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Vážený pán Minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

JUDr. Ján Richter 

V Košiciach dňa 22.4.2013 

 

 

 

Zamestnanci justície  zastúpení  predsedníctvom Odborového zväzu Justície  v SR,  

Vás týmto chcú  požiadať o stretnutie a  riešenie ich neúnosnej situácie v justícii.  

 

Táto situácia je spôsobená nedostatkom administratívnych zamestnancov, ktorí sú 

neoddeliteľnou súčasťou funkčnej súdnej moci v našom štáte a ich zlou finančnou situáciou, 

ktorá spôsobuje odliv kvalitných, skúsených  a pre prácu zanietených zamestnancov.   

 

Mzdy asistentiek, súdnych tajomníčok, vyšších  súdnych úradníkov, probačných 

a mediačných  úradníkov,  zamestnancov správy súdov, sú u väčšiny na úrovni minimálnej 

mzdy. Priemerná mzda pre rok 2012 je 805 eur je pre radového zamestnanca justície len snom 

o svetle niekde na konci tunela. Ľuďom pracujúcim v justícii je omnoho bližšia hranica  

chudoby, ktorá podľa  zistení pracovnej skupiny ekonomickej komisie KOZ,  je určená na 

sumu 315 eur (EU FILC 2011) a je len  tenká hranica od toho, aby rozšírili skupinu 

chudobných Európanov, na ktorú Slovenská republika v rámci celej Európy prispieva  42 %.  

  

Sami zamestnanci prostredníctvom OZJ v SR vedia prispieť aj návrhmi riešení danej  

situácie.  Možnosti ministra spravodlivosti SR sú vyčerpané a ak sa chceme pohnúť o krok 

vpred je nutná spolupráca s ďalšími ministerstvami súčasnej Vlády SR.  

 

Situácia v rezorte spravodlivosti je pre administratívnych zamestnancov neúnosná, je 

potrebné ju urýchlene riešiť, nakoľko schopnosť zabezpečiť v Slovenskej republike výkon 



tretieho piliera  moci, teda moci súdnej je zabezpečený len z toho dôvodu, že  doteraz 

zamestnanci vykonávali  svoju prácu radi, zodpovedne a s vierou aspoň v malé zlepšenie,   

avšak donekonečna  sa za odmenu na hranici či pod hranicou chudoby skutočne pracovať a 

žiť nedá.  

 

 

  V mene zamestnancov  Vám vopred ďakujeme za  prijatie.  

 

 

     Predsedníctvo Odborového zväzu Justície v SR 
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