Zápisnica
z Predsedníctva OZJ v SR konaného 31.3. a 1.4.2022 v Turčianskych Tepliciach
Prítomní:
JUDr. Ingrid Vrkočová
Mgr. Pavel Pitoňák
Ing. Vladimír Bedeč
PhDr. Erika Berčíková
Mgr. Slavomír Bigoš
Mgr. Marta Božková
Mgr. Jozef Fedor
Mgr. Zuzana Račeková
Zuzana Thron

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

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedníčky OZJ v SR od posledného zasadnutia
predsedníctva.

PhDr. Erika Berčíková podala správu z auditu účtovnej závierky. Zo záveru „Správy
nezávislého audítora“ pre OZJ v SR vypracovanej auditorkou JUDr. Ing. Katarínou Šaškovou
zo dňa 01.03.2022 vyplýva, že na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky,
sú informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok, výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve
a okrem toho, na základe poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré zistili počas
auditu účtovnej závierky uviedli, že nezistili žiadne významné nesprávnosti vo výročnej
správe, ktorú obdržali pred dátumom vydania správy audítora a v tejto súvislosti neexistujú
zistenia, ktoré by mali uviesť.

Uznesenie
Predsedníctvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora zo dňa 1. marca 2022 pre
OZJ v SR na vedomie.

JUDr. Ingrid Vrkočová informovala:
o stretnutí s p. ministerkou
-

rokovanie sa uskutočnilo 29.03.2022 na MS SR v Bratislave za prítomnosti členov
Predsedníctva: JUDr. Ingrid Vrkočová, Mgr. Marta Božková, Zuzana Thron a Ing.
Vladimír Bedeč, na ktorom boli okrem Súdnej mapy boli prerokované: karanténna PN
– nevyplácanie celej sumy za pnku, ak bola označená ako karanténna PN; zákon
o justičnej štátnej službe – „justičný zákon“; znižovanie životnej úrovne; odmeny;
problém zamestnancov podateľní v súvislosti s príchodom Ukrajincov; pripomienky
k zákonom; personálne a finančné zabezpečenie súdov v prípade nepriaznivého vývoja
cien PHM a následnej možnej zvýšenej fluktuácie odborných a administratívnych
zamestnancov; k zákonu o Správnych súdoch
o rokovaní na Sneme, ktorého sa zúčastnila dňa 30. marca 2022

- vzhľadom na narastajúcu infláciu je potrebné doplniť o dodatok Kolektívne zmluvy
vyššieho stupňa (KZVS), bolo však apelované na to, aby nedošlo k znevýhodneniu – aby sme
neprišli o benefity, ktoré teraz platia
- odporúčanie sa ZOčkám, aby si všetky benefity z KZVS upravili v PKZ, prípadne uzatvorili
PKZ na obdobie 2 rokov.
- prehodnotenie valorizácie, príprava KZ VS na rok 2023
- oznámenie OZ KOVO o protestných akciách „Odbory idú do ulíc“ za dôstojný život a prácu
na Slovensku. Protesty sa budú konať: 21.4.2022 o 16.00 hod. Košice, 30.4.2022 o 13.00 hod.
Žilina, 7.5.2022 o 13.00 hod. Trnava. Autobusy z miest a obcí zabezpečuje KOVO. Zatiaľ to
budú iba protestné akcie – mítingy, ale nikde nie je vylúčený následný štrajk a možno aj
generálny štrajk – OZJ v SR sa pripája k protestným akciám OZ KOVO. Vzhľadom k tomu,
že protesty sa budú konať v sobotu, je možnosť zúčastniť sa protestu nielen členov OZJ ale aj
ich rodinných príslušníkov.
- otázka pozitívnej diskriminácie odborárov – možnosť zvýhodnenia odborárov
- povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnancov pri nástupe do zamestnania
o odborovej organizácii - odporúčanie – zapracovať do PKZ

o zriadení novej ZO pri Kancelárii Najvyššieho správneho súdu SR – predsedníčkou
ZO je Zuzana Pudmarčíková.
o povinnosti OZJ v SR nominovať členov OZJ v SR do orgánov KOZ: Rada mladých,
Ekonomická komisia, Právna komisia, Rozhodcovský senát, Komisia rovnosti príležitostí žien
a mužov

Predsedníctvo navrhuje RP do Predstavenstva nominovať JUDr. Ingrid Vrkočovú, do
Rady mladých JUDr. Branislava Smetanku a za Rodovú rovnosť JUDr. Vieru Vavrekovú.

Predsedníctvo sa oboznámilo s „Výzvou“ kolektívu asistentiek a tajomníčok
Okresného súdu Nové Zámky, doručenú všetkým predsedom ZOčiek dňa 30.03.2022 na
riešenie zlej ekonomickej situácie zamestnancov justície, ku ktorej sa následne pripájali
i ďalšie ZOčky. Riešenie nepriaznivej ekonomickej situácie zamestnancov bolo, okrem
iného, prerokované na stretnutí s p. ministerkou už 29.3.2022 a samozrejme, bude i naďalej
prvoradým problémom spolu so Súdnou mapou, ktoré sa budú prerokovávať na najbližšom
stretnutí s p. ministerkou.

JUDr. Ingrid Vrkočová uviedla, že vzhľadom na naliehavosť situácie v súvislosti so
schvaľovaním Súdnej mapy plánovanom na schôdzi NR SR, ktorá sa má konať 26.4.2022,
bude potrebné apelovať na všetkých zamestnancov justície a taktiež i sudcov, aby sa
Protestného zhromaždenia 26.4.2022 primárne zúčastnili pred NR SR v Bratislave, až na
druhom mieste pred súdmi svojich súdov. Verí, že protestných zhromaždení sa zúčastní
maximálny počet zamestnancov justície, nielen tí, ktorých sa zrušenie súdov týka priamo,
pretože i otázka zachovania „pracovísk“ na „zrušujúcich súdoch“ je otázna. Zdôraznila, že
účelom protestných zhromaždení je vyjadrenie nesúhlasu so Súdnou mapou a zároveň so zlou
sociálnou situáciou zamestnancov súdov a hlavne, že záväzné pokyny k protestným
zhromaždeniam dáva jedine Predsedníctvo OZJ v SR.

Predsedníctvo diskutovalo o termíne a hlavne mieste Rady predsedov z dôvodu, že v
Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení nie je možné až do konca roka Radu predsedov
uskutočniť (miesto slúži ako subjekt hospodárskej mobilizácie, poskytuje núdzové ubytovanie
pre cudzincov z Ukrajiny). Predpokladaný termín Rady predsedov je 12.-13.5.2022 s tým, že
podľa predbežného zistenia záujmu predsedov ZOčiek bude zabezpečené i miesto konania
Rady predsedov.

PhDr. Erika Berčíková informovala, že boli zakúpené reflexné vesty, ktoré boli
odovzdané členom Predsedníctva za jednotlivé kraje, aby boli k dispozícii členom OZJ na
protestných akciách. Taktiež za účelom protestných akcií boli zakúpené 2 megafóny (k
dispozícií na OS BA IV, KS KE).

Predsedníctvo prehodnotilo žiadosti jednotlivých ZO o poskytnutie príspevkov pri
životných jubileách, odchode do dôchodku a taktiež i žiadosti o poskytnutie sociálnej
výpomoci. Opätovne je však potrebné pripomenúť, aby predsedovia ZO dbali na správne
a hlavne úplné zasielanie podkladov k žiadostiam (výpisy posledných 4 úhrad 25% odvodu
z členských príspevkov pre OZJ v SR).

Uznesenie

Predsedníctvo schválilo, na návrh novej ZO pri Kancelárii Najvyššieho
správneho súdu SR, pôsob pokračovania členstva v novej základnej organizácií
formou prestupu odo dňa schválenia novej ZO Radou predsedov OZJ a zároveň
schválilo pridelenie identifikačného čísla 308108760070 novej ZO.
Predsedníctvo rozhodlo, že ZO pri Kancelárii Najvyššieho správneho súdu SR od
prvého dňa nasledujúceho mesiaca (t.j. od marca 2022) odo dňa 28.02.2022 (od
formálneho schválenia novej základnej organizácie Radou predsedov OZJ v SR) je
povinná odvádzať podiel z členských príspevkov OZJ v SR. Členské príspevky
vyzbierané od členov novej ZO pri Kancelárii Najvyššieho správneho súdu SR od jej
zriadenia do jej formálneho schválenia Radou predsedov OZJ v SR a ich odovzdanie,
prevod a pod. necháva predsedníctvo na dohode medzi ZO pri NS SR a ZO pri
Kancelárii Najvyššieho správneho súdu SR s tým, že podiel pre OZJ v SR
z vyzberaného členského do marca 2022 má povinnosť odviesť ZO pri NS SR.

Uznesenie

Predsedníctvo ukladá JUDr. Ingrid Vrkočovej a Mgr. Marte Božkovej v termíne do 18. apríla
2022 spracovať správu zo stretnutia s p. ministerkou zo dňa 29.03.2022.

Uznesenie
OZJ v SR podporuje a pripája sa k protestným akciám organizovaných OZ KOVO,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 21.4.2022, 30.4.2022 a 7.5.2022.
Ukladá predsedníčke OZJ v SR zaslal list OZ KOVO a KOZ o pripojení OZJ v SR
k protestným akciám organizovaných OZ KOVO v termíne do 15. apríla 2022.

Uznesenie
Ukladá predsedom ZO OZJ propagovať protestné akcie organizovaných OZ KOVO,
zabezpečiť čo najväčšiu účasť členov a zamestnancov justície a ich rozlíšenie vestami OZJ v
SR na týchto akciách a koordinovať organizáciu účastníkov s členmi predsedníctva za
príslušné kraje:
21.4.2022 o 16.00 hod. Košice – zodpovedný člen predsedníctva Mgr. Jozef Fedor
30.4.2022 o 13.00 hod. Žilina – zodpovedný člen predsedníctva Mgr. Slavomír Bigoš
7.5.2022 o 13.00 hod. Trnava – zodpovedný člen predsedníctva Ing. Vladimír Bedeč

K dispozícií za týmto účelom sú megafóny na KS KE a OS BA IV.

Uznesenie
Predsedníctvo ukladá predsedom ZO OZJ priebežne zabezpečiť počet účastníkov na
Protestnom zhromaždení 26.4.2022 pred NS SR v Bratislave, resp. pred budovami súdov.
Oznámenie zaslať členovi Predsedníctva v rámci svojho kraja do 22.04.2022.

Uznesenie
Ukladá členom Predsedníctva OZJ v SR, aby v termíne do 11.04.2022 zistili
záväzný záujem o účasť zástupcov jednotlivých ZO na Rade predsedov, ktorá sa bude konať
termíne 12.-13.5.2022 v Turčianskych Tepliciach (vrátane vodičov) z dôvodu obmedzenej
ubytovacej kapacity a objednávky stravy pre účastníkov.

Uznesenie
Ukladá predsedom ZO OZJ, aby v termíne do 11.5.2022 navrhli zástupcov do
orgánov OZ KOVO:
-

Rada mladých
Ekonomická komisia
Rozhodcovský senát
Právna komisia
Komisia rovnosti príležitostí žien a mužov

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 50.
rokov v sume 60,- Eur – na regeneráciu pracovných síl pre členov základných organizácií:
KS Žilina

Mgr. Martina Timkaničová 60,- Eur

KS Žilina

Andrea Vdovičíková

60,- Eur

OS Galanta

Mgr. Erika Madarászová

60,- Eur

OS Rožňava

Erika Murinová

60,- Eur

OS Bardejov

Mgr. Ingrid Kosteníková

60,- Eur

OS Spišská N/Ves

JUDr. Mária Pavlíková

60,- Eur

OS Trenčín

Henrieta Hupková

60,- Eur

OS Košice I.

Mariena Eštvanová

60,- Eur

OS Považská Bystrica

Dana Andrašková

60,- Eur

KS Trenčín

Bc. Miroslava Jalakšová

60,- Eur

OS Nové Zámky

Denisa Mandáková

60,- Eur

KS Banská Bystrica

Adriana Zvarová

60,- Eur

OS Bratislava V.

Renáta Gábrišová

60,- Eur

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

Miroslav Arvaj

60,- Eur

KS Žilina

Mária Capková

60,- Eur

KS Žilina

Viera Zuziaková

60,- Eur

OS Topoľčany

Hana Bognárová

60,- Eur

OS Spišská N/Ves

Mária Barbuščáková

60,- Eur

OS Komárno

Helena Čtrnáctová

60,- Eur

OS Veľký Krtíš

Anna Stráňovská

60,- Eur

OS Brezno

Zdenko Pôbiš

60,- Eur

OS Galanta

Zuzana Fialová

60,- Eur

Inšt. vzd. MS SR Omšenie

Miroslav Beták

60,- Eur

Uznesenie
Predsedníctvo neschvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 60.
rokov v sume 60,- Eur – na regeneráciu pracovných síl z dôvodu krátkeho členstva
v odboroch (Finančný poriadok min. 5 rokov) pre člena základnej organizácie:
OS Bratislava III.

Ing. Sylvia Kubányová

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku pri prvom odchode do dôchodku – na
regeneráciu pracovných síl výške 150,- Eur pre členov organizácií:
KS Košice

Mária Mihoková

150,- Eur

OS Košice I.

Janka Zahorčákvá

150,- Eur

OS Komárno

Beáta Farkasová

150,- Eur

KS Trenčín

Ľudovít Sulo

150,- Eur

Uznesenie
Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci pre členov organizácií:
OS Spišská N/Ves

Mariana Kostelníková

150,- Eur

KS Trenčín

JUDr. Janka Šinková

360,- Eur

Zapísala: Mgr. Zuzana Račeková

