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Vážený pán Prezident SR 

 

 

V Košiciach  dňa 25.9.2013 

 

 

 

Zamestnanci justície  zastúpení  predsedníctvom Odborového zväzu Justície  v SR,  Vás 

chcú  požiadať o poskytnutie spolupráce pri riešení ich neúnosnej a dlhodobo neriešenej 

situácie v justícii.  

 

Napriek protestom, rokovaniam, žiadostiam adresovaným ministrom - spravodlivosti  

a financií, sa situácia zamestnancov v justícii i napriek ich prísľubom o riešenie naďalej  

zhoršuje. Ľudia pracujúci v justícii zarábajú sumu, blížiacu sa k  hranici chudoby, ktorá podľa 

zistení pracovnej skupiny ekonomickej komisie KOZ,  je určená na sumu 346,- eur (EU FILC 

2012) a je len  tenká hranica od toho, aby rozšírili skupinu chudobných Európanov, na ktorú 

Slovenská republika v rámci celej Európy prispieva  42 % a vytvárali tak tkz. pracujúcu 

chudobu, kedy sa do zložitej situácie dostáva nie len ten kto prácu nemá, ale čo je smutné, už aj 

ten, kto si svoje pracovné povinnosti plní svedomito.  

 Chudobným sa takto stáva žiaľ aj ten, ktorý  svojou obetavou prácou plní funkciu štátu, 

vytvára podmienky pre zdravé podnikateľské prostredie, bezpečný a právny štát, z čoho  jemu 

vyplýva povinnosť zdržať sa akejkoľvek možnosti si privyrobiť, keďže popri práci v justícii 

nesmie vykonávať iné zárobkové činnosti.  

Štát na jednej strane zamestnancom justície ukladá povinnosti, ktoré na druhej strane 

opomína spravodlivo ohodnotiť.      

 

Sudcovia sa v roku 2012 vzdali valorizácie s tým, že tieto finančné prostriedky 

administratívni zamestnanci budú mať v roku 2013 na výplatných páskach. Tak znela aj dohoda 

z októbra 2012 medzi OZJ v SR a ministrom spravodlivosti. Opak je však pravdou. Nielen že 

zamestnancom tieto peniaze nepomohli v raste ich biednych miezd, ale plánuje sa aj 

prepúšťanie.  

 

Predsedu vlády sme požiadali o súčinnosť pri riešení našej situácie, našu žiadosť až po 

medializovaní však poslali ministerstvu spravodlivosti na riešenie. Nemajú ochotu stretnúť sa 

so zástupcami OZJ v SR a pomôcť riešiť situáciu.  

 

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

situácie, mnohé riešenia a návrhy aj na šetrenie sme predložili MS SR v máji 2013 na 

pracovnom stretnutí. Výsledky však dodnes nemáme, sľúbené materiály nám neposkytli, 

výsledky porady sa v médiách dementujú. Výhovorky Ministra spravodlivosti SR a Ministra 



financií SR, že kvôli kríze nemajú finančné prostriedky už zamestnanci justície nemôžu 

akceptovať.   

 

Dovoľujeme si Vás pán Prezident požiadať o spoločné stretnutie, vypočutie si našich 

problémov, ktorými sú neúnosnosť daného stavu, zlá situácia medzi zamestnancami rezortu, v 

ktorom panuje neistota a napätie. 

 

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.  

Zamestnanci justície sú pripravení využiť všetky ústavné prostriedky pre upozornenie 

na svoj neúnosný stav, čo určite neprispeje k sociálnej stabilite, na ktorú je vládna moc taká 

hrdá  a za ktorú boli jej členovia nedávno medzinárodne ocenení.  

 

Vážený pán prezident, zamestnanci justície si dobre pamätajú Vaše volebné heslo 

„Myslím národne, cítim sociálne“ a budú pozorne sledovať, či využijete príležitosť 

preniesť svoje slová do činov, keď občania národa, na ktorý myslíte, žiadajú o sociálny 

súcit a  ich žiadosť o  stretnutie neodmietnete.     

 

  V mene zamestnancov justície Vám vopred ďakujeme za  prijatie.  

 

 

 

 

 

 

      Predsedníctvo Odborového zväzu Justície v SR 
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