Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
TLAČOVÁ SPRÁVA
OMBUDSMANKA NAVRHUJE DVE KANDIDÁTKY V NOVEJ VOĽBE NA
ÚSTAVNÝCH SUDCOV A SUDKYNE
Verejná ochrankyňa práv využila oprávnenie navrhovať kandidátov
a kandidátky na ústavných sudcov a sudkyne aj v opakovanej
voľbe. Tentokrát parlamentu navrhla dve kandidátky – Evu
Kováčechovú a Katarínu Čechovú.
(Bratislava, 5. marca) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pristúpila ku
kompetencii
navrhovať
kandidátov
a
kandidátky
na sudcov a sudkyne Ústavného súdu s plnou vážnosťou a zodpovednosťou v prvej voľbe
a urobila tak aj teraz. Dnes ombudsmanka doručila Národnej rade Slovenskej republiky
návrhy dvoch kandidátok, o ktorých je presvedčená, že spĺňajú odborné aj morálne kritériá
na vykonávanie tejto funkcie a súhlasia so svojou kandidatúrou.
Jednou z kandidátok, navrhnutých verejnou ochrankyňou práv, je Eva Kováčechová,
ktorá sa o post ústavnej sudkyne uchádzala aj v predchádzajúcej voľbe. Ako uviedla
v motivačnom liste, jej motivácia sa od minulej voľby nezmenila. Dôvodom jej kandidatúry
je podľa jej slov odhodlanie „ponúknuť svoje odborné skúsenosti a hodnotové
ukotvenie pri hľadaní ústavnej rovnováhy a spravodlivosti.“
Eva Kováčechová v minulosti pôsobila ako riaditeľka Centra právnej pomoci v Bratislave
a taktiež sa angažovala 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 o Eve Kováčechovej už pri prvej voľbe na ústavných sudcov a sudkyne.
V procese uvažovania o vhodných osobnostiach sa na verejnú ochrankyňu práv obrátili aj
mimovládne organizácie. Liga proti rakovine a občianske združenie DIVADLO MALÁ
SCÉNA STU nominovali Katarínu Čechovú, advokátku s dlhoročnými skúsenosťami
doma aj v zahraničí. S ich návrhom sa ombudsmanka stotožnila, preto ho v rámci novej
voľby predložila parlamentu. Z jej pohľadu ide o vhodnú kandidátku spĺňajúcu kritériá na
danú pozíciu. Okrem toho, že viac ako 34 rokov pôsobí v advokácii, dlhodobo pracuje aj
ako konkurzná správkyňa a rozhodkyňa pre medzinárodné spory vo Viedenskom
medzinárodnom arbitrážnom centre a na Rozhodcovskom súde Maďarskej obchodnej
a priemyselnej komory.
„Odborné znalosti, politická nezávislosť, jazyková vybavenosť, ale aj skutočnosť,
že ide o spoločensky aktívnu a angažovanú osobnosť, ktorá pomáha neziskovým
organizáciám, z nej robí vhodnú kandidátku na ústavnú sudkyňu,“ uviedla verejná
ochrankyňa práv Mária Patakyová.
Katarína Čechová výrazne prispela k obnove fungovania divadla Malá scéna STU.
Dlhoročne sa realizuje pri organizácii dobročinných podujatí na podporu projektov Ligy
proti rakovine, revitalizáciu divadla Malá scéna či komunity Antona Srholca Resoty.
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