Zápisnica
z Predsedníctva OZJ v SR konaného dňa 26.11.2020 a 27.11.2020 v Čiernom Balogu
Prítomní:
JUDr. Ingrid Vrkočová
Mgr. Marta Božková
PhDr. Erika Berčíková
Zuzana Thron
Mgr. Pavol Pitoňák
Mgr. Slavomír Bigoš
Ing. Vladimír Bedeč
Mgr. Jozef Fedor
Ospravedlnená:
Mgr. Zuzana Račeková

Predsedníctvo otvorila JUDr. Ingrid Vrkočová a oboznámila prítomných členov predsedníctva
o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva.

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedu od posledného zasadnutia.

JUDr. Ingrid Vrkočová informovala, že vzhľadom na pripravované vyjednávanie KZ vo verejnej
a štátnej správy pre rok 2021 a zmeny v statusových zákonoch (Zákonník práce), sa Stanovami OZJ v SR
bude predsedníctvo zaoberať na najbližšom pracovnom stretnutí.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti ešte nie sú uzatvorené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, JUDr.
Vrkočová doporučuje predsedom ZO, aby kolektívne zmluvy riešili dodatkom a upravili si to, čo tam
nemajú a mohli by si vyjednať.
PhDr. Berčíková oboznámila, že dňa 12.11.2020 bola zaslaná pani ministerke žiadosť ohľadne
stretnutia za účelom oboznámenia sa so súdnou mapou a zmenami s ňou súvisiacimi, významnými pre
pracovnoprávne vzťahy a postavením zamestnancov jednotlivých súdov. Do dnešného dňa zatiaľ neprišla
odpoveď. Preto bola dňa 27.11.2020 opätovne zaslaná žiadosť o pracovné stretnutie.

Ďalej informovala, že dňa 23.11.2020 boli Združeniu sudcov Slovenska a Súdnej rade SR zaslané
zásadné pripomienky k reforme súdnej mapy, pričom Predsedníctvo OZJ v SR disponuje podrobne
rozobranými stanoviskami za jednotlivé súdy.

Uznesenie
Ukladá sa JUDr. Vrkočovej a Mgr. Božkovej spracovať zásadné pripomienky k reforme súdnej
mapy za jednotlivé súdy, ktoré budú predložené MS SR na pracovnom stretnutí s pani ministerkou.
Termín: obratom

JUDr. Vrkočová informovala, že k dnešnému dňu nemáme zvoleného podpredsedu OZJ v SR,
navrhla, aby prebehla jeho voľba. Členovia predsedníctva v pomere za: 7 a zdržal sa: 1, rozhodli, že
prebehne tajná voľba z členov Mgr. Marta Božková a Mgr. Pavol Pitoňák.

Uznesenie
Za podpredsedu OZJ v SR bol zvolený Mgr. Pavol Pitoňák s počtom hlasov 6.

Predsedníčka OZJ v SR vyjadrila poďakovanie bývalým členkám JUDr. Viere Vavrekovej
a PhDr. Márii Rusňákovej za mimoriadne kvalitnú prácu v predsedníctve.

Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková oboznámila prítomných o zaslaných finančných
prostriedkoch 2% dane za rok 2019, kde z finančného riaditeľstva bola zaslaná suma vo výške
19.586,76 Eur, ktorú je potrebné vyčerpať do konca roka 2021 a taktiež zdokladovať (zák. č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov, na aký účel môžu jednotlivé ZO použiť finančné prostriedky z 2%
darovanej dane). OZJ

v SR k dnešnému dňu darovanú sumu jednotlivým ZO (na základe ich

požiadaviek) nevyplatil, nakoľko bola nahlásená suma až 32.913,86 Eur (rozdiel 13.327,10 Eur).
Podľa informácií z finančného riaditeľstva darované 2% dane budú poukazovať do konca februára
2021, nakoľko kvôli Covid 19 boli posunuté termíny (na odovzdanie vyhlásení a následne ich
preplácania). Po tomto termíne predsedníctvo darovanú sumu bude zasielať jednotlivým ZO, ktoré
preukážu ich darovanie. Zároveň poukázala na dôsledné použitie finančných prostriedkov, pričom
opakovane sa stáva, že ZO ich chcú použiť na nie zo zákona určený účel, pričom takéto doklady sú
neakceptované a p. Táňa Kalužná, ktorá použitie 2% dani kontroluje, ich vráti späť.

Uznesenie
Ukladá sa predsedom ZO, ktorí si budú uplatňovať poukázané 2% daní za rok 2019, aby v termíne
do 30.12.2020 preukázali fotokópiou Vyhlásenia ... alebo zoznamom darcov potvrdeným DÚ na zozname
na e-mail: tana.kaluzna@justice.sk; erika.bercikova@justice.sk. Pri darcoch, korí nie sú zamestnancami
súdov (rodinní príslušníci, živnostníci, firmy ...) tak isto ich preukázanie.

Uznesenie
Ukladá sa Mgr. Marte Božkovej zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% daní za rok 2018
v Obchodnom vestníku vo výške 30.092,11 Eur najneskôr v termíne do 31.5.2021.

Uznesenie
Ukladá sa Mgr. Božkovej u notára zaregistrovať 2% dane za rok 2021, najneskôr v termíne do
15.12.2020.
PhDr. Berčíková podala správu o stave členskej základne OZ ku dňu 30.9.2020. K uvedenému
dátumu evidujeme nárast členov, oproti minulému roku. Celkový počet členov OZ je 2870 (min. rok
predstavoval 2759 členov).
PhDr. Erika Berčíková oboznámila prítomných o stave finančných prostriedkov na BÚ
k 30.11.2020, ktorý predstavoval sumu

50.107,91 Eur.

Uznesenie
Predsedníctvo prerokovalo použitie prostriedkov vo výške 5.118,00 Eur z KOZ SR na refundáciu
na výkon kontroly BOZP na rok 2020.

Uznesenie
Ukladá sa PhDr. Erike Berčíkovej požiadať KOZ SR v Bratislave o refundáciu 5.118,00 Eur na
výkon kontroly BOZP za rok 2020

Uznesenie

Ukladá sa Mgr. Pavlovi Pitoňákovi a Zuzane Thron, aby v termíne do 31.12.2020 urobili
prieskum ohľadne možnosti vytvorenia web. stránky OZJ v SR.
Mgr. Slavomír Bigoš predstavil návrh tlačiva na získanie nových členov odborov justície „Prečo
sa stať členom odborového zväzu“.

Uznesenie
Ukladá sa Mgr. Bigošovi, aby v termíne do 31.12.2020 po textovej stránke a Ing. Bedečovi,
v termíne do 31.1.2021 po grafickej stránke upravili leták „Prečo sa stať členom odborového zväzu“,
ktorý by bol použiteľný pre všetky ZO-čky.

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 50. rokov v sume
60,- Eur pre členov základných organizácií:
OS Kežmarok

Beatrix Bukovinská

60,- Eur

OS Rožňava

Eva Helcmanová

60,- Eur

OS Liptovský Mikuláš

Ivana Mičáňová

60,- Eur

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

Milena Štofová

60,- Eur

OS Čadca

Štefánia Časnochová

60,- Eur

KS Prešov

Terézia Sopková

60,- Eur

KS Prešov

Božena Senderáková

60,- Eur

KS Prešov

Iveta Kopčáková

60,- Eur

KS Prešov

Danka Kažimírová

60,- Eur

OS Bratislava V.

Alena Melicheríková

60,- Eur

KS Banská Bystrica

Jana Lisková

60,- Eur

KS Banská Bystrica

Mária Škultétyová

60,- Eur

OS Košice II.

Eva Krempaská

60,- Eur

OS Piešťany

Mgr. Vladimír Zimányi

60,- Eur

Uznesenie
Predsedníctvo neschvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 65. rokov
v sume 60,- Eur pre členku základnej organizácie: KS Prešov Máriu Katuščákovú, podľa Finančného
poriadku (poskytuje sa iba pri životných jubileách 50. a 60. rokov).

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

Eva Hrabalová

150,- Eur

OS Žiar nad Hronom

Ľudmila Sedliaková

150,- Eur

OS Martin

Vlasta Mažáryová

150,- Eur

OS Michalovce

JUDr. Vincent Svoboda

150,- Eur

KS Košice

JUDr. Karol Kučera

150,- Eur

KS Košice

JUDr. Roman Rizman

150,- Eur

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci:
OS Komárno

JUDr. Mária Gubala

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková

300,- Eur

