
Správa o činnosti OZJ v SR v roku 2013 

 

Posledná Rada predsedov OZJ v SR sa uskutočnila dňa 11.4.2013, pričom pozvanie prijali aj 

predstavitelia MS SR, a to JUDr. Ľubomíra Vrobelová (vedúca služobného úradu) a Mgr. Adrián 

Baláž (riaditeľ kancelárie ministra spravodlivosti). Aj tento rok sme na Radu predsedov OZJ v SR 

pozvali p. ministra a p. JUDr. Ninu Brozovú, predsedníčku sekcie Štátnych zastupiteľstiev ČR. 

 

Dňa 12.1.2013 bezpečnostný technik p. Janica vypracoval Správu o činnosti odborovej 

kontroly nad BOZP v roku 2012, ktorá bola následne doručená na KOZ odd. BOZP  Bratislava.  

 

Dňa 20.2.2013 sme listom žiadali predsedov krajských a okresných súdov o poskytnutie 

informácie aký objem mzdových prostriedkov bol v roku 2012 určený na funkčné platy sudcov. 

Informácia bola žiadaná z dôvodu zistenia, koľko finančných prostriedkov bude ušetrených v r. 2013 

z dôvodu neuskutočnenej valorizácie sudcov.   

 

Dňa 17.4.2013 sa p. JUDr. Pavol Uhrík a Mgr. Ján Balko (tajomník ZO pri OS BA III) 

zúčastnili na Konferencii odborov ČR v Prahe. Prínosom účasti zástupcov Odborového zväzu 

justície na konferencii sekcie Štátnych zastupiteľstiev ČR bola najmä možnosť komparácie problémov 

zamestnancov ČR a SR a  možnosť načerpania  informácií o ich návrhoch riešení nepriaznivej 

finančnej situácie, ktoré bude môcť predsedníctvo Odborového zväzu justície v budúcnosti využiť pri 

rokovaniach. Bližšie podá správu JUDr. Uhrík.  

 

Dňa 24.4.2013 boli  zaslané listy na MF SR (p. Kažimírovi), MPSVaR SR (p. Richterovi), 

Predsedovi vlády SR (p. Ficovi), MS SR (p. Borecovi)  a v septembri 2013 p. prezidentovi.  

Odpoveď sme dostali 20.5.2013 (len) od podpredsedu vlády a ministra financií p. Kažimíra, 

kde nám v liste oznámil, že pre kapitolu MS SR sa pre zamestnancov v justícii v roku 2011 aplikovalo 

miernejšie, ani nie polovičné zníženie osobných výdavkov, a to na úrovni 4,5% zo všeobecne 

realizovaných 10%. Poznamenal, že na pokles rozpočtovej úrovne odmeňovania zamestnancov 

v súdnictve mal vplyv aj vyžiadaný nárast počtu zamestnancov MS SR pre súdnictvo v roku 2011 

o 100 osôb bez rozpočtového krytia. V závere listu nás odporučil riešiť pracovné podmienky 

s vedením rezortu MS SR.  

 

Dňa 28.5.2013 sa uskutočnila pracovná porada s MS SR za účasti:  JUDr. Ľubomíra 

Vrobelová, JUDr. Juraj Palúš, Mgr. Soňa Dobšovičová, Ing. Renáta Hlavenková, Mgr. Anna Hesková, 

Mgr. Gabriela Repková, Mgr. Zuzana Maruniaková      



Za Odborový zväz justície: Mgr. Marta Božková, JUDr. Viera Vavreková, Gabriela Csetöová, 

Božena Sládková, Zuzana Starinská, Erika Králová,  Ing. Marián Žilák, JUDr. Pavol Uhrík, Mgr.  

Slavomír Bigoš, Mgr. Marek Došek.  

 

Zástupcovia OZJ SR pripomenuli, že už niekoľko rokov apelujú na vyňatie 

zamestnancov Justície zo zákona o štátnej službe z dôvodu, že ich náplň práce je úplne 

špecifická a nedá sa porovnať s inými rezortmi. Taktiež pripomienkovali platovú diskrimináciu 

vzhľadom na to, že na Ústavnom súde majú zamestnanci v tom istom zaradení vyššie tarifné 

platy a  teda  žiadajú zobrať ako základ pre vytvorenie novej platovej tabuľky tabuľku z 

Ústavného súdu a implementovať ju do nového zákona.  

Ďalej navrhujú zaktualizovať opisy pracovných činností, ktoré sa zmenami zákonov a 

tiež zaraďovaním informačnej techniky do chodu činnosti súdov dosť radikálne zmenili.  

Zástupcovia OZJ SR sa zaujímali o možný program obete účastníckeho konania. Mgr. 

Dobšovičová oznámila, že v rámci kondicionalít nie sú hlbšie rozpracované jednotlivé projekty, takže 

k danej problematike sa vyjadriť zatiaľ nevie. Zástupcovia OZJ SR  požiadali o poskytnutie možných 

budúcich výstupov k tejto problematike. 

Zástupcovia OZJ SR podporujú zámer pána ministra riešiť 2 dni práce na doma u sudcov.  

Malo by to  vplyv na efektivitu práce na jednotlivých súdoch, aby sa 2 dni práce na doma u sudcov 

upravila aj z toho dôvodu, aby bola zabezpečená spolupráca a komunikácia s ostatnými 

zamestnancami súdov (napr. ako je to na prokuratúrach, kde prokurátori sú v práci 5 dní v týždni), 

nakoľko už v dnešnej dobe má skoro každý sudca svoju kanceláriu na jednotlivých súdoch a inštitút 

práce na doma už preto nie je potrebný v takej miere.  

Počas diskusie JUDr. Juraj Palúš – generálny riaditeľ sekcie legislatívy pýtal vyjadrenie 

v súvislosti s výkazmi vyšších súdnych úradníkov. Zástupcovia OZJ v SR uviedli, že by mali 

odzrkadľovať 60-70% práce VSÚ pod menom sudcu -  drobné spory.   Taktiež žiadajú  

o prepracovanie výkazov sudcov, keďže podľa ich názoru 60-70% práce sudcu tvoria drobné spory, 

ktoré v skutočnosti robí vyšší súdny úradník. 

Na záver zástupcovia OZJ SR zhrnuli svoje obavy do 3 hlavných oblastí a to:  

- Financie 

- Vzájomné vzťahy 

- Neprispôsobovanie  základných právnych  noriem vývoju spoločnosti 

 

Na záver zástupcovia MS SR so zástupcami OZJ SR zosumarizovali výsledok porady  do 

niekoľkých bodov, z ktorých vyplýva niekoľko úloh: 

Kancelária štátnej tajomníčky - riešenie vytyčovania pojednávaní zastavovacích konaní 

Sekcia legislatívy a Kancelária štátnej tajomníčky - usmernenie k podaniam a hromadným podaniam 

Sekcia ekonomiky - rokovanie so Slovenskou poštou o skrátení úložnej doby 

OZJ SR - legislatívne návrhy  a návrhy k zákonu súdov  adresovať GR SL -  JUDr. Jurajovi Palúšovi 

 Návrh  osobitného zákona pre zamestnancov justície adresovať ROÚ -  Mgr. Soni 

Dobšovičovej 

 podnety, návrhy k probácii a mediácii adresovať GR STP -  Mgr. Gabriele Repkovej 

kumulácia činnosti (presuny, navýšenie na súdoch ) adresovať RORĽZ -  Mgr. Anne Heskovej 



MPK: zákon o štátnej službe - spolupráca OZJ SR a Mgr. Dobšovičovej. 

 

MPSVaR SR p.  Richter nás odkázal na štátneho tajomníka p. Ondruša. Dňa 4.6.2013 sa 

uskutočnilo stretnutie so štátnym tajomníkom MPSVaR SR p. Ondrušom.   Na stretnutí so štátnym 

tajomníkom MPSVAR sa zúčastnili Mgr. Marta Božková, Mgr. Slavomír Bigoš a Mgr. Pavel Pitoňák. 

Po predložení našich požiadaviek na zmenu, resp. vyňatie zamestnancov justície zo zákona o štátnej 

službe nám bolo prezentované, že MPSVAR už nebude riešiť zákon o štátnej službe a kompetencie by 

mali prejsť pod Úrad vlády SR, ktorý by sa mal touto otázkou zaoberať v budúcnosti. Štátnym 

tajomníkom bolo ďalej prezentované, že otvoria kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a to bude z ich 

strany všetko. Čo sa týka realizácie sociálnych výcvikov v rámci agendy probačných a mediačných 

úradníkov, k tomu sa vyjadriť nevedel. 

 

Od Predsedu vlády SR  p. Fica a p. prezidenta do dnešného dňa neprišla spätná reakcia. 

 

Dňa 10.6.2013 nám bola doručená odpoveď na žiadosť o spoluprácu Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva. Podnet vyplynul z kontrolnej činnosti BOZP za roky 2011-2012, kde bolo 

zistené, že zamestnávatelia Krajský súd v Košiciach a Okresné súdy Košice I., II., a Košice okolie 

nezabezpečujú u svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 7 ods. 

1 písm. a) a b) nar. Vlády č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami na pracovisku. Dňa 14.1.2013 bol na uvedených 

pracoviskách vykonaný štátny zdravotný dozor. Výsledkom šetrenia Úradu je, že zamestnanci súdov 

(tajomníčky, asistentky) vykonávajú v priemere cca 3 hodiny čistého času za zmenu prácu so 

zobrazovacou jednotkou a teda sa nejedná o nepretržite vykonávanú prácu.  (zákon hovorí o 4 

hodinách nepretržitej práce so zobrazovacou jednotkou).  

 

Dňa 11.6.2013 bol MPSVaR doručený výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na 

podnikovú a sociálnu politiku na rok 2013.   

 

V dňoch 23.9. a 8.11.2013 sme opakovane vyzývali p. ministra Boreca o riešenie našej 

situácie a požiadaviek, pričom v septembri sme mu písomne oznámili, že ľudia pracujúci v justícii 

zarábajú sumu, blížiacu sa k hranici chudoby, ktorá je určená na sumu 346,- Eur. Súčasťou listu boli 

priložené tabuľky za jednotlivé kraje s platmi mesačne v čistom pod 350,- Eur.  

 

Vzhľadom k tomu, že nám nebola doručená žiadna odpoveď na osobné stretnutie a riešenie 

situácie v justícii, hlavne pre administratívny aparát, v novembri 2013 sa predsedníčka OZJ v SR M. 

Božková  spojila telefonicky so sekretárkou p. Boreca a požiadala  som ju o okamžité stretnutie s tým, 

že OZJ v SR znova zverejní  otvorený list do médií.   



 

Dňa 22.11.2013 sme JUDr. Ľubomíre Vrobelovej odoslali materiál  - Vyjadrenie 

Predsedníctva OZJ v SR k „Návrhu k zefektívneniu výkonu správy súdov o ostatných organizácií 

rezortu MS SR“.  

 

Až následne dňa  25.11.2013 sa uskutočnilo stretnutie na MS SR za účasti p. JUDr. Boreca, 

JUDr. Vrobelovej a Mgr. Heskovej. Predmetom stretnutia boli platové náležitosti zamestnancov 

justície v roku 2014, ako aj určenie finančných prostriedkov z rezervy kapitoly ministerstva za účelom 

ohodnotenia zamestnancov justície. Minister T. Borec potvrdil, že bude odmietať pokusy o šetrenie 

v rezorte na úkor platov približne 4 500 radových zamestnancov justície. Predsedníctvo OZJ znova 

poukázalo na nepriaznivú situácie v justícii,  pričom zdôraznilo, že jedna štvrtina zamestnancov 

v rezorte pracuje za mzdu, ktorá je v súčasnosti pod hranicou chudoby a tretina za mzdy tesne nad 

hranicou chudoby. Pozn. MF SR koncom roka 2013 do nášho rezortu nakoniec vrátilo 671 tis. Eur, 

ktoré boli zamestnancom vyplatené v koncoročných odmenách.  

 

Po mnohých stretnutiach, začatých už v mesiaci máj a intenzívnych rokovaniach sa podarilo 

uzatvoriť KZ vyššieho stupňa  pre ŠS a VS.  Dňa 25.11.2013 sa predsedníčka OZJ v SR zúčastnila na 

Úrade vlády podpisu Kolektívnych zmlúv pre ŠS a VS.  

 

MS SR malo Vláde SR  predložiť koncepciu súdnictva v termíne do 30.6.2013, ktoré ale 

dostalo súhlas s odkladom do konca roka 2013.  Zároveň prisľúbili, že uvedenú koncepciu nám 

predložia, žiaľ do dnešného dňa sme nič nedostali.  

 

V roku 2013 sme sa venovali novele zákona o štátnej službe, ktorú vláda odložila zatiaľ na 

neurčito. Vypracovali sme pre MS SR opisy činností všetkých zamestnancov súdov a  vypracovali 

sme ideový zámer osobitného zákona pre zamestnancov  justície.  Vyjadrili sme sa písomne 

k Návrhu na zefektívnenie výkonu správy súdov.  

 

Dňa 16.12.2013 sa p. JUDr. Ingrid Vrkočová zúčastnila zasadnutia Rady členov JMF 

v Bratislave, na ktorom bol schválený finančný plán JMF na rok 2014, schválený  investičný plán 

JMF na rok 2014 a odsúhlasený odpredaj nehnuteľností JMF. Bližšie podá správu JUDr. Vrkočová.  

 

Na predsedníctvo sa so žiadosťou o zaujatie stanoviska k podnikovej KZ  obrátili zamestnanci 

OS Veľký Krtíš a JUDr. Paniaková, prepustená zamestnankyňa  z MS SR v súvislosti so žalobou 

o neplatnosť výpovede.  Zamestnanom z OS VK sme zaslali stanovisko a p. JUDr. Paniakovej sme 

ponúkli advokáta, ktorý zastupuje v pracovnoprávnych veciach odborový zväz školstva (túto ponuku 

neprijala). Ďalej sme jej písomne odpovedali na mnoho otázok v súvislosti s riešením sporu. Na 



základe žiadosti sme jej poslali stanovisko k otázkam spojeným s rozviazaním pracovného pomeru 

a konaním Výboru Základnej organizácie Odborového zväzu Justície v  SR. Prílohu tvorilo aj 

stanovisko Rozhodcovského senátu OZJ v SR k jej predloženým stanovám ZO OZJ v SR pri MS SR. 

(Je výbor základnej organizácie OZJ v SR zástupcom zamestnancov? Musí výbor prerokovať 

výpovede zamestnancov ako celok, alebo môže napr. z piatich členov výboru výbor poveriť 

uznesením len troch členov (predseda medzi nimi nie je) prerokovaním výpovede 

zamestnancov so zamestnávateľom?)  

 

Ďalej sme pripravili návrh novely Spravovacieho poriadku v súvislosti 

s doručovaním poštových zásielok a všetkým členom odborov sme zaslali Stanovisko OZJ 

v SR k voľbám prezidenta. 

 

Okrem toho sme sa zúčastňovali Rady predsedov KOZ v dvojmesačných intervaloch. Tu sa 

nám podaril posun vo vnímaní OZJ v SR ako spolupracujúceho a komunikujúceho orgánu. Za 

OZJ v SR sme nominovali do štruktúr KOZ  po prvý krát aj zástupcov za OZJ v SR. Po 

intervenciách predsedníčky OZJ v SR boli zvolení:  

komisia rovnosti príležitostí žien a mužov KOZ SR       JUDr. Alexandra Šútovská 

Rada mladých pri KOZ SR                                           Mgr. Lenka Gergelyová  

Komisia právna                                                         Mgr. Ľubica Humajová 

Komisia ekonomická                                                  JUDr. Ingrid Vrkočová  

Rozhodcovský senát KOZ SR                                       Mgr. Michaela Glembová  

 

Dňa 17.1.2014 sa predsedníčka OZJ v SR zúčastnila Novoročného stretnutia s prezidentom 

SR, na ktorom opätovne žiadala o stretnutie predsedníctva s prezidentom SR. Nasledujúci deň 

Vedúci kancelárie prezidenta telefonicky oznámil, že stretnutie sa uskutoční po Olympiáde 

v Soči.  

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 31.3.2014 


