Zápisnica
z mimoriadneho „online“ pracovného stretnutia Predsedníctva OZJ v SR zo dňa
2.5.2022

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

Ospravedlnení:
Mgr. Marta Božková
Mgr. Pavel Pitoňák

Mimoriadne pracovné stretnutie Predsedníctva OZJ v SR sa uskutočnilo online formou, otvorila
ho predsedníčka OZJ v SR JUDr. Ingrid Vrkočová (ďalej len predsedníčka)
S blížiacim sa termínom Rady predsedov OZJ v SR, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-13.5.2022
v Turčianskych Tepliciach, členovia Predsedníctva z dôvodu obmedzenej ubytovacej kapacity zisťovali
predbežný záujem, pričom podľa predbežného zistenia ubytovanie v Guest House Frizante by malo byť
naplnené.

Uznesenie
Ukladá sa predsedom ZO OZJ, aby záväzne v termíne najneskôr do 6.5.2022 nahlásili svoju
účasť na Rade predsedov, s prípadnými požiadavkami na diétnu stravu, resp. ubytovanie a stravu pre
vodiča, na e-mail: erika.bercikova@justice.sk.

PhDr. Berčíková informovala Predsedníctvo, že k dnešnému dňu vyplatila sumu 4.972,15 Eur
na cestovné (protestné zhromaždenia ...).
Vzhľadom na skutočnosť, že Rada predsedov OZJ v SR sa za posledné 2 roky pre pandemickú
situáciu a tento rok z dôvodu pomoci Ukrajine, nemôže uskutočniť v účelovom zariadení v Inštitúte
vzdelávania v Omšení, Predsedníctvo OZJ v SR pristúpilo k náhradnému riešeniu – zmene miesta
v Turčianskych Tepliciach. Náklady nevyhnutné na stravu a ubytovanie budú predstavovať sumu cca
3.000,- Eur.

Uznesenie
Ukladá sa predsedom ZO OZJ v SR, aby v termíne do 13.5.2022 zaslali na účet OZJ v SR
príspevok vo výške 25,- Eur (z prostriedkov ZO, do poznámky dať, ktorá ZO-čka posiela s uvedením,
že sa jedná o príspevok na RP) za svojho zástupcu, ktorý sa fyzicky zúčastní na Rade predsedov. Zvyšok
nákladov bude hradený z finančných prostriedkov OZJ v SR.

Predsedníctvo OZJ v SR berie na vedomie účasť na protestných akciách, ktoré organizoval OZ
KOVO v dňoch 21.4.2022 v Košiciach a 30.4.2022 v Žiline. Ďalšia protestná akcia sa uskutoční dňa
7.5.2022 o 13.00 hod. v Trnave. OZJ v SR podporuje a pripája sa k tejto protestnej akcii, pretože ide
o nás, o našu budúcnosť.

Uznesenie
Ukladá sa predsedom ZO OZJ v SR v pôsobnosti nitrianskeho, trnavského a bratislavského
kraja, aby zabezpečili čo najvyššiu účasť členov a zamestnancov justície na tomto protestnom
zhromaždení, z dôvodu podpory zvýšenia životnej úrovne. Doporučujeme rozlíšenie vestami OZJ SR,
ktorými predsedovia ZO-čiek, resp. členovia predsedníctva za ten-ktorý kraj disponujú.

Predsedníctvo zobralo na vedomie správu členky revíznej komisie ohľadne nedoručenia správ
o hospodárení ZO za rok 2021.

Uznesenie
Ukladá sa predsedom ZO-čiek OS Veľký Krtíš, OS Zvolen, OS Pezinok, OS Levice, OS
Považská Bystrica, OS Prievidza, OS Dunajská Streda, OS Čadca, OS Námestovo a OS Ružomberok,
aby v termíne do 6.5.2022 zaslali správu o hospodárení na e-mail: erika.zavodancikova@justice.sk.

Zapísala: PhDr. Erika Berčíková

