
Maruniakovú vybrali Sádovský a
Sopoliga
Okolnosti výberového procesu, v ktorom uspela
Zuzana Maruniaková, zanechávajú veľké
pochybnosti.

Autor je odborným asistentom na Katedre politológie UK a pôsobí v
Judicial Studies Institute (JUSTIN) na Masarykovej Univerzite v Brne.

„Nie, lebo ju sama zaj…em (emotikony). Sľúbila to. Viackrát. Ja som z nej
urobila to, čo je a prišiel čas splatiť dlh!!!!! Sľúbila to a sama dala návod a
postup, ktorý si dodržal. Tak prišiel čas, aby teraz ona dodržala, čo
sľúbila!”

Toto mala písať bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská Marianovi
Kočnerovi o sudkyni Zuzane Maruniakovej (rozhodujúcej o Kočnerových
zmenkách), z ktorej mala práve Jankovská „urobiť sudkyňu“.

https://www.sme.sk/os/166994/monika-jankovska
https://www.sme.sk/os/167245/marian-kocner


Súvisiaci článok Ani Threema zatiaľ
polícii nestačí na obvinenie
Jankovskej Čítajte 

“

Vo výberovom konaní, pri
ktorom existujú viaceré
indície o zmanipulovaní,
rozhodovali takí
obhajcovia sudcovskej

Šumy o tom, že sa výberká v prospech
niektorých kandidátov vybavovali, sú
známe, málokedy sa dá ale dobre zistiť, kto
mal konať v koho prospech.

Tu je prepojenie pomerne zrejmé, a tak sa
dá bližšie uvažovať o tom ako sa podarilo vo
výberovom konaní uspieť Maruniakovej. Ak
by bola komunikácia pravdivá, dá sa

usudzovať, že Maruniakovej úspech by mali zabezpečiť nominanti
ministerstva spravodlivosti, ktorý rozhodovali vo výberovom procese.

Kto vybral Maruniakovú

Maruniaková uspela vo výberovom konaní na okresný súd Bratislava V vo
februári 2013. V tom čase mali vo výbere formálne prevahu politickí
nominanti, z piatich členov výberovej komisie boli dvaja vybraní z
nominantov ministra spravodlivosti a jeden z nominantov Národnej rady.

V praxi to však fungovalo inak a sudcovia mali vo výberových komisách
jasnú prevahu. Pre upokojenie nespokojných - teda Súdnej rady (ktorá aj
odmietala posunúť niektorých víťazov výberových konaní na vymenovanie
k prezidentovi) a Združenia sudcov - zaviedol minister Borec (so štátnou
tajomníčkou Jankovskou) taký postup, kedy ministerstvo nominovalo do
výberových komisií sudcov.

Tí sú, podľa viacerých
medzinárodných
dokumentov aj podľa
vrcholných predstaviteľov
našej justície, jediní schopní
vybrať kvalitných a
nezávislých kandidátov.
Pretože sudcovia predsa
nemôžu mať záujmy, ktoré
by mohli vo výberovom

http://domov.sme.sk/c/22228214/ani-threema-zatial-policii-nestaci-na-obvinenie-jankovskej.html?ref=av-left


nezávislosti ako Sádovský
a Sopoliga.

„

Súvisiaci článok Združenie sudcov
odsúdilo zverejňovanie správ o
zaistených mobiloch ľudí z justície
Čítajte 

procese sledovať.

A tak vo výberovej komisii za
ministerstvo sedeli dvaja
nominanti-sudcovia: Ľuboš
Sádovský a Janka
Gažovičová.

Sádovský je predsedom Krajského súdu v Bratislave. Medializované bolo
jeho prepojenie s advokátom Bžánom (podobne ako u Jankovskej), či
majetok „nad pomery svojich príjmov“.

Zároveň Sádovský písal Súdnej rade list k poslednému zasadnutiu, ktorý
síce "v žiadnom prípade [nebol] obhajobou osôb, ktoré boli políciou
kontaktované" (...), ale "poukazuje výhradne na neprimeranosť a
neodôvodnenosť zásahov zložiek výkonnej moci do moci súdnej".

Gažovičová bola v tom čase sudkyňa KS Bratislava. Z medializovaných
informácií o nej je zaujímavé len to, že patrila medzi tých sudcov, čo si
podali tzv. diskriminačnú žalobu voči štátu kvôli vyšším platom sudcov
Špeciálneho súdu.

Nominantom Súdnej rady vo výberovej
komisii bol Juraj Sopoliga. Predseda
Združenia sudcov Slovenska, najväčšej
stavovskej organizácie sudcov, neúspešný
kandidát na sudcu Ústavného súdu, toho
času v dôchodkovom veku stážujúci v
Súdnej rade.

Celkovo prominentný obhajca sudcovských
záujmov, ktorý sa tiež vyjadril k

prebiehajúcej kauze (v mene Celorepublikovej rady ZSS) a tiež podporne
voči predmetným sudcom.

Napríklad tak, že označil "akékoľvek apely verejne činných osôb
smerujúce k tomu, aby boli konkrétni sudcovia 'postavení mimo službu'"

http://domov.sme.sk/c/22211711/zdruzenie-sudcov-odsudilo-zverejnovanie-sprav-o-zaistenych-mobiloch-ludi-z-justicie.html?ref=av-left
https://ustavnysud.sme.sk/


Súvisiaci článok Predsedníčka súdnej
rady odporúča Jankovskej prerušenie
funkcie Čítajte 

za neprimeraný zásah do nezávislosti súdnictva, pričom snahy zabrániť
vo výkone funkcie sudcu označil za "vzorové protiústavné konanie, čo je
zlým príkladom pre občanov".

Za parlament bol vo výberovej komisii advokát Ondrej Laciak a za OS
Bratislava V sudkyňa Zita Leimbergerová.

Spätne je ťažké špekulovať o tom, či bola Maruniaková naozaj medzi
dvomi najlepšími uchádzačmi vo výberovom konaní (vyberali sa dvaja
uchádzači). Priebeh konania nás však núti o férovosti pochybovať.

Ako postúpili

Víťazky Mauniaková a Bašticová (inak dcéra dlhoročnej sudkyne OS
Bratislava II a advokáta, ktorého médiá spájali napríklad s Jozefom
Majským, Vladimírom Poórom alebo Danielom Hudákom, ex-štátnym
tajomníkom ministerstva spravodlivosti pri ministrovi Štefanovi
Harabinovi) zahviezdili na teste.

Kým ony získali 39, prípadne 38 bodov,
zvyšné kandidátky, ktoré výberovým
konaním úspešne prešli získali len 28 až 34
bodov. Napriek tomu, že test mal byť
najobjektívnejšou časťou procesu, aj tu
často existovali pochybnosti o férovosti, ale
to je v tomto momente vedľajšia téma.

Definitívne sa o víťazkách rozhodlo až v
poslednej časti procesu, v ktorom Bašticová získala 119 bodov a
Maruniaková 112 z maximálneho počtu 120 bodov. Tretia najlepšia
kandidátka získala bodov len 94.

Pred ústnou časťou bola Maruniaková na treťom, teda nevíťaznom,
mieste. Medzi najlepšie dve kandidátky sa dostala až vďaka „výkonu“ v
tejto najsubjektívnejšej časti procesu.

Samozrejme, Maruniaková mohla byť naozaj jednou z dvoch najlepších

http://domov.sme.sk/c/22228776/sudna-rada-odporuca-jankovskej-preusenie-funkcie.html?ref=av-left


uchádzačiek vo výberovom konaní. Okolnosti výberového procesu však, v
kombinácii s medializovanými správami, zanechávajú veľké pochybnosti.

Je preto veľmi zaujímavé, že vo výberovom konaní, pri ktorom existujú
viaceré indície o zmanipulovaní, rozhodovali práve takí dvaja obhajcovia
sudcovskej nezávislosti ako Sádovský a Sopoliga.

Viac transparentnosti

Je možno na niečo užitočné, že sa táto kauza prevalila práve teraz, keď
sa znovu uvažuje o zavedení inštitútu justičných čakateľov. Inštitútu,
ktorý by výber sudcov len viac zneprehľadnil.

A pritom práve transparentnosť je nástroj, ktorý nám síce nezabezpečí
predchádzať všetkým možným pochybeniam, no aspoň spätne nám
umožní niektorým veciam (snáď) lepšie porozumieť.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.


