Zápisnica
z mimoriadneho „online“ pracovného stretnutia Predsedníctva OZJ v SR
dňa 25.2.2022 o 10.00 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Mimoriadne pracovné stretnutie Predsedníctva OZJ v SR sa uskutočnilo online formou,
otvorila ho predsedníčka OZJ v SR JUDr. Ingrid Vrkočová (ďalej len predsedníčka).

Bod 1:
Predsedníčka oboznámila všetkých prítomných členov predsedníctva, že vláda 25.2.20222
odobrila návrh zákona o vzniku 3 správnych súdov a tento smeruje do parlamentu. Upriamila
pozornosť na článok X, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch
súdov Slovenskej republiky.
Ide o § 18n:
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2025 (1) Vláda Slovenskej republiky môže na
návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodnúť s účinnosťou od 1. marca
2025 o zachovaní pracoviska súdu zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra
2024, ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva v obvode dotknutého súdu

a ak tomu nebráni konsolidácia výdavkov verejnej správy. (2) Vláda Slovenskej republiky
môže pracovisko podľa odseku 1 zrušiť s účinnosťou od 1. januára na návrh ministra
spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ďalšie trvanie pracoviska nie je nevyhnutné na
zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva v obvode dotknutého súdu a ak to vyžaduje
konsolidácia výdavkov verejnej správy. (3) Minister spravodlivosti je povinný návrh podľa
odseku 1 alebo odseku 2 pred jeho predložením vláde Slovenskej republiky prerokovať s
predsedom dotknutého súdu a Súdnou radou Slovenskej republiky. (4) Rozhodnutie vlády
Slovenskej republiky, ktorým ruší pracovisko súdu sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky.“.
Osud pracovísk súdov tak je stále neistý, nie je garantované ich zachovanie a ministerkou
uvádzané vysvetlenia pre verejnosť a poslancov NR SR sú zahmlievacie. Strata zamestnania,
zhoršenie dochádzania do zamestnania alebo iné ťažkosti spojené s rušením pracovísk súdov
po roku 2025 tak stále zostávajú a zneisťujú budúcnosť značnej časti zamestnancov justície.
Z uvedeného dôvodu Predsedníctvo OZJ v SR prijalo jednohlasne nasledovné uznesenie

Uznesenie

Ukladá

predsedom

ZOčiek,

aby

bezodkladne

informovali

VŠETKÝCH

ZAMESTNANCOV SÚDOV, že sa pripravujú protestné zhromaždenia pred NR SR a pred
budovami krajských a okresných súdov dňa 15. marca 2022 o 10.00 hod. Ďalej im ukladá,
aby zaktivizovali zamestnancov, podporili ich záujem zúčastniť sa a pomohli im s uvoľnením
u predsedov súdov a organizovaní protestných zhromaždení. Zároveň ukladá predsedom
ZOčiek úzko spolupracovať so zástupcom predsedníctva za ich kraj pri organizácií týchto
protestných akcií, priebežne ho informovali a koordinovali s ním svoj postup, zabezpečili
nahlásenie konania protestného zhromaždenia na príslušných štátnych orgánoch.
Zodpovední: predsedovia ZOčiek, členovia Predsedníctva

Predsedovia Zočiek budú priebežne informovaní prostredníctvom emailov a telefonicky ku
konaniu protestných zhromaždení.
Zodpovední: členovia Predsedníctva

Predsedníčka OZJ v SR ďalej informovala, že o účasť na protestných zhromaždeniach, za
účelom podpory, prejavili aj zástupcovia advokátov. Z ich strany bola prisľúbená účasť 2 - 3
advokátov na každom protestnom zhromaždení naprieč SR.

Kontaktnou a zodpovednou osobou, informovať zástupcov advokátov o mieste a čase konania
jednotlivých protestných zhromaždení: predsedníčka.

Kontaktnou a zodpovednou osobou, informovať ZSS o mieste a čase konania jednotlivých
protestných zhromaždení: predsedníčka.

Predsedníctvo

ďalej

rozhodlo,

že

o uvedených

protestných

zhromaždeniach

bude

listom informovať zástupcov ZMOSu, predstaviteľov KOZ, primátorov miest, predsedov VÚC,
prokuratúry a Úrady práce sociálnych vecí a rodiny ako aj za účelom výzvy na ich aktívnu
podporu uvedených protestných akcií.
Zodpovedné: predsedníčka a PhDr. Erika Berčíková
Termín: obratom

Ohľadom súdnej mapy a možného zániku pracovísk súdov od roku 2025 predsedníctvo
rozhodlo zaslať listy so žiadosťou o stretnutie zástupcov OZJ v SR – Poslancom NR SR,
Poslaneckým klubom jednotlivých strán v NR SR, Súdnej rade SR, prezidentke SR, predsedom
koaličných strán.
Zodpovedné: predsedníčka a PhDr. Erika Berčíková
Termín: obratom

Bod 2:
Členka predsedníctva PhDr. Erika Berčíková informovala členov predsedníctva, že
v súvislosti s dopravou na protestné zhromaždenie konané dňa 15.02.2022 prišla na OZJ v SR
faktúra od dodávateľa/dopravcu, v ktorej nie sú uvedené fakturačné údaje, podľa ktorých

možno oprávnenosť vyfakturovanej sumy overiť. Ide o prepravu na trase Svidník – Bratislava
a späť v sume 1620,- Eur.
Predsedníctvo rozhodlo, že uvedenú faktúru nie je možné akceptovať a preplatiť bez doplnenia
potrebných fakturačných údajov ako sú: počet najazdených km, cena za km prepravy, stojné,
trasa, objednávka a pod.
Predsedníctvo poverilo kontaktovať ZOčku Svidník a príslušného dodávateľa/dopravcu
informovať v zmysle vyššie uvedeného.
Zodpovedná: PhDr. Erika Berčíková
Termín: obratom

Bod 3:
PhDr. Erika Berčíková informovala, že všetky potrebné účtovné podklady k auditu boli
odovzdané audítorke. O priebehu auditu bude predsedníctvo priebežne informovať.

Bod 4:
Predsedníčka informovala členov predsedníctva, že dala na poštovú prepravu potvrdenia za
účelom uplatnenia si 3 % z daní pre dobrovoľníkov podľa požiadaviek za jednotlivé kraje.

Bod 5:
Ing. Vladimír Bedeč informoval, že bolo spustené online hlasovanie Rady predsedov
k novovzniknutej základnej organizácií pri Kancelárií Najvyššieho správneho súdu. Koniec
28.2.2022 o 16.00 hod. Výsledok hlasovania nahlási predsedníčke a PhDr. Erike Berčíkovej za
účelom zaevidovania novovzniknutej základnej organizácie.
Zodpovedný: Ing. Vladimír Bedeč
Termín: obratom po skončení hlasovania

Následne Predsedníctvo uložilo informovať novovzniknutú základnú organizáciu o potvrdení
jej prijatia do OZJ v SR a pridelení identifikačného podčísla.......
Zodpovedné: predsedníčka a PhDr. Erika Berčíková
Termín: bezodkladne po skončení hlasovania a obdržaní info od Ing. Vladimíra Bedeča

Bod 6:
Pre účely technickej podpory protestných zhromaždení uvedených v bode 1 ako aj do budúcna
rozhodlo predsedníctvo o nákupe 2 megafónov a 200 ks ďalších reflexných viest veľ. XL, XXL
s názvom nášho odborového zväzu, s tým, že megafóny budú pridelené členom predsedníctva
za BA a KE kraj a vesty budú prerozdelené predsedom ZOčiek.

Zodpovední: predsedníčka, PhDr. Erika Berčíková

Bod 7:
Členovia predsedníctva sa dohodli na termíne riadneho pracovného stretnutia predsedníctva
dňa 30.03. – 01.04.2022 s obsahom prípravy podkladov pre RP a samotnej RP v najbližšom
možnom voľnom termíne v Omšení a zabezpečenie rezervácie v Omšení.
Zodpovedná: PhDr. Erika Berčíková
Termín: obratom

Mimoriadne zasadnutie Predsedníctva OZJ v SR ukončené o 12.15 hod.

