
Z á p i s n i c a 

z predsedníctva konaného dňa 11.04.2013  v Omšení 

  

Prítomní:  

Mgr. Marta Božková  

JUDr. Viera Vavreková 

Mgr. Erika Berčíková 

JUDr.  Ingrid Vrkočová 

Mgr. Balentová Ľudmila 

Gubová Helena  

JUDr. Uhrík Pavol 

Mgr. Pitoňak Pavol 

Mgr. Bigoš Slavomír 

     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. 

JUDr. Ingrid Vrkočová oboznámila predsedníctvo s výsledkom rokovaní uskutočnených na MS 

SR a to s vedúcou služobného úradu JUDr. Vrobelovou 26.03.2013 (Božková, Vavreková Vrkočová) 

a s ministrom spravodlivosti  JUDr. Borecom 10.04.2013 (Božková, Vavreková, Vrkočová, Berčíková, 

Bigoš, Pitoňák). Valorizácia platov sudcov predstavuje čiastku 1 573 878,- eur, pričom – 5% na mzdy 

tvorí čiastku 2 245 432,- eur, takže minister  použil chýbajúcu čiastku 671 554,- eur z rezervy 

ministerstva tak,  aby nedošlo v roku 2013 k prepúšťaniu zamestnancov a k zníženie ich príjmu. Z čoho 

vyplýva, že jeho záväzok zo spoločného vyhlásenia, ktorý bol výsledkom protestného zhromaždenia 

zamestnancov justície v roku 2012 je splnený. Minister spravodlivosti taktiež oznámil, že požiadal 

Ministra financií o doplnenie chýbajúcich finančných prostriedkov, ktoré boli kryté z rezervy, čo však 

Minister financií odmietal s tým, že k uvedenej problematike budú opätovne rokovať po 30.06.2013. 

 Predsedníctvo konštatuje, že s takýmto výsledkom nie je spokojné, pokiaľ reálne nedošlo 

k zvýšeniu platov zamestnancov justície, preto oznámilo Ministrovi spravodlivosti, že štrajková 

pohotovosť trvá naďalej, pretože platy sú hlboko podpriemerné. Zamestnanci justície sú 

nepostradateľnými pre plynulý chod súdu a pre rýchle a efektívne súdne konanie.  Aj napriek týmto 

nežiadúcim podmienkam zamestnanci justície k rezortu zostávajú lojálny od iných rezortov a nevolia 

nátlakový spôsob riešenia situácie a preto dávajú prednosť rokovaniu. 

 

U z n e s e n i e  

Ukladá sa predsedníctvu  zaslať list predsedovi vlády, ministrovi financií a ministrovi práce 

sociálnych vecí a rodiny, za účelom  stretnutia a riešenia nedostatočného platového ohodnotenia 

zamestnancov v justícií.   

Predsedníčka oboznámila kandidátov do  rozhodcovskej komisie a štrajkového výboru.  

Kandidáti do rozhodcovskej komisie 

Eva Dekrétová – OS Považská Bystrica 

Ing. Jana Drábová – OS Prešov 

Mgr. Róbert Droppa – OS Liptovský Mikuláš 

JUDr. Jozef Fedor – OS Trebišov 



Božena Sládková – OS Senica 

Štrajkový výbor 
 

 Kandidáti do štrajkového výboru:  

Zuzana Bičíková – OS Michalovce 

Ing. František Ďuriš – OS Považská Bystrica 

Mgr. Peter Pravda – OS Galanta 

Mgr. Kristína Benkovičová – OS Galanta 

Gabriela Csetöová – OS Levice 

 

U z n e s e n i e  
 

Predsedníctvo schválilo program Rady predsedov ZO OZJ v SR na deň  11. a 12.04.2013  
 

1 Otvorenie 

2 Voľba mandátovej a volebnej pracovnej komisie 

3 Hlasovanie o programe 

4 Oboznámenie z rokovania s vedúcou služobného úradu MS SR zo dňa 26.3.2013 

5 Správa o činnosti od poslednej rady predsedov 

6 Oboznámenie s členmi v komisiách KOZ 

7 Upozornenie o použití 2% zaplatenej dane v zmysle zákona 

8 Správa rozhodcovskej komisie 

9 Doplňujúce voľby do rozhodcovskej komisie 

10 Štrajkový výbor (voľba) 

11 Správa revíznej komisie 

12 Správa BOZP 

13 Diskusia 

14 Záver  
  

 
 

 
 

U z n e s en i e 

 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 50.rokov  v sume 60,- eur 

pre členov základných organizácii 

Mária Kubová, OS Žilina 

Katarína Rusnáková, KS Prešov 

Helena Bajbarová, OS Bratislava V 

Eva Mantičová, OS Humenné, 

Anna Pastorová, OS Košice I 

Erika Králová, OS Martin, 

Mgr. Ján Chlpečka, KS Trnava 

Mgr. Mária Šišáková – OS Piešťany – 20,- eur pomerná časť. 

 

U z n e s e n i e 

 

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku z príležitosti životného jubilea 60. rokov v sume 

60,- eur pre členov základných organizácií: 

 

Mária Trnovcová, OS Topoľčany, 

Darina Kováčová, OS Bratislava III – vyplatiť na účet uvedený v žiadosti 



Marta Makajová , OS Trebišov 

Anna Semanová, OS Prešov 

Mária Koskovičová, OS Humenné 

Valéria Lőrincová, OS Košice I. 

Mária Báťová, OS Levice 

Edita Herczgová, KS Trnava 

 

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 a boli vyplatené 

 

Ing. Ján Kaňuch, KS Prešov 

Veronika Gajdošová, OS Trebišov 

Vierka Feďáková OS Trebišov 

Lýdia Šuľajová, OS Lučenec 

 

Janka – prosím skontroluj mená a OS so žiadosťami, prípadne prosím opraviť. 

 

U Z N E S E N I E 

 

Predsedníctvo ukladá predsedovi KS Bratislava – doplniť žiadosť o sociálnu výpomoc pre... 

(dopíšte ) 

  

 

  

Predsedníctvo Odborového zväzu justície Slovenskej republiky prijalo pozvanie a účasťou na 

konferencii poveril JUDr. Pavla Uhríka, člena predsedníctva Odborového zväzu justície v Slovenskej 

republike za Bratislavský kraj a súčasne predsedu Základnej organizácie pri Okresnom súde v Bratislave 

III a Mgr. Jána Balka, tajomníka Základnej organizácie pri Okresnom súde Bratislava III. 

Zároveň  Pavol Uhrík na rokovanie s predstaviteľmi českých odborových organizácií, predloží našu 

problematiku a vyžiada spôsoby riešenia ich problémov ( ako  zástupcovia „sekce státních zastupitelství 

ČR“ reálne fungujú, aké sú najčastejšie problémy ich zamestnancov, akým spôsobom sa im podarilo 

presadiť, že príjem zo súdnych poplatkov ostáva v rezorte Justície, či je z ich strany možné doručiť nám 

materiál pre určenie priemerných miezd jednotlivých pozícií v justícii pre reálne porovnanie platových 

pomerov ČR a SR) 
 

 

Zapísala Viera Vavreková 

 


