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Čomu sa venujem a čo presadzujem? 

„Hlavná oblasť, ktorej by som sa chcel venovať, je súdnictvo.  Za svoju prioritu v tejto 
oblasti považujem vytvorenie systému efektívnej kontroly práce sudcov a prokurátorov 
tak, aby bolo možné včas a nie ako doteraz až po dlhých rokoch identifikovať tých, ktorý 
dlhodobo, alebo opakovane zanedbávajú svoje povinnosti rozhodovať resp. u prokurátorov 
vybavovať pridelené veci bez zbytočných prieťahov a vyvodzovať z toho dôsledky. Budem 
navrhovať aj  úpravu spôsobu výberu sudcov a prokurátorov tak, aby sa na súdoch  a 
prokuratúrach zamedzilo ďalšiemu rastu "rodinkárstva". Budem presadzovať 
odstránenie nespravodlivého spôsobu odmeňovania v súdnictve, kedy plat vyššieho 
súdneho  úradníka je  štvrtina  alebo aj menej platu sudcu a u ďalších administratívnych 
pracovníkov v súdnictve ani nehovoriac. Som za  väčšiu solidaritu v odmeňovaní medzi 
sudcami a  pracovníkmi  justície. 
Nezávislé a funkčné súdnictvo schopné plynulo a hlavne v rozumnom čase rozhodovať 
napadnuté veci má svoje nezastupiteľné miesto v každodennom fungovaní 
demokratického a najmä právneho štátu. Žiaľ v súčasnosti to o našom súdnictve nemožno, 
najmä pokiaľ sa jedná o jeho funkčnosť konštatovať. Negatívne dôsledky toho vnímame 
nie len pri správach o individuálnych zlyhaniach sudcov, nikdy nekončiacich súdnych 
sporoch, ale napr. aj v kauze Váhostav a iných podobných reštrukturalizáciách, ktoré 
vznikli aj z dôvodu, že drobní veritelia  týchto veľkých dlžníkov svoje pohľadávky buď vôbec  
nevymáhali prostredníctvom súdov  z dôvodu, že neverili v ich skoré vymoženie, alebo ak 
aj vymáhali, tak rozhodovanie súdov trvalo neúmerne dlho a dlžníci tak mali dosť času na 
"dôkladnú prípravu svojej reštrukturalizácie". 
Svojím pôsobením v politike by som rád inicioval vrátenie Mons. Bezáka do nášho 
verejného života. Mons. Bezák si ako málokto z nás dokázal  výlučne iba svojou prácou a 
osobnosťou získať prirodzenú úctu a rešpekt Slovákov. Za to bol "odmenený"  
nespravodlivým odvolaním zo svojej funkcie trnavského arcibiskupa a následným 
ponižujúcim a potupným odchodom zo Slovenska, ktorému oddane slúžil. Táto krivda, 
ktorú nepociťuje iba Mons. Bezák osobne, ale aj celý slovenský národ, musí byť odčinená.“ 

 

Čo považujem za môj prínos pre našu spoločnosť: 
"Počas svojej dlhoročnej advokátskej praxe som bránil a obhajoval záujmy väčšinou 
bežných zamestnancov alebo malých podnikateľov, pre ktorých nevyplatená mzda alebo 
faktúra znamenala vážne ohrozenie ich finančnej situácie. Pomohol som aj takým, ktorý sa 
v dôsledku nevedomosti v spojení s ťaživou finančnou situáciou dostali do existenčných 
problémov a reálne im hrozilo, že prídu, alebo už reálne prišli o "strechu nad hlavou".  
Svojou odbornosťou a skúsenosťami som ich dokázal ochrániť a zabrániť tak možným 
tragédiám, alebo rozpadu rodín, čo sa v takých prípadoch bohužiaľ stáva. To považujem za 
svoj hlavný prínos pre našu spoločnosť. Viacerý moji klienti sa však k svojim peniazom v 
dôsledku príliš dlho trvajúcemu súdnemu konaniu nikdy nedostali pretože protistrana mala 
dosť času na to, aby sa plateniu vyhla, nie však svojou úspešnou obranou pred súdom, ale 
účelovými prevodmi svojho majetku, reštrukturalizáciu, konkurzom a pod. na ktoré im 
poskytlo dostatok času "nekonečne dlhé" súdne konanie. Práve z tohto dôvodu 
presadzujem svoj program v oblasti súdnictva." 
 
Región pôsobenia:  Košice a okolie 


