubica Angelovičová

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku pri prvom odchode do dôchodku výške
150,- Eur pre členov organizácií:
OS Komárno

Šarlota Diósiová

OS Pezinok

Alžbeta Bauerová

OS Košice I.

Alžbeta Zemanková

KS Košice

Mária Medová

OS Spišská Nová Ves

Anna Pastvová

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci:
OS Trebišov

Alžbeta Stečáková

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková

210,- Eur

