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PRIJATÉ TEXTY 
 

VR9_UZN(2016)0027 

Štatút a rokovací poriadok odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu pre trestné právo procesné  

Uznesenie Výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu z 23. júna 2016 

o návrhu štatútu a rokovacieho poriadku odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu pre trestné právo procesné (S3/1 - uznesenie č. 1 z 25. apríla 2016)  

 

Výkonná rada,  

– so zreteľom na návrh výkonného podpredsedu Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu pre odbornú sekciu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre 

trestné právo procesné (S3/1), 

– so zreteľom na článok XIV ods. 4 Stanov Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu,  

– so zreteľom na uznesenie odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu 

pre trestné právo procesné č. 1 k návrhu na zmenu štatútu a rokovacieho poriadku 

odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre trestné právo procesné 

zo dňa 25. apríla (2016/25/04-253), 

– so zreteľom na informáciu predsedníčky odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu pre trestné právo procesné o priebehu a výsledkoch šiestej schôdze 

odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminalitu pre trestné právo procesné, 

ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla 2016,   

 

A. keďže výkonná rada schvaľuje štatúty odborných sekcií Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu; 

B. keďže predsedníčka odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre 

trestné právo procesné predložila uznesenie odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu pre trestné právo procesné č. 1 k návrhu na zmenu štatútu a rokovacieho 

poriadku odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre trestné právo 

procesné zo dňa 25. apríla (2016/25/04-253);  

 

1. schvaľuje štatút a rokovací poriadok odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu pre trestné právo procesné, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto uzneseniu;  
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2. poveruje predsedníčku Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, aby podpísala tento 

štatút a rokovací poriadok odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu 

pre trestné právo procesné; 

 

3.   poveruje výkonného podpredsedu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, aby 

zabezpečil uverejnenie tohto štatútu a rokovacieho poriadku odbornej sekcie Spoločnosti 

pre trestné právo a kriminológiu pre trestné právo procesné na webovej stránke 

Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu; 

 

4.   poveruje výkonného podpredsedu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, aby 

postúpil toto uznesenie spolu s prílohou členom odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné 

právo a kriminológiu pre trestné právo procesné.  

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

                                                                          doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD. 
                                                                        predsedníčka Spoločnosti pre trestné                    

                                                                                                právo a kriminológiu                                
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PRÍLOHA 

 

Š t a t ú t  a  r o k o v a c í  p o r i a d o k  o d b o r n e j  
s e k c i e  S p o l o č n o s t i  p r e  t r e s t n é  p r á v o  a  

k r i m i n o l ó g i u  p r e  t r e s t n é   
p r á v o  p r o c e s n é  

  
  

Článok  I 
Základné ustanovenia 

  
  

1.   Odborná sekcia pre trestné právo procesné (ďalej „odborná sekcia“) je odborným orgánom 
Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej „Spoločnosť“) na koordináciu a rozvoj 
odborných a vedeckých záujmov a zamerania členov Spoločnosti. 

2.   Poslanie, zloženie a vytváranie odbornej sekcie upravuje článok XIV stanov Spoločnosti. 
3.   Členmi odbornej sekcie sú členovia Spoločnosti, ktorí prejavili záujem aktívne pracovať v odbornej 

sekcií a tento svoj záujem potvrdili svojim podpisom. 
4.   Člen odbornej sekcie môže byť členom aj inej odbornej sekcie. 
5.   Počet členov v odbornej sekcii je najmenej desať percent členov Spoločnosti. 
6.   Predsedu a podpredsedu volí na návrh členov odbornej sekcie odborná sekcia.   

7.   Výkonný podpredseda Spoločnosti je tajomníkom odbornej sekcie ex offo.  
8.  Predseda odbornej sekcie zodpovedá za výkon svojej funkcie výkonnej rade Spoločnosti.  
9.  Členstvo v odbornej sekcii je čestné. 
10.Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu odbornej sekcie je trojročné. 

  
  

Článok  II 
Poslanie odbornej sekcie 

  
1.    Podieľa sa na vypracúvaní koncepcií a prognóz vývoja trestného práva procesného a na 

formulovaní činnosti Spoločnosti v oblasti trestného práva procesného. Predkladá výkonnej rade 
Spoločnosti odporúčania na zvýšenie úrovne trestného práva procesného v Slovenskej republike. 

2.    Vyhodnocuje vedecké periodika v oblasti trestného práva procesného v Slovenskej republike, jej 
medzinárodného postavenia a postavenia v Slovenskej republike, neperiodickú publikačnú činnosť 
v oblasti trestného práva procesného, grantový systém v oblasti trestného práva procesného 
v Slovenskej republike, vedecko-popularizačnú činnosť v odbore trestné právo procesné. 

3.    Stimuluje spoluprácu s vysokými školami (partnerskými fakultami resp. katedrami), organizáciami 
výskumu v oblasti trestného práva procesného. 

4.    Posudzuje a vyhodnocuje úroveň štúdia a výskumu v oblasti trestného práva procesného 
v Slovenskej republike, vyjadrujú sa k otázkam spojených s rozvojom trestného práva procesného, 
podieľajú sa na príprave a organizovaní odborných podujatí v oblasti trestného práva procesného. 

5.    Môže podávať návrhy na zameranie činnosti Spoločnosti v oblasti trestného práva procesného. 
6.    Zabezpečuje aj iné činnosti, ktorými ju poverí výkonná rada, riadiaci výbor a predseda Spoločnosti. 
7.    Odborná sekcia do programu svojich zasadnutí spravidla zaraďuje prednášky a vedecké diskusie, 

najmä z oblasti koncepcie rozvoja trestného práva procesného. 
 
  

   
Článok  III 

Zásady činnosti 
  
1.     Činnosť odbornej sekcie riadi jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda. 
2.     Voľba predsedu a podpredsedu sa uskutoční tajným hlasovaním na prvom zasadnutí odbornej 

sekcie, ktoré zvolá odstupujúci predseda odbornej sekcie najneskôr do 1 mesiaca po ukončení 
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predchádzajúceho funkčného obdobia odbornej sekcie. Analogicky sa postupuje pri doplňujúcich 
voľbách. 

3.     Sídlom odbornej sekcie je sídlo Spoločnosti. 
4.     Zasadnutia odbornej sekcie zvoláva, vedie a ich program určuje predseda, resp. počas jeho 

neprítomnosti podpredseda. Konajú sa podľa potreby, minimálne 2-krát ročne. 
5.     Odborná sekcia je uznášaniaschopná ak je prítomných viac ako polovica jej členov. Pokiaľ 

odborná sekcia pri svojom otvorení nie je uznášaniaschopná predsedajúci počká pätnásť minút 
a po uplynutí tejto doby pokiaľ je prítomných aspoň jedna štvrtina všetkých členov odbornej sekcie 
je odborná sekcia uznášaniaschopná. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje viac ako polovica 
prítomných členov.  

6.     Zo zasadnutí odbornej sekcie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú okrem členov odbornej sekcie 
dostanú aj predseda a podpredsedovia Spoločnosti. 

7.     Na zabezpečenie svojich úloh odborná sekcia môže: 
a)      poverovať svojich členov plnením určitých stálych, alebo dočasných úloh v rámci svojej 

činnosti, 
b)      zriaďovať stále alebo dočasné komisie a pracovné skupiny, ktorých členmi môžu byť aj 

ďalší vedeckí a odborní pracovníci – nečlenovia Spoločnosti. 
8.     Na riešenie otázok, ktoré patria do pôsobnosti niekoľkých odborných sekcií sa môže po dohode 

ich predsedov uskutočniť spoločné zasadnutie dvoch, alebo viacerých odborných sekcií, prípadne 
zriadiť spoločné komisie a pracovné skupiny, alebo spolupracovať inými formami. 

9.     Spoločné zasadnutie odborných sekcií, resp. ich predsedov môže zvolať aj výkonná rada 
Spoločnosti, alebo predseda Spoločnosti. 

10.  Predseda odbornej sekcie sa zúčastňuje zasadnutí výkonnej rady, ak nie je jej členom a zasadnutí 
riadiaceho výboru s hlasom poradným. 

11. Odborná sekcia môže iniciatívne pripravovať materiály, ktoré riadiaci výbor Spoločnosti po 
prerokovaní môže prostredníctvom predsedu Spoločnosti predložiť na rokovanie výkonnej rady 
Spoločnosti. 

  
  

Článok  IV 
Zabezpečenie činnosti 

  
Činnosť sekretariátu odbornej sekcie po personálnej, materiálnej a finančnej stránke zabezpečuje  
Kancelária Spoločnosti, ktorá vedie jej agendu. 
 
  
  

Článok  V 
Záverečné ustanovenie 

  
Tento štatút a rokovací poriadok schválila výkonná rada na svojom deviatom riadnom zasadnutí dňa 
23. júna 2016 uznesením č. 27. Nadobúda účinnosť dňom schválenia výkonnou radou. 

 

 

 

 

 

 

 


