
Zápisnica 

z predsedníctva konaného dňa 14.2.2019 v Omšení 

 

Prítomní:  

JUDr. Ingrid Vrkočová  

PhDr. Mária Rusňáková 

Mgr. Marta Božková  

JUDr. Viera Vavreková  

Mgr. Zuzana Račeková 

Mgr. Pavel Pitoňák  

Mgr. Slavomír Bigoš  

Ing. Vladimír Bedeč  

Silvia Šoferová – štrajkový výbor. 

 

 Predsedníctvo otvorila JUDr. Ingrid Vrkočová a oboznámila prítomných členov 

predsedníctva o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva.   

 

 Zástupcovia predsedníctva OZJ v SR sa stretli so zástupcami Ministerstva 

spravodlivosti SR a riaditeľmi správ krajských súdov za celú SR. Základným bodom 

programu bolo prejednanie mzdových náležitostí pre zamestnancov justície od 1.1.2019. 

Predsedníčka OZJ v SR poďakovala zástupcom ministerstva spravodlivosti za zrealizované 

stretnutie a zároveň pánovi ministrovi /v jeho neprítomnosti/ za sľúbené navýšenie miezd pre 

zamestnancov justície. Ďalej uviedla, že došlo k nezrovnalostiam pri výpočte platov. 

K uvedenej problematike podala za OZJ v SR informáciu o aktuálnom stave JUDr. Viera 

Vavreková s tým, že navýšenie funkčného platu o 14% bolo dodržané. Zároveň poukázala na 

nezrovnalosti pri  10% valorizácií platov, pretože v skutočnosti nebola valorizovaná prax 

zamestnancov o 10%, pretože o túto sumu bol následne týmto zamestnancom krátený osobný 

príplatok.  Následkom takto použitého výpočtu valorizácie platov paradoxne došlo k situácii, 

keď zamestnanci s dlhoročnou praxou majú nižšie percentuálne navýšenie miezd, ako 

zamestnanci s kratšou praxou, prípadne bez praxe. Zamestnanci s dlhšou praxou sú tým 

pádom ukrátení o niekoľko eur mesačne.  

Generálna tajomníčka MSSR Ing. Sylvia Beňová k optimalizácii miezd uviedla, že jedinou 

zložkou pri zvýšení miezd, s ktorou sa dá „hýbať“ je osobný príplatok. Ostatné položky sú 

dané fixne. 14% navýšenie platov sa vzťahuje na všetky zložky platu a súčet navýšenia 



všetkých zložiek nesmel prekročiť sľúbených 14%. Pri porovnávaní funkčných platov za rok 

2018 a za rok 2019 došlo k navýšeniu o sľúbených 14%.  

V diskusii bola Mgr. Pavlom Pitoňákom nastolená aj otázka tajomníkov, ktorí ostali zaradení 

v platovej tarife 3. a tým sú v súčasnosti zaradení rovnako ako asistentky. Potiera sa tým 

rozdiel v pracovných náplniach, kompetenciách a zároveň hierarchia pozícií na súdoch. 

Ďalším rizikovým faktorom je motivačný faktor.  

Ing. Sylvia Beňová uviedla, že nemohli preradiť len časť tajomníčok/kov do vyšších tried ani 

na základe kvalifikačného predpokladu, t. j. tých, ktorí majú ukončené vysokoškolské 

vzdelanie do vyššej triedy a to z dôvodu, že do budúcna by bol problém pri výberových 

konaniach. V súvislosti s tým uviedla, že ministerstvo pracuje na príprave zákona o justičnej 

štátnej službe, kde sa touto otázkou budú zaoberať. Záverom dodala a priznala, že pri 

vytváraní „kľúča“ na výpočet miezd zamestnancov bolo chybou, že neboli prizvaní 

zástupcovia OZJ v SR, čím by sa predišlo súčasným nezrovnalostiam. Zástupcovia MSSR 

boli opäť požiadaní, aby boli zástupcovia OZJ v SR prítomní pri tvorbe , resp. rekonštrukcii 

zákona o justičnej štátnej službe.  

 

Predsedníctvo OZJ v SR sa následne zaoberalo otázkou štrajkovej pohotovosti, ktorá 

je v súčasnosti stále v platnosti. Na základe stretnutia zástupcov OZJ v SR s ministrom 

spravodlivosti SR v mesiaci november 2018 bola nastolená otázka, či je v súčasnosti potrebné 

ponechať štrajkovú pohotovosť v platnosti. Zástupcovia OZJ v SR na stretnutí s ministrom 

v roku 2018 avizovali ministrovi spravodlivosti SR, že štrajková pohotovosť bude trvať, kým 

nebudú zamestnancom justície zvýšené mzdy o 10 % z kolektívneho vyjednávania a 14 % 

z rozpočtu MSSR a nebude hotový zákon o justičnej štátnej službe. Uvedené podmienky boli 

zo strany MSSR splnené čiastočne. Ak odmyslíme navýšenie miezd v sľúbenej výške, stále 

nie pripravený samostatný zákon o Justičnej štátnej službe. Zároveň nám však bolo 

odprezentované Ing. Beňovou, že na zákone sa pracuje. Súčasný stav prípravy zákona nie je 

predsedníctvu OZJ v SR známy. Predsedníctvo OZJ v SR osloví ministra spravodlivosti 

s požiadavkou o stretnutie a zároveň požiada o zaradenie zástupcov OZJ v SR do pracovnej 

skupiny na prípravu zákona. Členovia predsedníctva sa zhodli, že zákon by mal byť 

dokončený a predložený vláde SR najneskôr do konca júna 2019. Vzhľadom na uvedené bolo 

uskutočnené hlasovanie o ukončení štrajkovej pohotovosti. Návrh uznesenia: 

 

 „OZJ v SR a Štrajkový výbor OZJ v SR ukončuje štrajkovú pohotovosť vo vzťahu 

k Ministerstvu spravodlivosti SR, nakoľko požadované navýšenie mzdových prostriedkov 

a sa uskutočnilo v sľúbenej výške. V prípade, že zástupcovia OZJ v SR nebudú najneskôr do 



konca marca 2019 prizvaný k príprave zákona o justičnej štátnej službe, Rada predsedov opäť 

prehodnotí prípadné opätovné vyhlásenie štrajkovej pohotovosti.“ 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 6 

Proti: 1 

Zdržal/a sa: 1 

 

Na základe hlasovania Predsedníctvo OZJ v SR a Štrajkový výbor OZJ v SR 

prehlasújú, že štrajková pohotovosť vo vzťahu k MSSR sa  končí dňom 14.2.2019. 

 

UZNESENIE 

 

„OZJ v SR a Štrajkový výbor OZJ v SR ukončuje štrajkovú pohotovosť vo vzťahu 

k Ministerstvu spravodlivosti SR, nakoľko požadované navýšenie mzdových prostriedkov 

a sa uskutočnilo v sľúbenej výške. V prípade, že zástupcovia OZJ v SR nebudú najneskôr do 

konca marca 2019 prizvaný k príprave zákona o justičnej štátnej službe, Rada predsedov opäť 

prehodnotí prípadné opätovné vyhlásenie štrajkovej pohotovosti.“ 

 

Následne Predsedníctvo OZJ v SR prijalo uznesenie: 

 

UZNESENIE 

 

Predsedníctvo OZJ v SR ukladá predsedníčke OZJ v SR – JUDr. Ingrid Vrkočovej aby 

v lehote najneskôr do 14.3.2019 požiadala o stretnutie s ministrom spravodlivosti SR za 

účelom prerokovania pripravovaného zákona o justičnej štátnej službe. 

 

 

 

 

V Omšení 14.2.2019 

Zaznamenal: Mgr. Pavel Pitoňák 


