Zápisnica
so zasadnutia Celorepublikovej rady ZSS konanej dňa 20.10.2017 o 13,00 hod.
na Krajskom súde v Žiline

Rokovanie otvoril prezident ZSS JUDr. Juraj Sopoliga.
Prítomní sa zapísali do prezenčnej listiny a rokovanie pokračovalo podľa
bodov vopred navrhnutého programu.
Program :
1. Príprava stanoviska k doterajšiemu priebehu tzv. AUDITU JUSTÍCIE.
2. Príprava stanoviska ZSS (dotknutej osoby) v konaní pred ústavným súdom (č.
6/2018).
3. Príprava návrhov kandidátov na voľbu viceprezidentov ZSS.
4. Príprava správy o činnosti ZSS od novembra 2017 (rokovanie HZ ZSS).
5. Príprava správy o hospodárení ZSS.
6. Informácia o legislatívnych prípravách úpravy postavenia justičných čakateľov.
7. Informácia o stave členskej základne v jednotlivých sekciách.
8. Informácia o úhrade členských príspevkov za rok 2018 podľa jednotlivých
sekcií.
9. Informácia o priebehu disciplinárneho konania (zástupca sudkyne, prezident
ZSS – termín 19.9.2018).
10. Stanovisko k článku TIS z 28.8.2018 (neplnenie povinnosti sudcami tzv.
rodinkárstvo).
11. Informácia o prihlásených členoch na hlavné zhromaţdenie (podľa sekcií).
12. Rôzne (návrh na úpravu výšky členského príspevku, legislatívna iniciatíva SR
SR a iné).
Závery:
1.

Príprava stanoviska k doterajšiemu priebehu tzv. AUDITU JUSTÍCIE

Konštatuje sa potreba vypracovania podrobného stanoviska ZSS k tzv.
AUDITU JUSTÍCIE, predovšetkým s ohľadom na fakt, ţe akákoľvek zmena
organizačnej štruktúry súdnictva musí rešpektovať znenie ustanovenia článku 6
ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na
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spravodlivé súdne konanie). K stanovisku budú oslovení predovšetkým členovia
pracovnej skupiny podieľajúci sa na spracovaní podkladov pre novú súdnu mapu.
Uznesenie:
Ukladá sa kaţdému členovi sekcie zaslať prezidentovi a viceprezidentom
ZSS prípadné námietky k správe CEPEJ, a to najneskôr do 26. 09. 2018.
Prezídium ZSS zašle na základe predloţených námietok stanovisko
Ministerstvu spravodlivosti. Správa vypracovaná prezidentom ZSS bude následne
oboznámená na zasadnutiach jednotlivých sekcií.
2.

Príprava stanoviska ZSS (dotknutej osoby) v konaní pred ústavným súdom
(č. 6/2018).

Prezident ZSS informoval o rozhodnutí Ústavného súdu SR o prijatí na
ďalšie konanie veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2018. Konanie pred ústavným
súdom bolo iniciované na základe návrhu predsedníčky Súdnej rady SR a týka sa
otázky súladu zákona č. 152/2017 s Ústavou SR.
Uznesenie:
Ukladá sa prezidentovi ZSS pripraviť podklady pre vstup Zdruţenia sudcov
Slovenska ako dotknutej osoby do konania vedeného na Ústavnom súde SR vo veci
vedenej pred Ústavným súdom SR pod sp. zn. PL. ÚS 6/2018.
3.

Príprava návrhov kandidátov na voľbu viceprezidentov ZSS.

Prezident ZSS prezentoval návrh na voľbu dvoch nových viceprezidentiek
ZSS – JUDr. Ivany Michalíkovej a JUDr. Ayše Pruţinec Erenovej, a to vzhľadom
na úpravu štruktúry organizácie ZSS a reálnu zvýšenú aktivitu v príslušných
sekciách.
Uznesenie:
Schvaľuje sa návrh prezidenta ZSS na predloţenie návrhu na voľbu JUDr.
Ivany Michalíkovej a JUDr. Ayše Pruţinec Erenovej do funkcie viceprezidentiek
Hlavnému zhromaţdeniu ZSS.
4.

Príprava správy o činnosti ZSS od novembra 2017 (rokovanie HZ ZSS).
Uznesenie:
Kaţdá sekcia predloţí podklady k správe o činnosti do 28. 09. 2018.
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5.

Príprava správy o hospodárení ZSS.

Uznesenie:
Kaţdá sekcia predloţí správu o hospodárení, a to v rozsahu údajov
o bankovom účte, výške príjmov a výdavkov, a to do 03. 10. 2018.
6.

Informácia o legislatívnych prípravách úpravy postavenia justičných
čakateľov.

Konštatuje sa potreba zabezpečenia prípravy justičných čakateľov, ktorí
budú v zmysle medzinárodných štandardov systematicky pripravovaní na výkon
funkcie sudcu. Zakotvenie ich statusu je nevyhnutné realizovať zákonom, nie
vykonávacím predpisom. Vo veci právnej regulácie justičných čakateľov bude
prezident ZSS rokovať na Ministerstve spravodlivosti dňa 24. 09. 2018.
Uznesenie:
Prezidentovi ZSS sa ukladá podať správu o rokovaní vo veci pripravovanej
úpravy postavenia justičných čakateľov.
7.

Informácia o stave členskej základne v jednotlivých sekciách.

Počet členom ZSS podľa sekcií:
Trenčín 59
Nitra 56 (vstúpiť plánujú ďalší piati)
Bratislava (informácia bude zaslaná dodatočne)
Ţilina 50 (plánuje vstúpiť jedna osoba)
Najvyšší súd SR 17
Prešov 62
Košice 217
Nové prihlášky:
JUDr. Jaroslav Svitana, PhD. (Krajský súd v Trenčíne)
JUDr. Tomáš Rudáš (Okresný súd Prievidza)
Mgr. Štefan Fedor (Okresný súd Prievidza)
JUDr. Róbert Šorl (Okresný súd Prievidza)
JUDr. Ema Kiššová (Okresný súd Prievidza)
JUDr. Miriam Kohútová (Okresný súd Prievidza)
JUDr. Jarmila Schromová(Okresný súd Prievidza)
Mgr. Andrea Fraňová (Okresný súd Nové Mesto nad Váhom)
JUDr. Alena Mihalčinová (Okresný súd Nitra)
Mgr. Marek Janigloš (Okresný súd Nitra)
JUDr. Dušan Špirek (Okresný súd Nitra)
JUDr. Marek Olekšák (Okresný súd Nitra)
Mgr. Viera Petáková (Okresný súd Nové Zámky)
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Mgr. Štefan Zeleňák (Krajský súd v Bratislave)
JUDr. Iveta Zelenayová (Krajský súd v Bratislave)
8.

Informácia o úhrade členských príspevkov za rok 2018 podľa jednotlivých
sekcií.

Trenčín – písomné podklady sú odoslané na Ústredie ZSS. Zostatok na účte
predstavuje 2.333,80 eur.
Nitra – všetky členské príspevky sú zaplatené, v prípade troch osôb sa údaje
spresnia dodatočne, zostatok na účte 484,22 eur.
Bratislava – zostatok na účte 7.257,- eur, ostatné informácie budú zaslané
dodatočne.
Ţilina – zaplatené všetky príspevky, okrem sudcov OS ZA.
Najvyšší súd SR – zaplatené všetky príspevky.
Prešov – informácie budú zaslané dodatočne.
Košice – 13 členov nezaplatilo členský príspevok.
Uznesenie:
Správy podané jednotlivými sekciami sa berú na vedomie.

9.

Informácia o priebehu disciplinárneho konania (zástupca sudkyne, prezident
ZSS – termín 19.9.2018).

Prezident ZSS podal správu o zastupovaní sudkyne Okresného súdu Košice
II v disciplinárnom konaní. Podrobne informoval o argumentácii, ţe sudca nemôţe
zodpovedať za nevytvorenie objektívnych podmienok pre výkon súdnictva.
Konanie vo veci disciplinárneho návrhu bolo odročené. O ďalšej fáze konanie podá
prezident ZSS správu.
Uznesenie:
Správa prezidenta ZSS sa berie na vedomie.
10.

Stanovisko k článku TIS z 28.8.2018 (neplnenie povinnosti sudcami tzv.
rodinkárstvo).

Prezident ZSS poukázal na neustále sa opakujúce mediálne informácie
o rodinkárstve v justícii. Stanovisko ZSS bude zaslané jednotlivým médiám,
Ministerstvu spravodlivosti SR, poslaneckým klubom a Transparency international.
Uznesenie:
Schvaľuje sa stanovisko ZSS k článku TIS z 28. 08. 2018.
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11.

Informácia o prihlásených členoch na hlavné zhromaţdenie (podľa sekcií).

Dňa 15. 10. 2018 sa uskutoční zasadnutie Celorepublikovej rady ZSS
v Hoteli Patria na Štrbskom plese. Na zasadnutí bude určené zaradenie do
jednotlivých komisií.
Program: 12:30 príchod
13:00 obed
14:00 rokovanie v Hoteli Patria
V dňoch 16. – 17. 10. 2018 sa uskutoční Hlavné zhromaţdenie ZSS v Hoteli
Patria na Štrbskom plese.
Program:
16. 10. 2018
Od 11:30 registrácia
13:00 – 14:00 obed
15:00 Hlavné zhromaţdenie
20:00 raut
17.10.2018
Od 8:00 raňajky
11:00 vyhodnotenie výsledkov Hlavného zhromaţdenia, odchod
12.

Rôzne (návrh na úpravu výšky členského príspevku, legislatívna iniciatíva
SR SR a iné).

Prezident ZSS prezentoval návrh na zvýšenie členského príspevku na sumu
60,- eur ročne.
Uznesenie:
Schvaľuje sa návrh prezidenta na zvýšenie členského príspevku na sumu 60,eur ročne.
Zároveň bol prezentovaný návrh na zrušenie členského príspevku pre
sudkyne na materskej dovolenke. Tento návrh bude predmetom ďalšej diskusie na
zasadnutí Celorepublikovej rady ZSS dňa 15. 10. 2018.
V zmysle článku V. ods. 3 Stanov bude JUDr. Milanovi Jurkovi oznámený
zánik členstva v Zdruţení sudcov Slovenska, a to na základe ustanovenia § 17
písm. a/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich.
Prezident ZSS vyslovil názor, ţe predsedovia súdov sú povinní umoţniť
sudcovi zúčastniť sa na zasadnutiach orgánov Zdruţenia sudcov Slovenska, a to
bez potreby čerpania dovolenky, t. j. neprítomnosť sudcu na pracovisku sa má
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riešiť v reţime sluţobnej cesty. Vychádza a z toho, ţe realizácia základného práva
zdruţovať sa nesmie byť v zmysle Ústavy SR sudcovi na ujmu.
Uznesenie:
Celorepubliková rada splnomocňuje Prezídium na úpravu stanoviska ZSS
k realizácii základného práva sudcu na zdruţovanie.
V Ţiline, 20. 09. 2018
zapísala: JUDr. Martina Mochnáčová

