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JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
predsedníčka Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

V Bratislave dňa 04.09.2013

Vec: Podnet na podanie disciplinárneho návrhu

Vážená pani predsedníčka,

dovoľujeme si Vám týmto podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči Vám (JUDr. 
Ivette Macejkovej, PhD.), keďže máme za to, že ste sa mohli svojím konaním dopustiť 
disciplinárneho previnenia v zmysle ust. § 16 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z.

Disciplinárneho previnenia ste sa podľa nášho názoru dopustili tým, že ste svojím správaním 
narušil dôstojnosť funkcie sudcu a ohrozil dôveru k Ústavnému súdu a to vyhlásením 
predsedníčky Ústavného súdu z 20. marca 2013 (Spr 380/2013 - 
http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/vyhlasenia_data/Tlacove+inform
acie_+30_13_Lesko_1.pdf), ktoré bolo zverejnené na webovom sídle Ústavného súdu.

V tomto vyhlásení sa vyjadrujete nielen k zverejnenému článku v týždenníku Trend - 
Macejková „tvorí“ vlastnú doktrínu , ale aj k osobe Mariána Leška, novinára, ktorý bol 
autorom tohto článku. Vo vyjadrení uvádzate okrem iných aj tieto vyjadrenia:

Vo Vašom článku s názvom Macejková “tvorí” vlastnú doktrínu spôsobom Vám 
vlastným šírite demagógiu, uvádzate citáty mimo kontextu s jediným cieľom – 
znevážiť moju osobu. (str. 1 ods. 5)

Posilnený jedovatým „hríbom“, denníkom SME a teraz už aj týždenníkom Trend 
znevažujete moju osobu a najmä rozhodnutia ústavného súdu, a tiež ústavný súd 
ako ústavnú inštitúciu. (str. 3 ods. 4)

Chcete pôsobiť ako suverénny novinár, ale Vaše články, najmä ten posledný, sú 
bez objektívnosti, slušnosti a bez toho, aby boli v súlade s etickým kódexom 
Slovenského syndikátu novinárov. (str. 3 ods. 5)
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Zdá sa, že vyhľadávač google využívate v súvislosti s mojou osobou len vtedy,  
keď ma chcete znevážiť a účelovo manipulovať verejnou mienkou. (str. 3 ods. 
9)

Pripúšťam, že môj kariérny postup sa Vám môže zdať rýchlejší, ako je Vaše 
vnímanie reality a Vaše myslenie. (str. 4 ods. 2)

Skúste byť teda aspoň raz objektívny a prečítajte si aj toto moje „odlišné“ 
stanovisko, keď tak podrobne rozoberáte odlišné stanovisko 6 sudcov. (str. 7 ods. 
4)

Nebudem vôbec rozoberať všetky okolnosti, ktoré predchádzali voľbe generálneho 
prokurátora Slovenskej republiky od r. 2010 až do októbra 2012, len Vám a 
čitateľom dávam do pozornosti moje doplnenie odôvodnenia tohto výkladu a 
možno konečne prestanete zavádzať (www.concourt.sk/Vyhľadávanie 
rozhodnutí/PL. ÚS 4/2012). (str. 7 ods. 5)

Pán Leško, pokladám za nevyhnutné zhrnúť a vyvrátiť Vaše nepravdivé, klamlivé, 
znevažujúce tvrdenia a Vami vytvorený môj „kádrový posudok“. (str. 8 ods. 5)

Niekde na adresu súdnictva bolo povedané, že treba preriediť súdnictvo, ale ja 
hovorím, že by bolo vhodné preriediť aj novinársku obec. Keby k tomu došlo, 
myslím, že by ste mali veľký problém aj Vy, pán Leško, pretože formovať 
verejnú mienku majú objektívni, nezávislí a, Vašimi slovami povedané, "kádrovo 
čistí" novinári. (str. 9 ods. 4)

Vaše ohováranie, zavádzanie, znevažovanie mojej osoby, ústavných činiteľov a 
hlavne prezidenta Slovenskej republiky by malo skončiť. Vaše články sú 
neobjektívne, osočujúce, neexistuje v nich konštruktívna kritika a mnohokrát 
sú na hrane trestnosti. (str. 9 ods. 6)

Myslíte si, že si môžete dovoliť, čo chcete? Nemám taký pocit a myslím, že ste na 
veľkom omyle. Už dávno ste totiž prekročili hranice slušnosti, a to sa v slušnej 
spoločnosti nerobí a ani nepatrí. (str. 9 ods. 7)
Na záver mi neostáva nič iné, len konštatovať, že Váš článok o mne je pod 
úroveň novinára Leška, ale aj pod úroveň „kádrováka“ Leška. (str. 10 ods. 2)

Vážená pani predsedníčka,

nakoľko podať plénu návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi Ústavného súdu 
SR môže len predseda Ústavného súdu, vyzývame Vás, aby ste umožnili plénu Ústavného 
súdu konať a rozhodnúť o tom, či ste svojim konaním spáchali disciplinárne previnenie alebo 
nie.

Podaním návrhu na začatie disciplinárneho konania umožníte, aby dôvera v justíciu 
a Ústavný súd nebola len prianím jej predstaviteľov, ale aby dôvera pramenila z úcty 
predstaviteľov justície k právnemu štátu.
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Ako najvyššia predstaviteľka Ústavného súdu stojíte pred rozhodnutím, či uprednostníte 
osobný záujem tým, že zamedzíte plénu Ústavného súdu možnosť konať o návrhu alebo sa 
zasadíte za dodržiavanie princípov právneho štátu. 

Zákon Vám ako jedinej dáva možnosť rozhodnúť o tom, či vôbec bude môcť začať 
posudzovanie Vášho konania, ktoré by mohlo byť disciplinárnym previnením. Odmietnutím 
podnetu by ste, z pozície predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky, vyslali signál 
občanom, že predsedovia Ústavného súdu stoja nad zákonom a ich disciplinárne previnenia 
sa môžu začať posudzovať len v prípade, ak s tým sami súhlasia. V opačnom prípade 
žiadne, ani tie najzávažnejšie disciplinárne previnenia nemôžu byť potrestané bez súhlasu 
osoby, ktorá takto v rozpore so zákonom koná.

Vážená pani predsedníčka,

sama ste sa mnohokrát zasadzovali za dôstojnosť vo vyjadrovaní sudcov a s vervou ste sa 
stavali voči vyjadreniam sudcov, ktoré boli nedôstojné funkcie sudcu, keď išlo o vyjadrenia 
iných predstaviteľov súdnej moci. Označovali ste za nenáležité ak vyjadrenia hraničili 
s osobnými urážkami  a dehonestáciou. Požadovali ste rešpektovanie povinnosti a 
zodpovednosti spojenej s uplatňovaním práva na slobodu prejavu a to najmä s dôrazom na 
to, že išlo o jedného z popredných reprezentantov súdnej moci. V tejto súvislosti sa podľa 
Vášho vyjadrenia popredný predstaviteľ súdnej moci, už len z titulu funkcie sudcu musí 
zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu.

Veríme, že s rovnakým nasadením, ako to robíte v prípadoch vyjadrení iných predstaviteľov 
súdnej moci, sa zasadíte o to, aby Vaše vyjadrenia boli posúdené a umožníte toto posúdenie 
plénu Ústavného súdu v disciplinárnom konaní.

Zuzana Wienk
                štatutár,

                                                                       programová riaditeľka 
     Aliancie Fair-play, o.z.

Na vedomie:
Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky
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