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Zápisnica
z rokovania Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska
konanej dňa 02. februára 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa pozvánky

Člen CR ZSS JUDr. Juraj Florovič privítal na pôde Krajského súdu
v Trenčíne prezidenta, viceprezidentov a členov Celorepublikovej rady ZSS
a hosťa JUDr. Luciu Chrapkovú.
Rokovanie po konštatovaní uznášaniaschopnosti CR viedol prezident ZSS
Juraj Sopoliga, a navrhol doplniť program o :
-

Oboznámenie sa s informáciami JUDr. Chrapkovej o riešení problému
rovnomernej zaťaženosti sudcov v Nemecku, vyplývajúcich z jej
osobných skúsenosti, ktoré získala počas stáže.

-

návrh na registráciu 3 nových záujemcov o členstvo v ZSS

Doplnenie programu bolo následne jednohlasne prijaté.

K bodu 1/
Prezident JUDr. Sopoliga poskytol informácie k problematike noviel
zákonov č. 385/2000 Z.z a zák. č. 185/2002 Z.z., a konštatoval, že v rámci
pripomienkového konania boli zapracované do legislatívneho procesu len
pripomienky, zaslané v lehote do ukončenia pripomienkového konania do
30.1.2017. Uviedol, že vznesené a nezapracované pripomienky z tohto
pripomienkového konania budú využité v budúcnosti v legislatívnom procese
ďalších noviel statusových zákonov, na presadzovanie našich cieľov.
Prezident ZSS ocenil reakciu občianskej iniciatívy ZOJ, ktorá vyjadrila
súhlas s pripomienkami ZSS týkajúcich sa ustanovení návrhu novely zák.č.
385/2000 Z.z. v časti : § 27a ods.1 písm. a/ ( hodnotenie sudcov Najvyššieho
súdu), § 27g ( vypustenie psychologického posúdenia pri kariérnom raste), §
28 ods.1 ( participácia súdnej rady pri určovaní voľných miest sudcov
ministrom spravodlivosti ) a § 28 ods.5 ( výnimka z verejnosti výberového
konania pri psychologickom posudzovaní uchádzača) a s tým, že k časti
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stanoviska ZOJ a predkladateľa novely zákona v časti § 3 ods.2 zák.č.
185/2002 Z.z. a § 6 ods.12 cit. Zákona Združenie sudcov Slovenska zaujíma
odlišné stanovisko, ktoré bolo predložené prezidentom na schválenie a
zverejnenie.
K tomuto bodu bolo jednohlasne prijaté

U z n e s e n i e č. 1
Schvaľuje nesúhlasné stanovisko CR ZSS k časti stanoviska ZOJ zo dňa
29.1.2017, ktoré bolo predložené ZOJ v rámci pripomienkového konania
Ministerstvu spravodlivosti SR.

U z n e s e n i e č. 2
Ukladá sa prezidentovi ZSS v prípade neakceptovania zásadných
pripomienok ZSS v legislatívnom procese osloviť predsedu vlády SR JUDr.
Róberta Fica a predsedu parlamentu JUDr. Andreja Danka na posúdenie
opodstatnenosti vecnej argumentácie ZSS, vychádzajúcej z konštantnej
judikatúry ústavného súdu pri predkladaní návrhu novely zákonov a ich
schvaľovaní.

Bod 2/
Prezident ZSS informoval o tom, že 8-mim členom Súdnej rady SR
v júni 2017 končí funkčné obdobie a treba sa venovať príprave návrhu
kandidátov sudcov do Súdnej rady.
K tomuto bodu bolo jednohlasne prijaté

U z n e s e n i e č. 3
Ukladá sa členom CR ZSS neformálne komunikovať s predstaviteľmi správy
súdov a sudcovskej samosprávy za účelom predloženia návrhov ZSS na
možných kandidátov za členov Súdnej rady.
T: do 31.3.2017
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Bod 3/
Členovia CR ZSS zhodnotili priebeh konania HZ ZSS a skonštatovali,
že po organizačnej stránke prebehlo Hlavné zhromaždenie (HZ) v poriadku.
Poukázali však na nedostatočný záujem médií o publikovanie záverov HZ
ZSS, nakoľko ich reakcia bola minimálna.
Prezident ZSS poukázal na dodržiavanie finančnej disciplíny,
spočívajúcej k nabádaniu členov ZSS k pravidelnému plateniu členských
príspevkov.
Boli predložené 3 nové prihlášky nových záujemcov o členstvo v ZZS
a to JUDr. Lucie Chrapkovej ( OS Piešťany), Mgr. Adriany Dobiášovej ( OS
Nitra a JUDr. Ladislava Blašku ( OS Skalica) - prihlásil sa za člena do
Nitrianskej sekcie ).
K tomuto bodu bolo jednohlasne prijaté

U z n e s e n i e č. 4
CR ZSS registruje ako nových členov ZSS JUDr. Luciu Chrapkovú ( OS
Piešťany) , Mgr. Adrianu Dobiášovú ( OS Nitra) a JUDr. Ladislava Blaška ( OS
Skalica.

Bod 4/
Pozvaná sudkyňa JUDr. Lucia Chrapková informovala o svojich
skúsenostiach o riešení problematiky zaťaženosti sudcov v Nemecku, kde
bola na stáži. Uviedla, že zaťaženosť sudcov bola predmetom auditu,
vykonaného externou spoločnosťou, na ktorom participovali samotní
sudcovia tým, že poskytovali po určitú dobu údaje o čase, ktorý strávia
štúdiom konkrétneho spisu, označeného podľa obsahu kódom a na základe
celoročného priemeru počtu odpracovaných hodín u sudcov, ktorí poskytli
údaje, po odpočítaní priemeru prekážok v práci ( dovoleniek
a doby
práceneschopnosti ) bol vypočítaný priemerný počet času, potrebného na
vybavenie jedného spisu podľa jeho závažnosti a na základe tohto
mechanizmu sa určoval počet sudcov, potrebných na jednotlivých súdoch.
Prezident ZSS poukázal na to, že sa pripravuje audit v justícii a tento postup
by bolo možné využiť aj na území Slovenskej republiky, po získaní
podrobnejších informácií.
K tomuto bodu bolo jednohlasne prijaté
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U z n e s e n i e č. 5
CR ZSS poveruje JUDr. Luciu Chrapkovú, aby pripravila podklady pre
prezidenta ZSS za účelom oslovenia zástupcov nemeckej justície o právnej
úprave zaťaženosti sudcov a pravidlách prideľovania spisov.

Bod 5/
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, prezident ZSS poďakoval
prítomným za účasť a oznámil že ďalšie zasadnutie CR ZSS sa bude konať
dňa 2.03.2017 o 13,00 hod. na Krajskom súde v Nitre.

Trenčín 03.02.2017

Zapísala: Milina Jánošková
Overil: Juraj Sopoliga

