Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
TLAČOVÁ SPRÁVA
OMBUDSMANKA POSKYTLA PARLAMENTU SVOJE NÁVRHY AJ
V TRETEJ VOĽBE ÚSTAVNÝCH SUDCOV A SUDKÝŇ
Verejná ochrankyňa práv znova využila oprávnenie navrhovať
kandidátov a kandidátky na ústavných sudcov a sudkyne.
Parlamentu opakovane navrhla
Evu Kováčechovú a Katarínu Čechovú.

(Bratislava, 15. apríla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dnes doručila
Národnej rade Slovenskej republiky dve mená, o ktorých je presvedčená, že spĺňajú
odborné aj morálne kritériá na vykonávanie tejto funkcie a súhlasia so svojou
kandidatúrou.
„Keďže Ústavný súd je u nás najvyšším garantom spravodlivosti, k výberu
vhodných kandidátov a kandidátok na ústavných sudcov a sudkyne pristupujem
od začiatku zodpovedne a s plnou vážnosťou. Vzhľadom na to, že voľba
v parlamente sa bude aktuálne opakovať už po tretíkrát, zodpovedný prístup by
bol viac ako potrebný aj na týchto miestach,“ povedala verejná ochrankyňa práv
Mária Patakyová, ktorá sa prednedávnom pridala k výzve Stojíme o Ústavný súd pre
poslancov a poslankyne, aby k voľbe kandidátov a kandidátok na ústavných sudcov
a sudkyne pristúpili zodpovedne. Viac ako stovka právnikov a právničiek ich vyzvala, aby
voľbou opäť obnovili funkčnosť Ústavného súdu.
Koho navrhla ombudsmanka?
Ombudsmanka navrhla už po tretíkrát Evu Kováčechovú, ktorá sa o post ústavnej
sudkyne uchádzala aj v oboch predchádzajúcich voľbách. Jej motivácia sa nezmenila a
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.
Ďalšou, opakovane navrhovanou kandidátkou, je Katarína Čechová, ktorá má dlhoročné
skúsenosti 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. Má zároveň
skúsenosti v mimovládnom sektore – 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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