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Ústavný súd Slovenskej republiky
v rámci Dňa otvorených dverí 2021 pozýva verejnosť na videoprehliadku
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) od roku 2016 každoročne
organizuje Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky s cieľom priblížiť verejnosti
právomoci, rozhodovaciu činnosť a organizáciu ústavného súdu atraktívnym spôsobom. Vzhľadom
na pandemickú situáciu malo toto podujatie minulý rok virtuálnu podobu a z rovnakého dôvodu je
to tak i tentoraz.
Počas šiesteho ročníka Dňa otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky
pozývame verejnosť na ústavný súd prostredníctvom aktualizovanej a doplnenej videoprehliadky
zverejnenej na webovom sídle ústavného súdu. Šestnásť krátkych videí s popisom Vás vovedie do
pojednávacej miestnosti, v ktorej sa konajú verejné zasadnutia pléna a senátov ústavného súdu, na
nádvorie ústavného súdu, do Siene nezávislosti, kde sa konajú neverejné zasadnutia pléna
ústavného súdu, do salónika, kde sa prijímajú protokolárni hostia, ale aj do kancelárie predsedu
ústavného súdu. Novinkami oproti minulému roku sú dve videá videoprehliadky – video
o knižnici ústavného súdu a video o kronikách, v ktorých sú zaznamenávané dôležité udalosti
protokolárneho a medzinárodného charakteru, a tiež aktualizované video foyeru v budove na
Hlavnej ulici s moderným podsvieteným panelom emeritných sudcov ústavného súdu
z predchádzajúcich funkčných období.
V rámci Dňa otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky 2021 sme vyhodnotili
literárne a výtvarné práce žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktoré sú opäť
dôkazom záujmu mladých ľudí o ochranu ľudských práv a slobôd a o veci verejné. Do súťaží
organizovaných s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Európskej komisie pre
efektívnu justíciu (CEPEJ) sa zapojili žiaci a študenti z Košíc, ale aj z Prešova, zo Starej Ľubovne,
z Pečovskej Novej Vsi a Vtáčkoviec. Vyhodnotenie súťaží nájdete tu.
„Organizovaním dňa otvorených dverí, hoci vo virtuálnej podobe, sa snažíme priblížiť
ústavný súd a jeho činnosť širokej verejnosti a organizovaním súťaží v rámci tohto podujatia
podporovať kritické myslenie mladých ľudí o ústavnom súdnictve a inšpirovať ich k uvažovaniu
o hodnotách, ktoré ústavný súd chráni. Zároveň sa tak pripájame k myšlienke približovania
súdnictva verejnosti, ktorú svojou činnosťou propaguje Európska komisia pre efektívnu justíciu
(CEPEJ).“, uviedol predseda ústavného súdu Ivan Fiačan.
V rámci Dňa otvorených dverí 2021 Vás pozývame na aktualizovanú a doplnenú
videoprehliadku
Ústavného súdu Slovenskej republiky.
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