Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
TLAČOVÁ SPRÁVA
OMBUDSMANKA NAVRHLA KANDIDÁTOV
A KANDIDÁTKY NA ÚSTAVNÝCH SUDCOV A SUDKYNE
Verejná ochrankyňa práv po prvýkrát využila oprávnenie
navrhovať kandidátov a kandidátky na ústavných sudcov a
sudkyne. Do parlamentu predložila štyri mená: Eva Kováčechová,
Peter Kresák, Ján Šikuta a Ján Štiavnický.

(Bratislava, 7. januára) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová získala
v novembri minulého roka kompetenciu podávať návrhy na voľbu kandidátov a kandidátok
na sudcov a sudkyne Ústavného súdu. K tomuto novému oprávneniu pristúpila s plnou
vážnosťou a zodpovednosťou. Do procesu výberu zapojila aj mimovládne organizácie,
s ktorými komunikovala pri hľadaní osobností. Výsledkom spolupráce sú traja kandidáti
a jedna kandidátka, ktorých ombudsmanka dnes odporučila Národnej rade Slovenskej
republiky.
„Vychádzajúc z toho, že Ústavný súd je posledným garantom spravodlivosti pre
všetkých občanov, považujem za absolútne prirodzené zapojiť do procesu výberu
kandidátov a kandidátok na sudcov a sudkyne Ústavného súdu aj občiansku
spoločnosť prostredníctvom mimovládnych organizácií a združení,“ uviedla verejná
ochrankyňa práv Mária Patakyová.
Medzi oslovenými organizáciami boli Via Iuris, Transparency International Slovensko,
Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Zastavme korupciu, Aliancia Fair-play,
Amnesty International Slovensko, Poradňa pre občianske a ľudské práva, CVEK
– Centrum pre výskum etnicity a kultúry a Učená právnická spoločnosť. Verejná
ochrankyňa si ich vybrala na základe predchádzajúcej spolupráce.
Na jej výzvu zareagovala organizácia Transparency International Slovensko, ktorá
nominovala Jána Šikutu, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu senátu
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s právnou praxou v zahraničných inštitúciách a
bohatou lektorskou a publikačnou činnosťou. Ombudsmanka považuje za významné aj jeho
jedenásťročné sudcovské pôsobenie na Európskom súde pre ľudské práva a rovnako i jeho
osobnostné kvality. S nomináciou sa stotožnila a Jána Šikutu zaradila na zoznam ňou
navrhovaných kandidátov a kandidátky.
Okrem spomínaných mimovládnych organizácií sa na verejnú ochrankyňu práv obrátila aj
Iniciatíva za lepšiu advokáciu. Spoločne sa zhodli na kandidátovi Jánovi Štiavnickom,
ktorého ombudsmanka taktiež navrhla parlamentu. Svoj návrh odôvodnila jeho
štrnásťročnými skúsenosťami na pozícii súdneho poradcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky a šesťročným pôsobením vo funkcii sprostredkujúceho úradníka Ústavného súdu
pre Benátske fórum Benátskej komisie Rady Európy. Vyzdvihla aj jeho lektorskú
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a publikačnú činnosť ako školiteľa Slovenskej advokátskej komory pre vzdelávanie
koncipientov.
Verejná ochrankyňa práv navrhla parlamentu v rámci voľby ústavných sudcov a sudkýň
tiež Petra Kresáka, ktorý je podľa nej vhodným kandidátom z viacerých dôvodov. Má za
sebou úctyhodnú profesijnú prax – bol sudcom Ústavného súdu Československej
federatívnej republiky, podieľal sa na vypracovaní doteraz najrozsiahlejšej novely Ústavy
Slovenskej republiky a patrí medzi popredných odborníkov na ústavné právo. Bol tiež
poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky a zástupcom vlády Slovenskej republiky v
konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva. Dlhé roky pôsobí na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského, šesť rokov zastával funkciu vedúceho Úradu vysokého komisára
OSN pre utečencov (UNHCR) a pracoval aj ako vedúci odboru ochrany základných práv a
slobôd Kancelárie verejného ochrancu práv, kde je doposiaľ kmeňovým zamestnancom.
„Profesijné pôsobenie Petra Kresáka, jeho skúsenosti a jazyková vybavenosť sú
predpokladmi na to, aby zvládol post ústavného sudcu a bol jeho dôstojným a
erudovaným predstaviteľom,“ uviedla Mária Patakyová.
Štvoricu uzatvára Eva Kováčechová, ktorá aktuálne pôsobí ako riaditeľka Centra právnej
pomoci v Bratislave. V predchádzajúcom období pôsobila prevažne v treťom sektore, či už
ako právna expertka, lektorka alebo advokátka, čo verejná ochrankyňa práv mimoriadne
vyzdvihuje. „Domnievam sa, že práve skúsenosti s tretím sektorom by mohli vniesť
nový náhľad a rozmanitosť prístupov do činnosti Ústavného súdu Slovenskej
republiky,“ povedala Mária Patakyová.
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