
Najvyšší súd Slovenskej republiky                 1 Dso 4/2011 

- odvolací disciplinárny senát 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky - odvolací disciplinárny senát zložený 

z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu, sudcov JUDr. Martina 

Vladika, JUDr. Mariána Jarábka, JUDr. Ivety Gildeinovej a JUDr. Martina Dolníka, 

v disciplinárnej veci vedenej proti Ing. JUDr. M.  G. ,  PhD., sudcovi N., o odvolaní Ing. 

JUDr. M. G., PhD. proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - 

disciplinárneho súdu z 13. júla 2011, sp. zn. Dn 3/2011, na neverejnom zasadnutí konanom 

dňa 12. marca 2012, takto  

r o z h o d o l : 

Odvolací disciplinárny senát konanie vedené pod sp. zn. 1 Dso 4/2011  p r e r u š u j e 

do právoplatného skončenia veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. 

Rvp 4111/2011. 

O d ô v o d n e n i e 

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky - prvostupňový disciplinárny súd rozhodnutím 

z 13. júla 2011, sp. zn. Dn 3/2011, v disciplinárnej veci vedenej proti Ing. JUDr. M. G., PhD., 

sudcovi N. podľa § 121 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov rozhodol, že JUDr. R. J., predsedníčka disciplinárneho senátu 

1 Ds nie je vylúčená z prejednávania a rozhodnutia disciplinárnej veci vedenej proti 

menovanému sudcovi.  

Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonnej lehote odvolanie disciplinárne 

prejednávaný sudca. V uvedenom odvolaní v bode VI. menovaný sudca súčasne vzniesol 

námietku zaujatosti proti predsedníčke odvolacieho disciplinárneho senátu 1 Dso,  

JUDr. J. U. O tejto námietke zaujatosti rozhodoval odvolací disciplinárny senát 2 Dso, ktorý 

rozhodnutím, sp. zn. Dn 6/2011, zo dňa 31. októbra 2011 nevylúčil JUDr. J. U. z vykonávania 
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úkonov disciplinárneho konania v disciplinárnej veci vedenej proti sudcovi Ing. JUDr. M. G., 

PhD. pod sp. zn. 1 Dso 4/2011.  

Následne na to menovaný sudca oznámil, že podal na Ústavný súd Slovenskej 

republiky sťažnosť na vykonávanie konkrétnej kontroly ústavnosti rozhodnutia Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky – odvolacieho disciplinárneho senátu, sp. zn. Dn 6/2011,  

z 31. októbra 2011.  

Odvolací disciplinárny senát na základe dožiadania zistil, že Ústavný súd Slovenskej 

republiky eviduje označenú sťažnosť pod sp. zn. Rvp 4111/2011. Táto bola pridelená sudcovi 

spravodajcovi, ktorý ju pripravuje na predbežné prerokovanie v senáte ústavného súdu. 

Z tohto dôvodu Najvyšší súd Slovenskej republiky - odvolací disciplinárny senát 

konanie o odvolaní disciplinárne prejednávaného sudcu podaného proti rozhodnutiu 

disciplinárneho senátu, sp. zn. Dn 3/2011, zo dňa 13. júla 2011 prerušil (per analogiam § 125 

ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z.) až do právoplatného skončenia veci vedenej na Ústavnom 

súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 4111/2011. 

 

Poučenie :  Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný ďalší riadny  

opravný prostriedok. 

 

V Bratislave dňa 12. marca 2012. 

 

JUDr. Jarmila  U r b a n c o v á ,  v. r. 

predsedníčka odvolacieho disciplinárneho senátu 

 

Za správnosť vyhotovenia: Dagmar Malinková 

 

 


