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P.T.
prezident
médiá

VEC : Otvorený l ist prezidentovi slovenského štátu.
(Al iquis  non debet esse iudex in propria causa)

Vážený pán  prezident
Ivan Gašparov ič

rešpektu júc  Vašu  osobnú  integritu ,  oprávnenia,  skúsenosti ,  vzdelanie  a  honorabi l i tu  Vás
žiadame  aby  ste  pri  posudzovaní  zvoleného  kandidá ta  na  generálneho  prokurátora
postupoval i  v  súlade  s  h lbokým  presved čením,  že  rešpektovanie  zákona  o  prokura túre  je
tým minimom,  o  k toré  sa kandidát na funkciu generálneho prokurátora musí op ierať .

Vážený pán  prezident,

Slovenská  ľudová  strana  Vás  žiada  o  položenie  minimalist ickej  otázky  kandidátovi
na  generálneho  prokurátora  najmä  vzhľadom  na  skutočnosť ,  že  t akúto  otázku  mu  nikto
zat iaľ  nepoloži l :

„Ako  bude  generálny  prokurá tor  postupova ť  pri  ochrane  p ráv  odmietnutého  kandidáta
na  gene rálneho  prokurátora  ak  súdna  moc  rozhodne  o  porušení  práv  odmietnutého  kand idá ta
na  gene rálneho prokurá tora?“

Slovenská  ľudová  s trana  sa domnieva,  že  odpoveď  t ypu,  že dôsledky  bude  zvolený  kandidá t
vyvodzovať  iba  ak  súdna  moc  rozhodne  o  vine  zvoleného  kandidáta  je  prípustná  iba
v rovine obč ianskej  a n ie v rovine prokurátora ako ochrancu práv poškodených .

Slovenská ľudová strana sa domnieva,  že je potrebné  vrá tiť  prokuratúre je j zmysel  a ú čel .

Sme  presvedčení ,  že  odpoveď  na  túto  otázku  bude  determinovať  a j  Vaše  rozhodovanie
o  vymenovaní ,  resp .  nevymenovaní  kandidáta  na  generálneho  prokurá tora,  r esp.
prinajmenšom  o  jeho  schopnosti  využívan ia  všetkých  zákonných  prost r iedkov  tak,  aby  sa
bez  akýchkoľvek  vplyvov  zabezpe č i la  dôsledná,  ú č inná  a  rýchla  ochrana  práv  a  zákonom
chránených  záujmov  i  f yzických  osôb  vykonaním  opatrení ,  odst raňujúcich  nielen  porušen ie
zákonnosti  ale  najmä  obnovujúcich  porušené  práva  ako  i  následné  vyvodzovanie
zodpovednosti  za porušenie práv .

S pozdravom

Za Boha  a národ!
Verní  sebe,  svorne  napred!

V Bratis lave 18.  júna 2013.

Andrej  Trnovec
p redseda  SR  S ĽS
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