Zápisnica
z mimoriadneho pracovného stretnutia Predsedníctva OZJ v SR dňa 5.8.2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní
JUDr. Ingrid Vrkočová
Mgr. Pavel Pitoňák
PhDr. Erika Berčíková
Zuzana Thron
Ing. Vladimír Bedeč
Mgr. Jozef Fedor
Ospravedlnení
Mgr. Marta Božková
Mgr. Zuzana Račeková
Mgr. Slavomír Bigoš
Mimoriadne pracovné stretnutie Predsedníctva OZJ v SR sa uskutočnilo on-line formou, otvorila ho JUDr.
Ingrid Vrkočová, oboznámila prítomných členov o naliehavosti zúčastnenia sa protestných zhromaždení
organizovaných KOZ SR.
PhDr. Erika Berčíková oboznámila, že dňa 28.7.2021 elektronickou formou zasielala všetkým predsedom
ZO informáciu ohľadne zistenia potenciálnej účasti členov nášho OZ na protestných zhromaždeniach, ktoré sa
uskutočnia v 3 mestách Slovenska, a to: v Košiciach (4.9.2021), v Žiline (11.9.2021) a v Bratislave (18.9.2021),
pričom konštatovala, že do dnešného dňa zatiaľ nik neprejavil záujem (neprihlásil sa).
JUDr. Vrkočová reagovala, že vzhľadom na naliehavosť situácie v súvislosti s udalosťami posledného
obdobia (znižujúcimi mzdové sociálne štandardy pracujúcich, najmä s novelou Zákonníka práce, kolektívnym
vyjednávaním a vyjednávaním minimálnej mzdy pre rok 2022 ... ) bolo by vhodné, nanajvýš je to aj morálna
povinnosť sa protestných zhromaždení organizovaných KOZ zúčastniť. Očakáva maximálnu možnú účasť
zamestnancov justície. Predsedníctvo rozhodlo, že v prípade väčšej účasti (5 a viac členná skupina), náklady spojené
s cestovným, by sa uhradili z prostriedkov OZJ v SR, po predchádzajúcom odsúhlasení.

Uznesenie
Ukladá sa predsedom ZO, aby v termíne do 10.8.2021 na adresu: erika.bercíková@justice nahlásili
potenciálnu účasť členov/nečlenov, ktorí sa protestného zhromaždenia zúčastnia, s uvedením miesta.
Ukladá sa JUDr. Vrkočovej, aby v termíne do 30.8.2021 zabezpečila 100 ks ochranných viest s logom OZJ
v SR, ktoré sa následne rozdistribuujú pre účastníkov protestu.

JUDr. Ingrid Vrkočová oboznámila, prítomných, že 1. stretnutie kolektívneho vyjednávania očakáva
začiatkom septembra 2021, o presnom termíne bude informovať. Predsedníctvo OZJ v SR sa dohodlo, že v prípade
0 navýšenia miezd, zástupkyňa pre náš OZ nebude súhlasiť a dohodne sa ďalší postup.
PhDr. Erika Berčíková informovala, že predbežne máme stanovený termín Rady predsedov OZJ v SR v IV
MS SR v Omšení na 16.-17.9.2021. V prípade, že sa nič vážnejšie nezmení (protiepidemiologické opatrenia),
pozvánku pošle všetkým predsedom ZO v dostatočnom časovom predstihu, aby mohli nahlásiť svoju účasť.
JUDr. Vrkočová dala do pozornosti, aby si predsedovia ZO zariadili svoje pracovné a rodinné povinnosti tak,
aby sa po skončení Rady predsedov na druhý deň t.j. 18.9.2021 mohli zúčastniť protestného zhromaždenia
v Bratislave.
PhDr. Berčíková informovala, že dňa 28.7.2021 bol všetkým zamestnancom justície zaslaný dotazník
ohľadne prieskumu bariér členstva v odboroch. Nakoľko u niektorých zamestnancoch sa vyskytli problémy s jeho
vyplnením (nie je kompatibilita programov ...), Predsedníctvo OZJ v SR žiada, aby prípadný problém v podobe print
screenu zaslali na e-mail adresu: vladimir.bedec@justice.sk.
JUDr. Vrkočová oboznámila predsedníctvo s listom KOZ SR ohľadne nahlásenia delegáta zjazdu na náš OZ.

Uznesenie
Predsedníctvo OZJ v SR deleguje na Zjazd KOZ v SR, ktorý sa uskutoční v dňoch 28.-29.10.2021
v Bratislave JUDr. Ingrid Vrkočovú.

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková

