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Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková sa dnes stretla
s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom
Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková sa dnes na pôde
Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) v Košiciach stretla s predsedom vlády
Slovenskej republiky Robertom Ficom. Predmetom spoločného rozhovoru boli dve nosné témy:
I.
dôsledky neúplného počtu ústavných sudcov na rozhodovaciu činnosť ústavného súdu,
II.
materiálno-technické zabezpečenie ústavného súdu v súvislosti s neúplným zložením
pléna ústavného súdu.
Predsedníčka ústavného súdu informovala predsedu vlády, že vzhľadom na situáciu
spôsobenú nevymenovaním sudcov ústavného súdu, ktorá na ústavnom súde trvá od 4. júla 2014
až dosiaľ, plénum ústavného súdu pracuje v neúplnom zložení (namiesto 13 sudcov má aktuálne 10
sudcov), z čoho vyplýva, že sa:
1. zvyšuje počet nevybavených podaní,
2. predlžuje priemerná dĺžka 1 konania pred ústavným súdom,
3. zvyšuje sa počet návrhov zamietnutých plénom ústavného súdu z procesných dôvodov.
1. Zvyšovanie počtu nevybavených podaní:
stav k 31. 12. 2013
nevybavených
9 661 podaní,
stav k 31. 12. 2014
nevybavených 11 703 podaní,
stav k 31. 12. 2015
nevybavených 11 334 podaní,
stav k 31. 12. 2016
nevybavených 10 513 podaní.
2. Predlžovanie priemernej dĺžky 1 konania pred ústavným súdom:
rok 2011
2,86 mesiaca,
rok 2012
3,43 mesiaca,
rok 2013
6,23 mesiaca,
rok 2014
8,15 mesiaca,
rok 2015
9,02 mesiaca,
rok 2016
11,87 mesiaca.
3. Zvýšenie počtu návrhov zamietnutých plénom ústavného súdu z procesných dôvodov
bez toho, aby sa o nich meritórne rozhodlo, pretože sa pre meritórne rozhodnutie nedosiahla
ústavou požadovaná väčšina 7 hlasov – od 4. júla 2014 do 31. decembra 2016 bolo
na základe už uvedeného plénom ústavného súdu zamietnutých 10 návrhov.

Na základe už uvedeného obaja ústavní činitelia konštatovali:
1. naliehavú potrebu doplnenia pléna ústavného súdu o 3 sudcov,
2. potrebu doplnenia zamestnancov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
3. potrebu ďalšieho rozvoja elektronizácie ústavného súdu na účely zefektívnenia
a zautomatizovania rozhodovacej činnosti ústavného súdu a ďalších podporných
administratívnych činností v rámci e-governmentu, ako aj
4. potrebu zvýšenia bezpečnosti na ústavnom súde vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu
v medzinárodnom kontexte.
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