
Z á p i s n i c a 

z predsedníctva konaného dňa 09.09. a 10.09.2013 v Čiernom Balogu 

 

Prítomní:  

Mgr. Marta Božková  

JUDr. Viera Vavreková 

Mgr. Erika Berčíková 

JUDr.  Ingrid Vrkočová 

Mgr. Ľudmila Bálentová  

Gubová Helena   

JUDr. Pavol Uhrík  

Mgr. Pavol Pitoňak  

Mgr. Slavomír Bigoš  

      Predsedníctvo otvorila Mgr. Marta Božková a oboznámila prítomných členov výboru 

o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva.  

U z n e s e n i e   

      Predsedníctvo schvaľuje úkony predsedu od posledného zasadnutia. 

 

 Oboznamuje sa, že na základe oznámenia aby sa štrajkový výbor a rozhodcovská 

komisia zúčastnila zasadnutia predsedníctva potvrdila svoju účasť iba p. Csetöová a  p.  

Bičíková, ostatní sa ospravedlnili. Z toho dôvodu sa stretnutie predsedníctva s rozhodcovskou 

komisiou a štrajkovým výborom neuskutočnilo. 

 Ukladá sa predsedníčke osloviť  vedúcu služobného úradu JUDr. Vrobelovú 

a opakovane ju požiadať o doručenie predsedníctvu koncepciu justície, návrh rozpočtu na 

roky 2014 – 2016, kde bude skonkretizované aké finančné prostriedky budú použité pre 

administratívu a tiež  nech oznámia výsledok rokovania medzi MS SR s MF SR, ktoré sa 

malo uskutočniť 30.06.2013. 



Ukladá sa predsedníčke osloviť Prezidenta SR a požiadať ho o stretnutie v súvislosti 

s riešením neúnosnej platovej situácie administratívy v justícii s tým, že túto situáciu nie je 

možné riešiť cestou MS SR, MF SR, Vlády, pretože po viacerých žiadostiach na stretnutie 

a riešenie danej situácie sme sa nestretli s dostatočným záujmom a naše nároky zostávajú aj 

naďalej  bez povšimnutia a vyriešenia.  

Ukladá sa  predsedníctvu cestou KOZ zistiť kontakt na medzinárodné odborové 

štruktúry.   

Ukladá sa predsedníctvu osloviť poslanca Procházku a euro poslancov s tým, že ich 

listom oboznámime s neúnosnou situáciou administratívy v justícií a nezáujmom vlády, MS 

SR, MF SR riešiť túto neúnosnú situáciu našich zamestnancov ako euro občanov a ich 

postavením medzi euro občanmi. 

Ukladá sa predsedníctvu predložiť počty zamestnancov nachádzajúcich sa na hranici 

chudoby Ingrid Vrkočovej na finančnú komisiu KOZ (osloviť predsedov ZO)   

Predsedníčka oboznámila predsedníctvo o správe Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Košiciach. 

U Z N E S E N I E 

Ukladá sa predsedom ZO OZJ SR aby preukázali 2% z dane použitých raz ročne 

jedným dokladom (faktúra) – vzor na preukázanie použitých finančných prostriedkov vytvorí 

Mgr. Erika Berčíková. 

Oboznamujú sa predsedovia ZO OZJ, že v súvislosti s  nezákonným použitím 2% z 

dane v prípade kontroly z daňového úradu,  ZO OZJ bude takto nezákonne použité finančné 

prostriedky povinná vrátiť. 

Predsedom ZO OZJ sa dáva na vedomie, že predchádzajúca rozhodcovská komisia 

v zložení JUDr. Martin Ľudevít Fafalák, Mgr. Pavel Ištok, PhDr. Mária Maníková, PhDr. 

Štefan Ocilka, JUDr. Martina Dubovcová do dnešného dňa t.j. 09.09.2013, napriek výzve zo 

dňa 12.4.2013, neodovzdala súčasnej rozhodcovskej komisii podnety, ktoré prijala v rokoch 

2011 a 2012, ani odovzdávací protokol. 

 

U z n e s e n i e 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 50. 

rokov  v sume 60,- eur pre členov základných organizácii 

A. V. KS Bratislava,  32,- eur 



D. Z. OS Považská Bystrica 

E. P. OS Zvolen 

A. N. OS Bratislava I 

JUDr. M. M. KS Banská Bystrica 

J.  T. OS Pezinok 

V. L. OS Ružomberok 

V. T. OS Bratislava III 

Š. F. OS Bratislava III 

P. G. OS Spišská Nová Ves 

Ľ. M. OS Vranov nad Topľou 

Z. N. OS Galanta 

D. P. OS Bratislava V 

Z. C. OS Galanta 

I. T. OS Brezno – 19,- eur 

U z n e s e n i e 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti živného jubilea 60. 

rokov sume 60,- eur pre členov základných organizácií 

B. M. OS Bratislava III 

O. F. OS Svidník 

E. B. OS Piešťany 29,- eur 

E. Z. KS Bratislava 44,- eur 

A. B. OS Bratislava V 

S. K. OS Martin 

JUDr. E. Č. OS Trebišov 



Mgr. E. F. OS Trebišov 

I. K. OS Trebišov 

A. Z. OS Košice I 

J. M. OS Námestovo 

M. S. OS Prešov – doložiť od kedy  je členkou OZ, následne po splnení podmienok vyplatiť 

U z n e s e n i e 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku pri prvom odchode do dôchodku vo 

výške 150,- eur pre členov základných organizácií  

H. Ď. OS Trenčín 

U z n e s e n i e 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku na športové podujatie Šírava – Orava, 

OS Michalovce, OS Námestovo, OS Dolný Kubín vo výške 105,- eur. 

U Z N E S E N I E 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci  

120,- eur Mgr. M. R. OS Žilina  

300,- eur J. J. OS Trenčín 

300,- eur  pre deti po nebohom L. K. KS Trenčín 

 

U Z N E S E N I E 

 

Ukladá sa štrajkovému výboru zistiť pripravenosť zamestnancov justície zapojiť sa do 

štrajku a zaslať predsedníctvu správu do 30.09.2013 s tým, aby predsedníctvu do uvedeného 

dátumu predložili aj koncepciu štrajku. (Neoslovovať samostatne médiá, konzultovať 

s predsedníctvom a všetky médiá odkázať na predsedníčku OZJ SR – Mgr. Marta Božková) 

Odporúčanie štrajkovému výboru aby oslovili a vyzvali na aktívnu spoluprácu 

predsedov ZO OZJ s tým, ak predsedovia ZO im nepodajú správu – bezodkladne informovať 

o tejto skutočnosti predsedníctvo (Mgr. Erika Berčíková OS Brezno). 

 

Zapísala: Viera Vavreková 

 

 


