Volebný poriadok
Článok I
Účel volebného poriadku a volené orgány
(1)
Účelom volebného priadku je upraviť voľbu a odvolávanie volených
Združenia sudcov Slovenska (ďalej len ZSS) a kontaktných osôb.
(2)

orgánov

Volenými orgánmi ZSS sú:
a) Celorepubliková rada,
b) prezident,
c) viceprezident,
d) kontrolná komisia.

(3)
Členmi volených orgánov (volenými funkcionármi) ZSS sa môžu stať iba zvolení
zástupcovia sudcovského stavu, ktorí sú členmi ZSS a s voľbou prejavili súhlas.
(4)
Ak k voľbám do orgánov uvedených v odseku 2 dôjde po uplynutí ich volebného
obdobia, volené orgány ZSS zostávajú vo svojej funkcii a úlohy z nich vyplývajúce plnia až
do novej voľby.
(5)
Orgány ZSS uvedené v odseku 2 sú volené na tri roky, pričom tú istú funkciu možno
vykonávať najviac v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich volebných obdobiach.
Článok II
Volebné orgány
(1)

Na voľbu sa zriaďujú tieto volebné orgány:
a) volebná komisia
b) mandátová komisia.

(2)
Obe komisie majú najmenej po troch členoch, ktorými sa môže stať iba ten člen ZSS,
ktorý nie je kandidátom voleného orgánu ZSS.
(3)
Členov komisií volí na návrh Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska
(ďalej len CR ZSS) Hlavné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov oprávnených voličov;
pri voľbe členov CR ZSS tak robí zhromaždenie oprávnených členov príslušnej sekcie na
návrh sekčnej rady. Voľba sa uskutoční verejným hlasovaním o každom z členov jednotlivo.
(4)
Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Uznesenie je
prijaté, ak sa zaň vyslovila väčšina členov.
(5)
Komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo svojho stredu predsedu; ak nedôjde k
dohode, určí sa predseda žrebom.

(6)
Úlohou mandátovej komisie je zistiť počet prítomných členov oprávnených voliť a
počet platných odovzdaných splnomocnení na zastupovanie neprítomných členov podľa
článku VIII odsek 1 Stanov ZSS a článku I odsek 2 Rokovacieho poriadku. Správu o tom
podá predseda mandátovej komisie najneskôr pred začiatkom samotnej voľby a zistené
skutočnosti zaznamená do zápisnice, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Zápisnicu
odovzdajú CR ZSS, ktorá zabezpečí jej uschovanie.
(7)
Úlohou volebnej komisie je zostaviť listinu kandidátov a overiť správnosť a úplnosť
údajov v nej uvedených, pripraviť hlasovacie lístky, zabezpečiť správny priebeh volieb a
sčítať hlasy odovzdané vo voľbách jednotlivým kandidátom. V prípadoch pochybností
rozhoduje tiež s konečnou platnosťou o neplatnosti hlasovacieho lístka.
(8)
Volebná komisia vypracuje o priebehu volieb a výsledkoch hlasovania zápisnicu, v
ktorej uvedie počet vydaných a odovzdaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích
lístkov a počet hlasov, ktoré jednotliví kandidáti získali. Zápisnicu podpíšu všetci členovia
volebnej komisie a spolu so všetkými odovzdanými hlasovacími lístkami ju odovzdajú v
zalepenej obálke CR ZSS, ktorá zabezpečí jej uschovanie.
Článok III
Voľba prezidenta a viceprezidenta
(1)

Kandidáta na voľbu prezidenta a viceprezidenta ZSS môže navrhnúť každý člen ZSS.

(2)
Návrh musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, dátum narodenia, miesto
bydliska a miesto výkonu funkcie sudcu. Súčasťou návrhu musí byť aj písomné vyjadrenie
kandidáta, že s voľbou do navrhnutej funkcie súhlasí a ak je kandidát členom inej stavovskej
organizácie tiež jeho písomné vyhlásenie o ukončení členstva nezlučiteľného s funkciou v
Združení, inak je návrh neplatný.
(3)
Hlasovací lístok pre voľbu do niektorej z funkcoé podľa odseku 1 sa vyhotoví
spoločný pre všetkých kandidátov na príslušnú funkciu. Na hlasovacom lístku sa uvedú
kandidáti v abecednom poradí s uvedením priezviska, mena a akademického titulu,
dátumu narodenia a miesta výkonu funkcie sudcu.
(4)
Pokiaľ sa voľba prezidenta a viceprezidenta vykonáva súčasne, možno vyhotoviť
spoločný hlasovací lístok; musí však byť z neho zrejmé, o ktorú z uvedených funkcii sa
jednotliví kandidáti uchádzajú.
(5)
Hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky ZSS, podpisom predsedu
volebnej komisie.
(6)
CR ZSS zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vyhotovili v potrebnom množstve,
umožňujúcom vykonanie voľby všetkým prítomným oprávneným voličom aj za neprítomných
voličov, zastúpených spôsobom predpokladaným v článku VIII odsek 1 Stanov ZSS.

Článok IV
Spôsob voľby
(1)
Voľby prezidenta a viceprezidenta ZSS sú tajné a uskutočnia sa vložením
hlasovacieho lístka do volebnej urny.
(2)
Každý člen ZSS má jeden hlas. Hlasovať môže osobne alebo prostredníctvom iného
splnomocneného člena ZSS.
(3)
Každý osobne prítomný volič dostane najneskôr v deň konania voľby taký počet
hlasovacích lístkov, ktorý sa rovná súčtu jeho hlasu a počtu ním odovzdaných
splnomocnení na zastupovanie neprítomných členov.
(4)
Ak volič vyberá z viacerých kandidátov, na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové
číslo kandidáta, ktorému odovzdáva svoj hlas. Zvolený je ten z nich, ktorý získal najväčší
počet hlasov. Neupravený hlasovací lístok alebo lístok, na ktorom je zakrúžkované poradové
číslo viac než jedného kandidáta na príslušnú funkciu, je neplatný.
(5)
Ak sa voľby zúčastňuje iba jeden kandidát, súhlas s jeho voľbou sa prejaví vložením
hlasovacieho lístka bez jeho úpravy do volebnej urny. Taký kandidát je zvolený, ak získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov oprávnených voličov.
(6)
Po skončení hlasovania predseda volebnej komisie pred ostatnými jej členmi otvorí
volebnú schránku a po vylúčení neplatných hlasovacích lístkov zabezpečí sčítanie hlasov.
Článok V
Voľba kontrolnej komisie
(1)
Kandidátov na voľbu troch členov kontrolnej komisie navrhuje CR ZSS na základe
podnetov a návrhov jednotlivých sekcií alebo ktoréhokoľvek člena ZSS.
(2)
Voľba sa uskutoční verejným hlasovaním o každom z navrhovaných členov
jednotlivo. Zvolený je ten z kandidátov, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov
oprávnených voličov.
(3)
Ak niektorý z navrhnutých kandidátov nezíska potrebný počet hlasov, CR ZSS
navrhne ďalšieho kandidáta a vo voľbe sa pokračuje až do zvolenia potrebného počtu členov
kontrolnej komisie.
(4)
Predseda
kontrolnej
komisie
sa
ustanoví
v ustanovení článku II odsek 5 tohto volebného poriadku.

spôsobom

upraveným

Článok VI
Voľba predsedov a podpredsedov sekcii
(1)
Voľby predsedov a podpredsedov sekcií, ktorí sú zároveň členmi CR ZSS, sa
uskutočňujú oddelene na zasadnutiach jednotlivých sekcií. Vo výnimočných prípadoch možno
voľbu vykonať aj na oddelenom zasadnutí sekcie v priebehu konania Hlavného zhromaždenia.
(2)
Navrhnúť kandidátov na voľbu do uvedených funkcií môže ktorýkoľvek člen
príslušnej sekcie a CR ZSS.
(3)

Na voľbu sa primerane použijú ustanovenia článkov II až IV volebného poriadku.

(4)
Voľbu možno vykonať aj verejným hlasovaním, o čom rozhodnú členovia prítomní na
zasadnutí sekcie verejným hlasovaním. V takom prípade sa výsledok hlasovania uvedie v
zápisnici o rokovaní sekcie, ktorú musia podpísať všetci členovia sekčnej rady.
Článok VII
Voľba kontaktných osôb
(1)
Kontaktné osoby, pokiaľ nejde o prípad upravený v článku XVIII odsek 3 Stanov ZSS,
volia členovia ZSS na jednotlivých súdoch z radov svojich členov na vopred neurčenú dobu.
(2)
Za účelom voľby kontaktnej osoby predseda sekcie alebo nim poverený člen sekčnej
rady zvolá na príslušnom súde stretnutie členov ZSS, na ktorom verejným hlasovaním
spomedzi navrhnutých kandidátov vykonajú voľbu kontaktnej osoby. Zvolený je ten z
kandidátov, ktorý získal najviac z hlasov prítomných členov ZSS príslušného súdu.
Článok VIII
Odvolanie členov volených orgánov a funkcionárov ZSS
(1) Návrh na odvolanie ktoréhokoľvek z členov volených orgánov (funkcionárov) ZSS
uvedených v článku I písm. b) , c) a d) volebného poriadku alebo aj len niektorého z členov
kontrolnej komisie môže podať každý člen ZSS, skupina členov alebo CR ZSS.
Predpokladom pripustenia takého návrhu je jeho schválenie nadpolovičnou väčšinou
oprávnených voličov.
(2) Predsedov a podpredsedov sekcií možno odvolať iba na návrh členov príslušnej sekcie
alebo na návrh CR ZSS.
(3)
Pri rozhodovaní o odvolaní v predchádzajúcich odsekoch uvedených orgánov sa
postupuje primerane podľa ustanovení tohto volebného poriadku.
(4)
Kontaktnú osobu možno odvolať na návrh niektorého z členov, ako aj na návrh
sekčnej rady alebo CR ZSS. V prípadoch, že k ustanoveniu kontaktnej osoby došlo na
základe rozhodnutia sekčnej rady, je táto oprávnená na jej odvolanie aj bez súhlasu členov

ZSS zo súdu, ktorý kontaktná osoba zastupuje.
Článok IX
Záverečné ustanovenie
Tento volebný poriadok nadobudol účinnosť jeho schválením na
Celorepublikovej rady ZSS, konanom dňa 31. marca 2001 v Hornom Smokovci.

V Hornom Smokovci, 31. marca 2001

zasadnutí

