ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dodatok č. 2
K ROZVRHU PRÁCE
ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na obdobie od 1. marca 2017 do 28. februára 2018
schválený na zasadnutí pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky
konanom 20. decembra 2017

Spr 310/2017

Plénum Ústavného

súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ,,ústavný súd“)

sa na neverejnom zasadnutí 20. decembra 2017 uznieslo na tomto Dodatku č. 2
k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2017
do 28. februára 2018 schválenému 15. februára 2017 v znení dodatku č. 1 schváleného
5. apríla 2017.
Článok I
Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2017
do 28. februára 2018 schválený 15. februára 2017 v znení dodatku č. 1 schváleného
5. apríla 2017 (ďalej len „rozvrh práce“) sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok II bod 3 rozvrhu práce znie:
„3. Ústavný súd má štyri senáty, ktoré pracujú v tomto zložení:
-

prvý senát ústavného súdu

Peter Brňák – predseda senátu
Milan Ľalík
Marianna Mochnáčová;

-

druhý senát ústavného súdu

Sergej Kohut – predseda senátu
Lajos Mészáros
Jana Laššáková;

-

tretí senát ústavného súdu

Jana Baricová – predsedníčka senátu
Rudolf Tkáčik
Mojmír Mamojka
Ivetta Macejková;

a) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou Ivettou
Macejkovou pracuje senát v zložení:
Jana Baricová – predsedníčka senátu
Rudolf Tkáčik
Ivetta Macejková;
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b) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcami spravodajcami Janou
Baricovou, Mojmírom Mamojkom a Rudolfom Tkáčikom pracuje senát v zložení:
Jana Baricová – predsedníčka senátu
Rudolf Tkáčik
Mojmír Mamojka;
-

štvrtý senát ústavného súdu

Ladislav Orosz – predseda senátu
Ľudmila Gajdošíková
Miroslav Duriš.“

2. Článok II bod 4 rozvrhu práce znie:

„4. Predsedom prvého senátu je sudca Peter Brňák.
Predsedom druhého senátu je sudca Sergej Kohut.
Predsedom tretieho senátu je sudkyňa Jana Baricová.
Predsedom štvrtého senátu je sudca Ladislav Orosz.“
3. Článok III bod 1 rozvrhu práce znie:
„1. Predsedníčka ústavného súdu podľa § 5 ods. 5 zákona o ústavnom súde určuje
dočasné zastúpenie neprítomného (čl. I body 3 a 4) alebo vylúčeného predsedu senátu
alebo člena senátu podľa týchto kritérií:
a) neprítomného alebo vylúčeného člena senátu, ktorý má štyroch členov, zastupuje
ďalší člen senátu;
b) neprítomného alebo vylúčeného predsedu
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-

prvého senátu zastupuje predseda štvrtého senátu,

-

druhého senátu zastupuje predseda prvého senátu,

-

tretieho senátu zastupuje predseda druhého senátu,

-

štvrtého senátu zastupuje predseda tretieho senátu;

c) ak nejde o prípad uvedený v písmene a), neprítomného alebo vylúčeného sudcu
-

prvého senátu zastupuje sudca štvrtého senátu,

-

druhého senátu zastupuje sudca prvého senátu,

-

tretieho senátu zastupuje sudca druhého senátu,

-

štvrtého senátu zastupuje sudca tretieho senátu;

d) neprítomného vekom staršieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom
staršieho sudcu zastupuje vekom starší sudca určený podľa písmena c). Neprítomného
vekom mladšieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom mladšieho sudcu
zastupuje vekom mladší sudca určený podľa písmena c).“
4. Článok IV bod 1 rozvrhu práce znie:
„1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 3 zákona o ústavnom
súde rozhoduje
a) druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu,
b) tretí senát v zložení určenom v čl. II bode 3 písm. b), ak ide o sudcov druhého
senátu,
c) štvrtý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu,
d) prvý senát, ak ide o sudcov štvrtého senátu.“

5. Článok VIII bod 3 rozvrhu práce znie:
„3. Verejné ústne pojednávania prvého senátu sa konajú v utorok a druhého senátu
vo štvrtok párneho kalendárneho týždňa. Verejné ústne pojednávania tretieho senátu
sa konajú v utorok a štvrtého senátu vo štvrtok nepárneho kalendárneho týždňa. Predseda
senátu môže so súhlasom predsedníčky ústavného súdu nariadiť verejné ústne
pojednávanie aj na iný deň.“
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6. Článok X rozvrhu práce sa dopĺňa o bod 2, ktorý znie:
„2. Veci patriace do pôsobnosti senátov ústavného súdu, ktoré boli pridelené sudcom
spravodajcom pred dňom nadobudnutia účinnosti dodatku č. 2 k rozvrhu práce, prerokujú
senáty v novom zložení ustanovenom týmto dodatkom. Veci, v ktorých bolo k tomuto
dňu vydané rozhodnutie o prijatí na ďalšie konanie, prerokujú senáty v pôvodnom
zložení pred zmenou vykonanou týmto dodatkom.“
7. Článok X rozvrhu práce sa dopĺňa o bod 3, ktorý znie:
„3. V súlade so zásadou rovnomerného zaťaženia sudcov spravodajcov (čl. I bod 2
rozvrhu práce) sa sudcom ústavného súdu vymenovaným do funkcie pred 14. decembrom
2017 pozastavuje prideľovanie nových vecí do 28. februára 2018.“

8. V čl. X rozvrhu práce sa doterajší bod 2 označuje ako bod 4.

Článok II
Dodatok č. 2 k rozvrhu práce nadobúda účinnosť 21. decembra 2017.
V Košiciach 20. decembra 2017
Ivetta Macejková, v. r.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky
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