Zápisnica
z mimoriadneho „online“ pracovného stretnutia Predsedníctva OZJ v SR
dňa 10.2.2022 o 11.00 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
JUDr. Ingrid Vrkočová
Mgr. Pavel Pitoňák
Mgr. Marta Božková
Zuzana Thron
Mgr. Zuzana Račeková
Ing. Vladimír Bedeč
Mgr. Slavomír Bigoš
Mgr. Jozef Fedor
Ospravedlnená:
PhDr. Erika Berčíková

Mimoriadne pracovné stretnutie Predsedníctva OZJ v SR sa uskutočnilo online formou,
otvorila ho predsedníčka OZJ v SR JUDr. Ingrid Vrkočová, ktorá oboznámila všetkých
prítomných členov predsedníctva ohľadne 55. schôdze NR SR, kde jedným z bodov programu
je zaradený aj Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti
s novými sídlami obvodmi Okresných súdov a iné, ktoré je naplánované na 15.2.2022 o 9.00
hod.

Uznesenie
Ukladá sa predsedom

ZOčiek, aby bezodkladne informovali VŠETKÝCH

ZAMESTNANCOV SÚDOV, že sa pripravuje protestné zhromaždenie pred NR SR dňa
15.2.2022 o 9.00 hod., zaktivizovali zamestnancov, podporili ich záujem zúčastniť sa

a pomohli im s uvoľnením u predsedov súdov a organizovaní prepravy. Zároveň ukladá
predsedom ZOčiek úzko spolupracovať so zástupcom predsedníctva za ich kraj pri organizácií
tohto protestného zhromaždenia, priebežne ho informovali o aktuálnom počte účastníkov za ich
súd a nahlásili mu do 14.02.2022 tieto počty.

Náklady spojené s prepravou účastníkov budú hradené z prostriedkov OZJ.
Odporúčame využiť najmä hromadnú prepravu autobusom, v prípade osobného automobilu za
splnenia podmienok max. vyťaženosti osobného automobilu 4 účastníkmi protestného
zhromaždenia. Odporúčame koordinovať prepravu prostredníctvom príslušného člena
predsedníctva.

Predsedníctvo OZJ v SR prijalo uznesenie, že zamestnancom OS Skalica bude
poskytnutá finančná podpora na prepravu ich zamestnancov na protestné zhromaždenie za
rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancov súdov, na ktorých pôsobia ZO OZJ v SR.
Kontaktnou osobou za odborový zväz je Ing. Vladimír Bedeč.

Dávame do pozornosti predsedov ZOčiek, že v najblizších dňoch sa uskutoční online
hlasovanie k novej ZOčke pri Kancelárií Najvyššieho správneho súdu. O presnom termíne
a podrobnostiach hlasovania budú predsedovia Zočiek včas upovedomení.
Zodpovední: Ing. Vladimír Bedeč, PhDr. Erika Berčíková

Mimoriadne zasadnutie Predsedníctva OZJ v SR ukončené o 11.45 hod.

