STANOVY ZDRUŽENIA SUDCOV SLOVENSKA

ČL. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Združenie je dobrovoľnou
sudcov Slovenskej republiky.

nepolitickou

stavovskou

organizáciou

Vo svojej činnosti vychádza zo Základných princípov nezávislosti
súdnictva schválených
rezolúciami Valného zhromaždenia Organizácie
spojených národov č. 40/32 z 29.novembra 1985 a č. 40/146 z 3.decembra
1985, upravujúcich právo sudcov slobodne vytvárať združenia sudcov podľa
čl. 29 ods. 1, 4 Ústavy SR a čl. 11 ods. 1 Dohovoru v spojení s článkom 20
odsek 1 Listiny základných práv a slobôd, uvedenej ústavným zákonom č.
23/1991 Zb. z 9. januára 1991 a ustanovením § 1 ods. 1 zákona č. 83/1990
Zb. z 27. marca 1990 o združovaní občanov v znení neskorších právnych
predpisov.
Činnosť vykonáva v záujme realizácie Odporúčania CM/Rec (2010) 12
Výboru ministrov členským štátom o sudcoch: nezávislosť, efektívnosť
a zodpovednosť prijaté Výborom ministrov Rady Európy 17. novembra
2010, Základných princípov (Magna carta sudcov) schválenej Poradnou
radou Európskych sudcov (CCJE) dňa 17.11.2010 CCJE (2010)3, a Správy
o nezávislosti súdneho systému – nezávislosť sudcov prijatou Benátskou
komisiou (Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva, ako
poradný orgán Rady Európy pre ústavnú záležitosť) na 82. plenárnom
zasadnutí v dňoch 12.-13.3.2010.

NÁZOV A

ČL. II
SÍDLO ZDRUŽENIA

(1) Združenie má názov Združenie sudcov Slovenska ( ďalej iba ZSS alebo iba
Združenie ).
(2) Združenie je právnickou osobou.
(3) Sídlom Združenia je Štúrova 29, Košice, 041 78.
(4) Sídlo Združenia sa spravidla mení vždy na návrh prezidenta, ktorý je
oprávnený podať návrh na zmenu sídla Združenia ihneď potom, ako sa ujme
svojej funkcie po vyhlásení výsledkov hlasovania, na základe ktorého bol
zvolený do funkcie prezidenta Združenia sudcov Slovenska.
ČL. III
CIELE A ÚLOHY ZDRUŽENIA

(1) Združenie reprezentuje a obhajuje záujmy svojich členov a sudcovského
stavu, podporuje ich profesionálnu prípravu a ochraňuje ich sudcovskú
nezávislosť.
(2) Na splnenie cieľov uvedených v odseku 1 Združenie najmä
a/ rokuje s orgánmi štátnej moci, správy a sudcovskej samosprávy
b/ zabezpečuje ochranu členov proti diskriminácii, osočovaniu a proti
zásahom do sudcovskej nezávislosti,
c/ predkladá návrhy a vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných
právnych predpisov, týkajúcich sa súdov a sudcov alebo súvisiacich
s výkonom, správou a samosprávou súdnictva
d/ zabezpečuje a vyjadruje sa k projektom odbornej prípravy sudcov,
e/ spolupôsobí pri výbere justičných čakateľov, pri návrhoch osôb
vhodných na ustanovenie za sudcu a pri ich ustanovovaní a uvoľňovaní zo
sudcovských a riadiacich funkcií a funkcií v správe a samospráve súdov,
ako aj v ostatných personálnych veciach sudcov,
f/ vydáva periodickú a neperiodickú tlač.
ČL. IV
VZNIK ČLENSTVA
(1) Členom Združenia sa môže stať každý sudca, ktorý sa stotožňuje s cieľmi
Združenia a s jeho stanovami.
(2) Členstvo je dobrovoľné a vzniká registráciou spätne ku dňu doručenia
písomnej prihlášky predsedovi príslušnej sekcie, v prípade, že sekcia nemá
predsedu prezidentovi, viceprezidentovi, alebo CR ZSS, ak tomu nebránia
dôvody uvedené v článku V odsek 4 alebo 5. Registráciu a oznámenie
o registrovaní alebo nezaregistrovaní vykoná CR ZSS.
(3) Čestným členom Združenia sa môže stať každý, kto významným
spôsobom prispel k presadzovaniu cieľov a úloh Združenia. Návrh na
priznanie čestného členstva predkladá CR ZSS Hlavnému zhromaždeniu.
ČL. V
PRERUŠENIE A ZÁNIK ČLENSTVA
(1) Členstvo v Združení možno prerušiť členovi, proti ktorému bolo začaté
trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin a to až do skončenia trestného
stíhania. O prerušení členstva rozhoduje Celorepubliková rada Združenia. Po
dobu prerušenia členstva nemá člen s prerušením členstvom práva
a povinnosti člena Združenia s výnimkou práva podať námietku proti
rozhodnutiu o prerušení členstva a práv spojených s rozhodovaním o takejto
námietke na Hlavným zhromaždením.
(2) Členstvo v Združení zaniká
a/ dôjdením písomného oznámenia člena o vystúpení zo Združenia
doručeným predsedovi príslušnej sekcie Združenia, v prípade, že sekcia
nemá predsedu, prezidentovi, viceprezidentovi, alebo CRR,

b/
c/
d/
e/

vylúčením,
zánikom funkcie sudcu, okrem odchodu sudcu do dôchodku,
smrťou,
zánikom Združenia.

(3) Zánik členstva podľa odseku 1 písm. b), c) a e) oznámi písomne členovi
CR ZSS.
(4) Vylúčiť člena zo Združenia možno za správanie, ktoré ohrozuje dôstojnosť
sudcovskej funkcie alebo dôveru v nezávislé a nestranné súdnictvo, alebo pre
sústavné alebo hrubé porušovanie základných povinností člena, za ktoré sa
považuje najmä
a/ nerešpektovanie Programového vyhlásenia Združenia,
b/ nezaplatenie členského príspevku do 30. júna kalendárneho roka, v
ktorom je príspevok splatný alebo do troch mesiacov odo dňa vzniku
členstva.
(5) Sudca, ktorý bol zo Združenia vylúčený z iných dôvodov ako podľa
odseku 4 písm. b/ sa môže znovu stať členom Združenia len so súhlasom CR
ZSS a to najskôr po uplynutí jedného roka od zániku členstva.
(6) Status čestného členstva v Združení a čestného prezidenta zaniká dňom
rozhodnutia Hlavného zhromaždenia o jeho odňatí na návrh CR ZSS.
ČL. VI
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI
(1) Člen Združenia má právo
a/ podieľať sa na činnosti Združenia,
b/ vyjadrovať sa k rozhodnutiam orgánov Združenia, predkladať návrhy,
žiadosti a pripomienky a zúčastniť sa Hlavného zhromaždenia,
c/ voliť a byť volený do orgánov Združenia za podmienok upravených
stanovami,
d/ organizovať sa v jednej zo sekcií Združenia,
e/ byť informovaný o stanovisku príslušného orgánu Združenia k svojmu
návrhu, stanovisku, pripomienkam a žiadosti.
(2) Člen je povinný
a/ tvorivo a iniciatívne sa podieľať na činnosti Združenia v súlade so
svojim postavením, úlohami a stanovami,
b/ rešpektovať a dodržiavať právne, etické a morálne požiadavky kladené
na výkon funkcie sudcu, dbať o dôstojnosť sudcovskej funkcie
a posilňovanie dôvery v nezávislé a nestranné súdnictvo,
c/ rešpektovať stanovy a rozhodnutia orgánov Združenia,
d/ včas a riadne platiť členský príspevok.
ČLÁNOK VII
ORGÁNY ZDRUŽENIA
(1) Najvyšším orgánom Združenia je Hlavné zhromaždenie.
(2) Volenými orgánmi Združenia sú
a/ Celorepubliková rada,

b/ prezident,
c/ viceprezidenti,
d/ kontrolná komisia,
(3) Výkonnými orgánmi Združenia sú prezídium a výbory.
(4) Členstvo vo volených orgánoch a volené funkcie Združenia sú
nezlučiteľné navzájom, pokiaľ stanovy neurčujú inak a s členstvom v iných
sudcovských stavovských organizáciách. Navzájom zlučiteľné sú funkcia
viceprezidenta s funkciou predsedu alebo podpredsedu sekcie.
(5) Orgány uvedené v odseku 2 sú volené na obdobie troch rokov. Voľbu
týchto orgánov a tvorbu ďalších upravia Volebný poriadok a Rokovací
poriadok.
ČLÁNOK VIII
HLAVNÉ ZHROMAŽDENIE
(1) Hlavné zhromaždenie zvoláva Celorepubliková rada najmenej raz do roka.
Hlavné zhromaždenie sa skladá z členov Združenia, ktorí môžu zastupovať aj
neprítomných členov na základe splnomocnenia podľa Rokovacieho
poriadku.
(2) Mimoriadne Hlavné zhromaždenie musí byť zvolané v lehote jedného
mesiaca , ak o to písomne požiada najmenej štvrtina všetkých členov
Združenia, alebo trojpätinová väčšina členov aspoň troch sekcií. K žiadosti
na zvolanie mimoriadneho Hlavného zhromaždenia treba pripojiť návrh
programu, ktorý po jeho zvolaní nemožno zmeniť.
(3) Hlavné zhromaždenie rokuje a rozhoduje spravidla
a/ o zániku Združenia,
b/ o zmenách stanov,
c/ o správe o činnosti Združenia a Celorepublikovej rady,
d/ o správe o hospodárení a činnosti Združenia predkladanou kontrolnou
komisiou,
e/ o námietkach proti rozhodnutiu Celorepublikovej rady, ak im v celom
rozsahu nevyhovela,
f/ o výške členského príspevku,
g/ volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a členov kontrolnej komisie,
h/ o návrhu Celorepublikovej rady na priznanie alebo odňatie statusu
čestného člena Združenia a čestného prezidenta.
ČLÁNOK IX
CELOREPUBLIKOVÁ RADA
(1) Celorepubliková rada ( ďalej len CR ZSS alebo len rada ) je najvyšší
výkonný a riadiaci orgán Združenia, oprávnený konať a rozhodovať v jeho
mene v čase medzi zasadnutiami Hlavného zhromaždenia. Zasadnutia CR
ZSS sú pre členov ZSS verejné. Určuje postupy na splnenie programového
vyhlásenia, tvorí organizačné štruktúry a rozdeľuje zodpovednosti v rámci
vytvorenej štruktúry, sleduje plnenie úloh, rieši kompetenčné konflikty.
Rokuje o prihláškach nových členov, oznamuje im, či boli alebo neboli

registrovaný, vykonáva ich registráciu, vedie register všetkých členov. Za
svoju
činnosť
zodpovedá
Hlavnému
zhromaždeniu.
Rozhodnutie
Celorepublikovej rady stráca platnosť rozhodnutím Hlavného zhromaždenia
o jeho zrušení.
(2) Členmi CR ZSS sú prezident, viceprezidenti, predsedovia a
podpredsedovia sekcií. Predsedovia, podpredsedovia sekcie alebo sekčná
rada sú oprávnení poveriť svojho člena zastupovaním predsedu alebo
podpredsedu sekcie na rokovaní CR ZSS. Rada zasadá spravidla raz za
štvrťrok a podľa potreby na svoje zasadnutia prizýva predsedov jednotlivých
výborov a všetkých členov nezastúpených sekcií v rade.
(3) CR ZSS rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré tieto stanovy nezverujú
iným orgánom Združenia. O závažných otázkach, upravených v rokovacom
poriadku, rozhoduje vždy až po zistení stanoviska sekcie. Pri rozhodovaní
platí zásada rovnosti hlasov členov Združenia zastúpených členmi rady.
Podrobnosti upraví rokovací poriadok.
(4) CR ZSS si môže za účelom zabezpečenia plnenia svojich úloh vytvárať
výbory. Ich postavenie upravuje osobitný štatút.
(5) Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu rady je námietka, ktorú do 15
dní od doručenia rozhodnutia môže podať každý rozhodnutím dotknutý člen.
(6) Ak rada námietke do 30 dní odo dňa jej doručenia v celom rozsahu
nevyhovie, je povinná predložiť námietku na rozhodnutie najbližšiemu
Hlavnému zhromaždeniu.
ČLÁNOK X
PREZÍDIUM
(1) Výkonným orgánom Celorepublikovej rady je prezídium, ktoré sa skladá
z prezidenta a najviac 4 viceprezidentov.
(2) Zasadnutia prezídia zvoláva prezident podľa potreby; na jeho zasadnutie
môže prizvať predsedov jednotlivých výborov.
(3) Prezídium rokuje v čase medzi zasadnutiami rady a jeho úlohou je najmä
príprava podkladov pre rozhodnutia CR ZSS. Rozhoduje o veciach, ktorými
ho poverila CR ZSS, ako aj o otázkach, ktoré neznesú odklad.
ČLÁNOK XI
PREZIDENT
(1) Prezident zastupuje Združenie navonok a je oprávnený vykonávať v mene
Združenia právne úkony len so súhlasom CR ZSS. O dôležitých
neodkladných otázkach rozhoduje po dohode s členmi prezídia; ak to nie je
možné, rozhodne sám a bez meškania ich s rozhodnutím oboznámi.
(2) Prezident zvoláva zasadnutia CR ZSS, ktoré sa konajú spravidla raz za
štvrťrok. Ak o to požiada aspoň tretina členov rady, je povinný zvolať jej
zasadnutie bez meškania. Stanovuje program rokovania CR ZSS a predkladá
jej návrhy na riešenie problémov. Hlavnému zhromaždeniu predkladá
výročnú správu o činnosti.

(3) Je oprávnený zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu Združenia. Je
oprávnený požiadať o zvolanie zasadnutia sekčnej rady alebo zhromaždenia
členov sekcie.
ČLÁNOK XII
VICEPREZIDENTI
(1) Viceprezidenti plnia úlohy, ktorými ich poveril prezident, prezídium alebo
CR ZSS.
(2) Ak prezident nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho v celom
rozsahu viceprezident poverený prezidentom. Ak ho nemôže poveriť
prezident, je oprávnený poveriť zastupovaním prezídium alebo CR ZSS.
(3) Viceprezident je oprávnený zúčastňovať sa rokovania ktoréhokoľvek
orgánu združenia.
ČLÁNOK XIII
KONTROLNÁ KOMISIA
(1) Kontrolná komisia, zložená z troch členov, vykonáva kontrolu
hospodárenia Združenia. Svoju činnosť vykonáva nezávisle od ostatných
volených orgánov Združenia, je však povinná vykonať kontrolu
hospodárenia, ak ju o to požiada CR ZSS.
(2) Celorepublikovej rade predkladá návrhy na odstránenie zistených
nedostatkov. Výročnú správu o hospodárení Združenia a o svojej činnosti
predkladá Hlavnému zhromaždeniu.
ČLÁNOK XIV
VÝBORY
Na plnenie úloh môže CR ZSS zriadiť výbory a určiť ich predsedov,
ktorí sa podľa potreby zúčastňujú zasadnutí rady. Spravidla sa zriaďujú
výbory :
a/ pre vnútorný rozvoj,
b/ legislatívny,
c/ medzinárodný,
d/ etický,
e/ vzdelávací
f/ finančný.
ČLÁNOK XV
VÝKONNÝ MANAŽÉR
(1) CR ZSS si môže na zabezpečenie plnenia svojich úloh a hospodárenia
ustanoviť funkciu výkonného manažéra a zriadiť kanceláriu.
(2) Postavenie výkonného manažéra a kancelárie upravuje štatút, ktorý
schvaľuje CR ZSS.

(3) Ak zanikne funkcia výkonného manažéra, CR ZSS rozhodne kto bude
plniť jemu zverené úlohy.

ČLÁNOK XVI
ZÁNIK FUNKCIE V ORGÁNOCH ZDRUŽENIA
Funkcia v orgánoch Združenia zaniká:
a/ uplynutím funkčného obdobia,
b/ vzdaním sa funkcie,
c/ odvolaním orgánom, ktorý člena zvolil,
d/ dňom vzniku členstva v inej stavovskej organizácii sudcov,
e/ zánikom členstva v Združení.
ČLÁNOK XVII
SEKCIE
(1) Členovia Združenia v obvodoch krajských a Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky tvoria samostatné sekcie. Najvyšším orgánom sekcie je
zhromaždenie členov sekcie. Pre zvolávanie zhromaždenia platí obdobne čl.
VIII ods. 1 a 2 stanov. Zhromaždenie sekcie volí predsedu a podpredsedu
sekcie. Zhromaždenie sekcie sa spravidla zvolá pred zasadnutím Hlavného
zhromaždenia. Ak predseda a podpredseda sekcie nie sú zvolení, po dobu
viac ako tri roky, môžu sa členovia takejto sekcie rozhodnúť, že sa stanú
členom inej sekcie, s jej predchádzajúcim súhlasom.
(2) Sekcia zásadne nie je oprávnená vystupovať v mene Združenia navonok.
Je oprávnená podávať návrhy, pripomienky, podnety všetkým orgánom
Združenia. Vo svojom územnom obvode je oprávnená konať v mene
Združenia s príslušným orgánom justičnej správy a samosprávy. O
výsledkoch týchto rokovaní je povinná informovať CR ZSS a členov sekcie.
(3) Najvyšším výkonným orgánom sekcie je sekčná rada, ktorá sa skladá z
predsedu, podpredsedu a kontaktných osôb tak, aby každý okresný súd,
pracovný úsek krajského súdu a kolégium na Najvyššom súde Slovenskej
republiky, pokiaľ je to možné, mali v rade svoje zastúpenie.

ČLÁNOK XVIII
KONTAKTNÉ OSOBY
(1) Základným výkonným článkom sekcií a orgánom sprostredkujúcim
prenos informácií sú kontaktné osoby.
(2) Kontaktné osoby volia členovia Združenia na jednotlivých súdoch z radov
svojich členov. Volebné obdobie nie je časovo obmedzené a kontaktná osoba
môže byť zo svojej funkcie odvolaná na základe rozhodnutia voličov, ak si
neplní svoje úlohy. Návrh na odvolanie kontaktnej osoby môže dať aj CR ZSS
a sekčná rada.

(3) Pokiaľ kontaktnú osobu voľbou podľa odseku 2 pre malý počet členov
nemožno ustanoviť, určí kontaktnú osobu príslušná sekčná rada.
(4) Kontaktnou osobou nemôže byť člen niektorého z orgánov uvedených
v článku VII ods. 2.
(5) Kontaktné osoby v obvode svojej pôsobnosti plnia najmä tieto úlohy:
a/ aktivizujú a zapájajú členskú základňu do prípravy a realizácie
rozhodnutí orgánov Združenia,
b/ pravidelne informujú členskú základňu o činnosti vrcholných orgánov
Združenia a vysvetľujú ciele a zmysel ich aktivít,
c/ zisťujú aktuálne problémy členskej základne a o týchto informujú
orgány Združenia,
d/ zabezpečujú urýchlený prenos informácií a distribúciu periodík
Združenia,
e/ v prípade potreby sprostredkujú kontakt členov s orgánmi Združenia,
f/ sprostredkúvajú kontakt s orgánmi štátnej správy a samosprávy
príslušného súdu vo veciach týkajúcich sa činnosti Združenia,
g/ vedú evidenciu členskej základne a databázu o schopnostiach
a zručnostiach členov a vyhľadávajú sudcov vhodných na rozšírenie a
posilnenie členskej základne Združenia,
h/ vyhľadávajú a vedú evidenciu o členoch so záujmom o aktívnu prácu
vo výboroch Združenia,
i/ zodpovedajú za včasný a riadny výber členských príspevkov.
ČLÁNOK XIX
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
(1)
Hospodárenie Združenia sa riadi
predpismi.

všeobecne záväznými právnymi

(2) Podrobnosti upravuje Príspevkový poriadok a ostatné vnútorné predpisy.
(3) Majetkové vyporiadanie pri zániku Združenia vykoná CR ZSS v súčinnosti
s kontrolnou komisiou, výkonným manažérom a finančným výborom.

ČLÁNOK XX
ZÁNIK ZDRUŽENIA
Združenie zaniká
a/ dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením na
základe rozhodnutia Hlavného zhromaždenia,
b/ rozpustením podľa § 12 ods.1 písm. b/ zákona č. 83/1990 Zb. z
27.marca 1990 o združovaní občanov v platnom znení.

ČLÁNOK XXI
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Podrobnosti o spôsobe volieb, rokovaní orgánov Združenia a organizačnej
štruktúre upravujú Volebný poriadok, Rokovací poriadok a Organizačný
poriadok, ktoré schvaľuje CR ZSS.
(2) Stanovy Združenia v znení platnom do 1. januára 2000 sa zrušujú
v celom rozsahu.
(3) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 1. decembra 2012.
ČLÁNOK XXI – A
PRECHODNÉ USTANOVENIA O ZMENE STANOV
Zmeny stanov v článkoch I, VII, VIII, IX, X, XI, XII nadobudli účinnosť
okamihom schválenia uznesenia HZ ZSS o zmene stanov dňa 22.4.2016.

JUDr. Juraj Sopoliga
prezident Združenia sudcov Slovenska

