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Ústavný súd Slovenskej republiky v období od 17. februára 2019 do 27. marca 2019
vybavil 71 podaní
V zmysle Dodatku č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky
na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019 schváleného 13. februára 2019 má Ústavný
súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v prechodnom období od 17. februára
2019 jeden senát, ktorý pracuje v zložení Jana Baricová – predsedníčka senátu, Mojmír
Mamojka a Miroslav Duriš pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcami spravodajcami
Janou Baricovou a Miroslavom Durišom a v zložení Jana Baricová – predsedníčka senátu,
Jana Laššáková a Mojmír Mamojka pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcami
spravodajcami Janou Laššákovou a Mojmírom Mamojkom.
K 16. februáru 2019 ústavný súd evidoval 685 nevybavených podaní. Od 17. februára
2019 do 27. marca 2019 bolo ústavnému súdu doručených 265 podaní, z toho 70 podaní bolo
pridelených I. senátu ústavného súdu.
I. senát ústavného súdu v sledovanom období vybavil1 71 podaní, z toho:
 61 podaní vybavil vydaním rozhodnutia, z čoho bolo:
- 15 nálezov a
- 46 uznesení,
 10 podaní vybavil odložením podľa § 53 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Priemerná dĺžka jedného konania pred ústavným súdom v sledovanom období bola
9,57 mesiaca.
Z celkového počtu 71 vybavených podaní boli okrem vecí pridelených náhodným
výberom sudcom spravodajcom pridelené aj naliehavé veci patriace do rozhodovacej
pôsobnosti senátu, rozhodnutie o ktorých neznesie odklad. V jednom prípade tak ústavný súd
rozhodoval o sťažnosti vo veci porušenia práv maloletých detí a v šiestich prípadoch
o sťažnostiach osôb vo výkone väzby.

1 Pojem „vybavil“ zahŕňa prípady, v ktorých ústavný súd o podaní rozhodol nálezom alebo uznesením, ako aj
prípady, v ktorých ústavný súd vybavil podanie odložením podľa § 53 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom
súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z celkového počtu 879 nevybavených podaní evidovaných na ústavnom súde
k 27. marcu 2019 patrí 27 do rozhodovacej právomoci pléna ústavného súdu.
„Na základe uvedených štatistických údajov možno konštatovať, že absencia deviatich
z trinástich sudcov ústavného súdu značne ovplyvňuje počet nevybavených podaní (návrhov
a sťažností) a priemernú dĺžku jedného konania pred ústavným súdom, keďže umožňuje
konanie len vo veciach, v ktorých je príslušný rozhodovať prvý senát ústavného súdu.
Pre rozhodovanie vo veciach, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu, je
preto nevyhnutné jeho doplnenie.“ zopakovala sudkyňa Jana Baricová vykonávajúca úlohu
predsedníčky ústavného súdu.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.
Viac informácií Vám môže poskytnúť
hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.
telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

2

