
Zápisnica z predsedníctva konaného dňa 20. – 21.6.2019 v Banskej Štiavnici 

  

Prítomní:   

JUDr. Ingrid Vrkočová   

Mgr. Marta Božková   

JUDr. Viera Vavreková   

PhDr. Erika Berčíková   

Mgr. Slavomír Bigoš   

JUDr. Alena Krajčovičová  

  

  

 Predsedníctvo otvorila JUDr. Ingrid Vrkočová a oboznámila prítomných členov predsedníctva 

o vykonaných úkonoch od posledného predsedníctva.   

  

V úvode otvorila diskusiu ohľadne Návrhu zák. č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktorý je potrený pripomienkovať najneskôr do  28.6.2019.  

JUDr. Viera Vavreková navrhla predsedníctvu, aby sa v predloženom zákone č. 55/2017  

doplnilo ustanovenie § 127 ods. 1 písm. a) bod 2 o štátnych zamestnancov v služobnom úrade, 

ktorým súd, súdy a to v znení  

Tarifný plat na účely tohto zákona tvorí  a/ platová tarifa     

2. v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159 zvýšená o 20% u štátnych 

zamestnancov v služobnom úrade, ktorým je Špecializovaný trestný súd, krajský súd a 

okresný súd, v služobnom úrade, ktorým je úrad vlády ...    

Týkalo by sa to cca 3700 zamestnancov, uvedenou úpravou by sa štátna služba v justícii 

priblížila tabuľkovým platom štátnym zamestnancom, ktorí poberajú mzdu podľa osobitného 

predpisu – kancelária NR, prezidenta, ústavného súdu, verejného ochrancu práv, NKÚ, 

ozbrojené sily, polícia ...  

Aktuálnu situáciu platových náležitostí zamestnancov justície aj napriek tomu, že 

justícia je treťou mocou v štáte považujeme za diskriminačnú, oproti štátnym zamestnancom, 

ktorí sú odmeňovaní podľa osobitného zákona, resp. sa na nich vzťahujú osobitné statusové 

zákony. Dôsledkom je narastajúci deficit zamestnancov súdu (vysoká fluktuácia), vysoká 

pracovná zaťaženosť, stres, prieťahy v konaní.  

  

  



  

U z n e s e n i e  

Ukladá sa predsedníctvu vytvoriť hromadnú pripomienku k Návrhu zákona č. 55/2019 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú bude potrebné podporiť.   

Termín: najneskôr do   28.6.2019  

  

 Predsedníctvo sa taktiež zhodlo na tom, že je potrebné rokovať s KOZ SR ohľadom úpravy 

platových taríf  štátnych zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 55/2017, tak ako 

to bolo sľúbené, keď sa upravovali platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

Predsedníctvo sa zaoberalo pripomienkami k zákonu o justičnej štátnej službe, ktoré je 

potrebné spracovať a poslať na MS SR. Požiadavky zamestnancov justície, ktoré žiadajú 

zakomponovať do zákona:   

- zaradenie správy súdu  - v zmysle príslušných ustanovení Spravovacieho a kancelárskeho 

poriadku (§ 15 a nasl. zákon 543/2005 Z. z.)  

- VSÚ, ktorí majú ukončený len bakalársky stupeň – v zákone je len VŠ II. st.   

- jeden sudca, jeden VSÚ, ktorý by riešil agendu toho sudcu. V súčasnosti VSÚ má viac  

oddelení (každý sudca má svoj systém a nerobia rovnomerne, ani rovnako). VSÚ sú výrazne 

preťažení a aj to je dôvod, prečo je fluktuácia.  

- vypustiť zavedenie úspešného absolvovania atestačnej skúšky ako podmienky pre 

absolvovanie odbornej justičnej skúšky vyššími súdnymi úradníkmi (jej zavedenie ako 

podmienky  nie je správnym riešením, nakoľko takáto právna úprava vytvára stav, kedy 

zamestnanec musí vykonávať skúšku iba preto, aby sa mohol zúčastniť na ďalšej skúške.)  

- úspešné absolvovanie atestačnej skúšky zohľadniť v odmeňovaní štátneho zamestnanca, iba 

kto chce a ako kariérny postup  

- zaoberať sa sociálnymi benefitmi po odpracovaní určitých rokov, ako majú sudcovia – 

možnosť rehabilitácie, príplatky k dôchodkom či 13-14. plat, ošatné ...  

- zvážiť zavedenie lietajúceho VSÚ  

- príplatok za zastupovanie, rizikový príplatok pre probačných a mediačných a VSÚ   

- zvýšiť % za prax (viď napr.  zákon o finančnej správe), odstupňovať aspoň na 5% ročne  

- príplatok za používanie cudzieho jazyka   

- zrovnoprávnenie postavenia justičného čakateľa a VSÚ, čo sa týka mzdového ohodnotenia a 

pracovnej vyťaženosti  



- preplatenie očkovaní proti hepatitíde a preplácanie ergonomických pomôcok (karpálne tunely 

a problémy s chrbticami)  

  

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 organizácií:  

  

OS Bratislava I.     Pavol Tomík       60,- Eur   

  

  

U z n e s e n i e  

  

  Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie príspevku pri prvom odchode do dôchodku výške 

150,- Eur pre členov organizácií:   

  

OS Zvolen      Bc. Magda Hermanová    150,- Eur  

KS Banská Bystrica    Elena Žerebáková      

  

  

U z n e s e n i e  

  

Predsedníctvo schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci:  

  

150,- Eur  

OS Spišská Nová Ves  Helena Kotradyová      135,- Eur  

  

  

  

  

Zapísala:   PhDr. Erika Berčíková  

  


