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Pozvánka na Hlavné zhromaždenie Združenia sudcov Slovenska 2010
Vážené kolegyne, kolegovia,
ako každý rok v jesennom období, aj tohto roku organizujeme na základe rozhodnutia Celorepublikovej rady ZSS, Hlavné zhromaždenie
Združenia sudcov Slovenska.Tohto roku sa bude konať v dňoch 26. a 27. novembra 2010 v Justičnej akadémii v Omšení.
Pozývame všetkých členov združenia sudcov na jeho rokovanie a žiadame, aby prostredníctvom zástupcov, po oboznámení sa s programom,
rozhodli o svojej účasti, alebo kolegov splnomocnili zastupovaním na jeho rokovaní. Pripájam program rokovania, ktorého hlavné témy sú:
Aktuálne legislatívne úpravy, ktoré sa dotýkajú aj platov sudcov ,podľa návrhu novely zákona 120/1993 Z.z, postavenia Súdnej rady SR a
sudcov podľa novely zak. 185/2002 Z.z a 385/2000 Z.z. a iné.
Verím, že tieto témy oslovia aj kolegov sudcov nečlenov združenia, ktorých si dovolim požiadať o konkrétne podnety k týmto témam pre našu
ďalšiu činnosť. Účasť prisľúbila aj pani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanska na našom stretnutí 25.10.2010 v Bratislave. Do programu
sme zaradili aj vstup na odbornú temu Európske právo.
Počas pobytu je možné využiť ponuku relaxačných služieb, ktoré sú k dispozícii v Justicnej akadémii.
Zasielame Vám dokumenty, ktoré nájdete na stránke www.zdruzenie.sk a ktoré dokumentujú aktivity Združenia sudcov Slovenska v
poslednom období o týchto otázkach.
Viac informácii žiadajte od Vasich zástupcov v Sekcii, prípadne priamo v kancelárii Združenia sudcov Slovenska, Štúrova 29, 041 78 Košice,
alebo na emailovej adrese zss(at)zdruzenie.sk
Teším sa na stretnutie a Vašu účasť.
JUDr. Dana Bystrianská, prezidentka ZSS
Košice 26. 10. 2010
Program Hlavného zhromaždenia ZSS (stiahnuť)
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