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Návrh
na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky

Sudca Ústavného
Seemann
rady

oznámil, že

Slovenskej

súdu Slovenskej republiky
sa podľa

republiky

§ 12

č.

JUDr. Miloš

ods. 2 zákona Národnej

38/1993

Z. z.

o organizácií

Ústavného súdu

Slovenskej republiky o konaní pred ním

postavení jeho

sudcov vzdal svojej

a o

funkcie sudcu Ústavného

súdu Slovenskej republiky.
Podľa čl. 139 Ústavy
Ústavného
sudcu

súdu

Ústavného

Slovenskej
obdobie z

Slovenskej republiky, ak sa sudca

Slovenskej
súdu

republiky

Slovenskej

republiky vymenuje

vzdá

republiky,

iného sudcu

dvoch osôb navrhnutých

svojej funkcie
prezident

na nové funkčné

Národnou radou Slovenskej

republiky.
Podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 38/1993 Z. z.
návrh na voľbu kandidátov na
sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky majú možnosť
podať príslušní ústavní činitelia Slovenskej republiky,
záujmové
organizácie právnikov
a vedecké
inštitúcie.
Z podaných
návrhov Národná
rada Slovenskej
republiky
v tajnom hlasovaní navrhne prezidentovi Slovenskej republiky
dvoch kandidátov na vymenovanie jedného z nich za sudcu
Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Za kandidátov navrhnutí

občania musia spĺňať podmienky

ustanovené

v

V návrhu je

potrebné uviesť ich

meno),

čl. 134 ods. 3

dátum

o vzdelaní
životopis,
strane

narodenia,
a

o

osobné údaje, meno

bydlisko,

požadovanej

v ktorom
výpis

navrhovaného občana

číslo,
praxi,

(rodné
doklad
stručný

príslušnosť k politickej

hnutiu

z

rodné

odbornej

treba uviesť

alebo politickému

vykonávajú,

Ústavy Slovenskej republiky.

a

registra

funkciu, ktorú
trestov

s overeným podpisom,

a

v nich

vyhlásenie

že s kandidatúrou

na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky súhlasí.
Predseda
zo dňa

Národnej

o

podanie

10. 1. 1997.

Do

Ústavnoprávnemu
ako

Slovenskej republiky

29. 11. 1996 požiadal navrhovateľov

ods. 1 zákona Národnej
Z. z.

rady

uvedených v §

11

rady Slovenskej republiky č. 38/1993

návrhov
doby

na

voľbu

spracovania

výboru Národnej

gestorskému výboru

doručených týchto

listom

sudcov
tohto

termíne

materiálu

rady Slovenskej

Národnej rady

8 návrhov na

v

bolo

republiky

Slovenskej republiky

kandidátov na voľbu

Ústavného súdu Slovenskej republiky

do

sudcov

(v abecednom poradí bez

uvedenia titulov):
Meno a priezvisko:

Navrhovateľ:

1. Eduard Bárány

Klub poslancov NR SR za Spoločnú voľbu

2. Jozef Bella

Najvyšší súd SR

3. Ján Cuper

Klub poslancov NR SR za Hnutie za demokratické Slovensko

4. Ľubomír Dobrík

A. M. Húska, podpredseda NR SR

5. Alexander Fuchs

Slovenská advokátska komora
M. Čič, predseda Ústavného súdu SR

6. Peter Kresák

Právnická fakulta UK Bratislava

7. Peter Potúček

Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici

8. Ernö Rózsa

Klub poslancov NR SR za Maďarskú koalíciu

Podľa
Národnej
spĺňajú

dokladov
rady

Slovenskej

predpoklady

Slovenskej

republiky

Slovenskej republiky.
k nahliadnutiu
Národnej

rady

predložených

na

na

Ústavnoprávnemu

republiky

základe

navrhnutý

ktorých
za

sudcu

Návrhy a doklady
sekretariáte

Slovenskej

menovaní
môže

kandidáti
byť

občan

Ústavného

súdu

k nim priložené

Ústavnoprávneho

republiky;

výboru

základné

o kandidátoch sú v prílohe 1-8 tohto prehľadu.

sú

výboru
údaje

Príloha 1

Návrh
na kandidáta na voľbu sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky

Základné údaje:
Meno: JUDr. Eduard Bárány, CSc.
Dátum narodenia (vek): 9. 12. 1955 - 41 ročný
Dátum nadobudnutia vysokoškolského
právnického vzdelania: 1979
Počet rokov praxe v právnickom povolaní: 17 rokov
Terajšie zamestnanie: riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV
Navrhovateľ:

Klub

poslancov

Národnej

republiky za Spoločnú voľbu
Životopis:

v prílohe návrhu

rady

Slovenskej

JUDr. Eduard Bárány,

CSc.

Životopis
Narodil
JUDr.

som sa 8. decembra

Eduard Bárány

Bárányová,

rodená

1955 v

Bratislave. Otec,

(1912-1980) bol úradníkom. Matka Anna
Kleinová

(1927)

bola

úradníčkou.

V súčasnosti je na dôchodku. Súrodencov nemám.
V

rokoch

V roku

1963-1971

1975 som

v Bratislave.

V

som navštevoval

zmaturoval

roku

na

Gymnáziu

Komenského v

absolvoval

základnú

Bratislave. V

vojenskú

službu.

Právnická fakulta Univerzity Karlovej

dizertačnú

(JUDr. ). V roku
prácu

a

Vazovova

6

1979 som ukončil Právnickú fakultu

Univerzity

doktora práv

základnú školu.

v

roku

rokoch 1979-80 som
V

roku

1981 mi

v Prahe udelila titul

1984 som obhájil
1985 získal

kandidátsku

vedeckú hodnosť

kandidáta právnych vied ( C S c ) .
Po skončení

vysokej školy som pracoval

a práva SAV postupne ako odborný
ašpirant,

vedecký pracovník,

v Ústave štátu

asistent, interný vedecký

samostatný vedecký

pracovník

a vedúci oddelenia teórie štátu a práva. Počas obdobia marec
1990 - september

1994 som bol poslancom SNR a neskoršie NR

SR za Stranu demokratickej lavice.
som nekandidoval.
a práva zamestnaný
som bol zástupcom

V týchto rokoch

Vo voľbách v

roku 1994

som bol na Ústave štátu

iba na zlomkový úväzok.

Od októbra 1994

riaditeľky a od 1. novembra

1995 som bol

menovaný za riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV.
Som

členom Strany

demokratickej lavice,

kde zastávam

funkciu predsedu Klubu

právnikov, vedeckých a pedagogických

pracovníkov.
Zastávam

funkciu

člena

výkonnej

rady

Medzinárodnej

asociácie EUROPE 2000.
Publikoval
vedeckých

som

štúdií

a správ. Vo

jednu
a

monografiu,

článkov,

výskume som sa

demokracia a odbornosť, štát
a právo.

S

publicistiky.

týmito
V

témami

druhej

väčšie

niekoľko

desiatok

množstvo

recenzií

sústredil na tematické

okruhy:

a spoločnosti, právny štát, moc
súvisela

polovici

i

80-tych

väčšina
rokov

mojej
som

sa

podieľal na prognostických prácach.

V Bratislave, 3. 1. 1997

JUDr. Eduard Bárány, CSc.

Príloha 2

Návrh
na kandidáta na voľbu sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky

Základné údaje:
Meno: JUDr. Jozef Bella
Dátum narodenia (vek): 15. 9. 1938 - 58 ročný
Dátum nadobudnutia vysokoškolského
právnického vzdelania: 1967
Počet rokov praxe v právnickom povolaní: 35 rokov
Terajšie

zamestnanie:

sudca

Najvyššieho

súdu

Slovenskej

republiky
Navrhovateľ: predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Životopis:

v prílohe návrhu

JUDr. Jozef Bella, trvale bytom v Rimavskej Sobote, Malohontská 31/15, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Ž i v o t o p i s

Narodil som sa 15. septembra 1938 v obci Podkriváň, okres
Lučenec (teraz okres Detva), kde moji rodičia obhospodarovali
menšiu výmeru málo úrodnej poľnohospodárskej pôdy. Počas prechodu frontu II. svetovej vojny nám rodinný dom a hospodárske
budovy vyhoreli až do základov. Preto bol rodičom, ako vojnou
postihnutým občanom, poskytnutý prídelový majetok v obci Holiša, okres Lučenec. Spokojnosť rodičov s obhospodarovaním lepšej
pôdy trvala do tej doby, pokiaľ v obci nezaložili JRD, po čom
boli proti rodičom použité všetky možné formy nátlaku na ich
vstup do JRD (neúmerné zvyšovanie dodávkových povinností, stíhanie otca za ich neplnenie, zaradenie brata do PTP a pod. ).
Krivdy páchané na rodičoch a moja túžba po spravodlivosti
vzbudili vo mne záujem o štúdium práva. Pre môj pôvod bola moja
žiadosť o prijatie na štúdium na právnickej fakulte najskôr zamietnutá. Prijatý som bol až po mojom odvolaní, a to na základe
rozhodnutia rektora univerzity. Napriek uvedenému a neustálej
hrozbe, že ak rodičia nevstúpia do JRD, budem vylúčený zo štúdia,
štúdium na fakulte som ukončil s takým prospechom, že keď v roku
1967 obnovili udeľovanie vysokoškolských titulov, bol mi udelený
doktorát z medzinárodného práva bez potreby vykonania rigoróznych
skúšok.
Po skončení štúdia som 15. júla 1962 nastúpil do Stredoslovenských sklární, n. p. Zlatno a 1. októbra 1964 do Stredoslovenských pekárni a cukrární, n. p. Banská Bystrica za právnika podniku a organizačného referenta. Pretože s výkonom tejto funkcie súviselo aj vykonávanie takých neprávnických povinností, ktoré sťažovali môj ďalší odborný rast, začal som sa uchádzať o prijatie
do služieb justície. Dna 11. augusta 1966 som bol prijatý na Okresný súd v Rimavskej Sobote, kde som bol zvolený za sudcu z po-

volania a poverený vykonávať funkciu predsedu občianskoprávneho senátu. V tejto funkcii na tomto súde som zotrval v podstate
až do 31. decembra 1991, kedy som bol pozvaný na Najvyšší súd
najskôr na stáž a od 1. septembra 1992 som bol preložený na trvalý výkon funkcie sudcu na tomto súde ako člen senátu na rozhodovanie vo veciach občianskoprávnych, neskoršie vo veciach správneho práva a nakoniec vo veciach dôchodkového zabezpečenia.
Pre krivdy spáchané na rodičoch a súrodencoch, ale aj príkoria, ktoré som zažil, nikdy som sa nestal členom ani komunistickej, ale ani žiadnej inej politickej strany. Tým som si sám zapríčinil, že som nebol menovaný do nijakej z funkcií, ktorej obsadenie bolo podmienené členstvom v strane. Teraz sa už uznáva
a je to zakotvené aj v zákone, že sudca by nemal byť členom
žiadnej politickej strany, čo ja, aj bez zákona, dodržiavam už
viac ako 30 rokov mojej sudcovskej činnosti.

V Bratislave 8. januára 1997

Príloha 3

Návrh
na kandidáta na voľbu sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky

Základné údaje:
Meno. - Doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.
Dátum narodenia (vek): 25. 11.

1946 - 50 ročný

Dátum nadobudnutia vysokoškolského
právnického vzdelania: 1975
Počet rokov praxe v právnickom povolaní: 21 rokov
Terajšie

zamestnanie:

Navrhovateľ:

Klub

poslanec Národnej
republiky

poslancov

Národnej

rady

rady

Slovenskej

Slovenskej

republiky za Hnutie za demokratické Slovensko
Životopis:

v prílohe návrhu

Životopis
Narodil som sa 25. 11. 1946 v Dubovej. Základnú školu som ukončil v roku
1962 v Niž. Mirošove. Maturoval som v roku 1967 v Prešove. Po dvoch rokoch
základnej vojenskej služby a ročnom zamestnaní vo Vzduchotechnike Bratislava
som bol v roku 1970 prijatý na riadne štúdium na Právnickú fakultu UK v
Bratislave, ktorú som absolvoval v roku 1975. Odvtedy až doteraz pôsobím na
Katedre všeobecnej teórie štátu a práva. V súčasnosti pôsobím ako vedúci
katedry teórie štátu a práva na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici na
Právnickej fakulte.
V roku 1989 som zastával funkciu prodekana fakulty. Pôsobil som tiež v
odborovej organizácii na fakulte. Verejnopoliticky som sa neangažoval. Po
novembri 1989 som pôsobil ako právny poradca predsedu Matice Slovenskej.
Na pôde Matice som sa podielal na príprave Deklarácie o zvrchovanosti
Slovenska iniciatíve 61 krokov k slovenskej identite a bol som tiež autorom
matičného návrhu jazykového zákona. Spolupracoval som tiež na príprave
Ústavy Slovenskej republiky. Od roku 1990 pôsobím tiež v spolku slovenskej
inteligencie Korene a tiež v Spoločnosti pre zahraničné vzťahy.
V júnových voľbách v roku 1992 som kandidoval a bol zvolený ako poslanec
HZDS do Snemovne národov FZ za hlavné mesto Bratislavu. Ako predseda
Ústavnoprávneho výboru SN FZ som sa podieľal na príprave zákonov o
pokojnom rozdelení ČSFR. Po rozdelení federácie som sa vrátil späť k svojej
práci na fakulte. Okrem prednášania a vedeckej práce na fakulte som sa venoval
publicistike a práci v HZDS a advokátskej praxi.
V roku 1994 som bol zvolený do NR SR v septembrových voľbách. Svoje
bohaté teoretické i praktické právnické poznatky využívam v ústavnoprávnom
výbore na skvalitňovanie legislatívnych úprav. Okrem toho som aj predsedom
výboru pre nezlučiteľnosť funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych
funkcionárov. Vediem tiež slovenskú parlamentnú delegáciu pri OBSE ako jej
vedúci.

Bratislava 15. 1. 1997

Doc. JUDr. Ján

Cuper,

CSc.

Príloha 4

Návrh
na kandidáta na voľbu sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky

Základné údaje:
Meno: JUDr. Ľubomír Dobrík
Dátum narodenia (vek): 19. 3. 1952 - 44 ročný
Dátum nadobudnutia vysokoškolského
právnického vzdelania: 1975
Počet rokov praxe v právnickom povolaní: 22 rokov
Terajšie zamestnanie: štátny tajomník,

Ministerstvo spra-

vodlivosti Slovenskej republiky
Navrhovateľ:

Životopis:

A. M.
Húska, podpredseda
Slovenskej republiky
v prílohe návrhu

Národnej

rady

Ž i v o t o p i s

Narodil som sa 19. 3. 1952 vo Zvolene v rodine Pavla Dobríka, vojaka z povolania, narodeného 1925 a Viery, rod. Šindlerovej, narodenej 1927, úradníčky. Obaja rodičia sú toho času na dôchodku. Mám dvoch súrodencov Viera Kučíková, narodená
1954, pracuje ako laborantka v zdravotníctve, brat Peter, narodený 1963, pracuje ako technik.
Som rozvedený. Mám dve deti, syn Ľubomír, narodený 1979
je študentom SPŠCH Nováky a dcéra Tatiana, narodená 1981 je
študentkou Gymnázia v Novákoch. Trvale bývam v Bojniciach,ul.
Lúčky 13/6. Základnú školu som ukončil v roku 1967 v Prievidzi. V rokoch 1967 až 1970 som navštevoval SVŠ V. B. Nedožerského v Prievidzi, kde som maturoval.
V rokoch 1970 až 1975 som navštevoval Právnickú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave, kde som v roku 1977 vykonal rigoróznu skúšku v odbore medzinárodného práva. Po skončení fakulty som nastúpil na Okresnú prokuratúru v Prievidzi,
kde som pracoval od 1. 8. 1975 do 30. 5. 1977 ako právny čakateľ, od 1. 6. 1977 do 30. 6. 1987 ako prokurátor. Od 1. 7. 1987
do 30. 6. 1991 som pracoval ako prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici. Dňa 1. 7. 1991 som nastúpil na Okresný
úrad v Prievidzi, kde som pracoval ako vedúci oddelenia a zástupca prednostu do 30. 6. 1994.
Od 1. 7. 1994 do 14. 12. 1994 som bol sudcom Okresného
súdu Prievidza a od 15. 12. 1994 pracujem ako štátny tajomník
Ministerstva spravodlivosti SR. Som členom HZDS.

Príloha 5

Návrh
na kandidáta na voľbu sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky

Základné údaje:
Meno: JUDr. Alexander Fuchs
Dátum narodenia (vek): 6. 7. 1948 - 48 ročný
Dátum nadobudnutia vysokoškolského
právnického vzdelania: 1971
Počet rokov praxe v právnickom povolaní: 25 rokov
Terajšie zamestnanie: advokát
Navrhovateľ: Slovenská advokátska komora
M. Čič, predseda
republiky
Životopis:

v prílohe návrhu

Ústavného

súdu

Slovenskej

JUDr. A L E X A N D E R

P U C H S, advokát, 040 01 Košice, Štúrova 20, č. tel.: 095/212 69

Byt: 040 01 Košice, Kuzmányho 23, č. tel.: 095/595 87; Fax: 095/592 14

Košice dňa 1 6 . 12. 1 9 9 6

Vašazn.:Spr 711/96
Naša zn.:

Ústavy

súd

Slovenskej

republiky

k rukám predsedu
prof. JUDr. Milana Č i č a
Košice
Vážený pán predseda,
na základe Vášho prípisu zo dňa 9. 12. 1996 oznamujem
nasledovné požadované údaje o mojej osobe:
JUDr. Alexander Fuchs, rod. Fuchs, nar. 7. 6. 1948,
bytom 040 01 Košice, Kuzményho ul. č. 23, rodné číslo 480607/740,
absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
advokátsky čakateľ od 2. 8. 1971 do 2. 12. 1973, advokát od 3. 12.
1973 až doposiaľ.
Môj stručný životopis je nasledovný:
Narodil som sa 7. 6. 1948. Môj otec bol poľnohospodár,
matka úradníčky. Základnú deväťročnú školu som ukončil v Košiciach roku 1963, Strednú všeobecnovzdelávaciu školu som ukončil
maturitou v Košiciach roku 1966. Právnickú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave som ukončil v roku 1971, titul doktor
práv som získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave roku 1972. Po skončení vysokoškolského štúdia sem
nastúpil ďňa 2. 8. 1971 do pracovného pomeru v Krajskom združení
advokátov v Košiciach ako advokátsky čakateľ v Advokátskej poradni v Trebišove. Po skončení čakateľskej praxe a zložení advokátskej skúšky stal som sa advokátom - členom Krajského združenia advokátov v Košiciach so zaradením v Advokátskej poradni
v Trebišove odo dňa 3. 12. 1973. Odo dňa 15.10.1978 som vykonával
advokátsku prax v Advokátskej poradni v Košiciach. V súlade s legislatívnymi zmenami stal som sa členom Slovenskej advokátskej
komory v Bratislave a advokátom pôsobiacim v Košiciach od 1, 7.
1990. V tomto postavení som činný doposiaľ. Od januára 1990 do
decembra 1990 som bol členom výboru Ústredia slovenskej advokácie v Bratislave a od decembra 1990 až doposiaľ som členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory v Bratislave. Od októbra
1993 pôsobím až doposiaľ ako poradca Ústavného súdu Slovenskej
republiky.
Som ženatý od 15. 4. 1972 s Jolanou Fuchsoyou, rodenou
Šašlákovou, mám jednu dcéru Jolanu Fuchsovú. Nikdy som nebol
a ani teraz nie som členom politickej strany alebo politického

hnutia.
Týmto

v y h l a s u j e m ,

že s kandidatúrou

na sudcu Ústavného súdu S l o v e n k e j republiky
s ú h l a s í m .

S úctou a prianím všetkého dobrého

Prílohy: 1. Diplom absolventa práv
2. Diplom doktora práv

Príloha 6

Návrh na kandidáta na voľbu sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky

Základné údaje:
Meno: Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
Dátum narodenia (vek): 24. 4. 1954 - 42 ročný
Dátum nadobudnutia vysokoškolského
právnického vzdelania: 1978
Počet rokov praxe v právnickom povolaní: 18 rokov
Terajšie zamestnanie:

vysokoškolský

učiteľ

-

Právnická

fakulta UK Bratislava
Navrhovateľ: dekan Právnickej fakulty UK Bratislava
Životopis:

v prílohe návrhu

d o c . JUDr. P e t e r

K R E S Á K, CSc.
Ž i v o t o p i s

Narodený 24. 4. 1954 v Bratislave. Päť ročné denné štúdium
na Právnickej fakulte UK som ukončil štátnymi záverečnými skúškami v roku 1978.
Od roku 1978 zamestnaný ako vedecký asistent na Ústave
štátu a práva SAV so špecializáciou na štátne právo (od roku
1980 interný ašpirant v uvedenom odbore).
V roku 1981 som po vykonaní rigoróznej skúšky získal titul
"JUDr. ". V roku 1984 som na PFUK obhájil kandidátsku dizertačnú
prácu a získal vedeckú hodnosť kandidáta právnych vied (CSc. )
Od roku 1985 pracujem Katedre štátneho práva PFUK a špecializujem sa na Porovnávacie štátne právo (svetové ústavné systémy) a Štátne právo Slovenskej republiky.
Za docenta v odbore "Štátne právo" som sa habilitoval na
PFUK v roku 1991 prácou "História a súčasnosť amerického Kongresu" a od toho istého roku som vykonával aj funkciu prodekana
Právnickej fakulty UK.
V januári 1992 ma Federálne zhromaždenie vybralo za kandidáta a prezident ČSFR menoval za sudcu Ústavného súdu ČSFR. Aj
počas tejto práce som prednášal ústavné pravo na PFUK.
Od roku 1993 okrem riadnej pedagogickej činnosti prednášam
Porovnávacie ústavné právo aj v rámci "letnej školy práva", ktorú organizuje Právnická fakulta UK a College of Law University
of Tulsa.
V roku 1988 som na základe Fulbrightovo štipendia študoval
ústavné právo Spojených štátov amerických na Právnickej fakulte
Virgínskej university v Charlottesville (školiteľom bol prof.
A. E. Dick Howard).
V lete roku 1991 som absolvoval Salzburgský senimár (Salzburg Seminár of American Studies), zameraný na americké a porovnávacie ústavné právo (téma: American Law and Legal Institutions).
V druhej polovici roku 1993 som sa na základe pozvania
Právnickej fakulty Michiganskej univerzity (Ann Arbor) zúčastnil
na študijnom a prednáškovom pobyte v tejto inštitúcii (spolupracoval som s prof. Bricom Steinom), pričom som mal prednášky aj
na Rochesterskej univerzite (New York) a na Právnickej Fakulte
Univerzity v Tulse (Oklahoma).
Vo februári 1994 som absolvoval študijný pobyt zameraný na
ústavný systém Španielska na Katedre štátneho práva v madridskej
Univesitad Complutense.
V roku 1996 som ako hosťujúci profesor prenášal Porovnávacie ústavné právo na Colege of law University of Tulsa v Oklahome
(v rámci tohto pobytu som mal aj prednášku na School of Law of
the Loyola University, New Orleans).
V posledných rokoch som sa aktívne zúčastnil aj celého radu
medzinárodných konferencií, seminárov a študijných pobytov zameraných predovšetkým na problematiku ochrany ľudských práv a niektoré ďalšie štátoprávne otázky a to tak na vládnej ako aj na
univerzitnej úrovni (USA, Rusko, Švajčiarsko, Rakúsko, SRN, Nórsko, Malta, Holandsko, Španielsko).
Okrem pedagogickej a vedeckej práce som bol po roku 1989

zapojený do činnosti viacerých odborných komisií v oblasti ústavnej legislatívy doma i v zahraničí (napr. Komisia FZ ktorá
pripravila návrh Listiny základných práv a slobôd ČSFR, Komisia
SNR poverená prípravou návrhu Ústavy SR, v roku 1992 som zastupoval Slovenskú republiku v Komisii Rady Európy - Za demokraciu
prostredníctvom práva, v roku 1994 som viedol komisiu expertov
MV SR, ktorá pripravila návrh nového volebného zákona do orgánov
miestnych samospráv). Som členom redakčnej rady odborného časopisu pre oblasť štátu a práva SAV - Právny Obzor.
V roku 1992 som publikoval monografiu "Kongres USA" (PFUK
1992), v roku 1993 "Porovnávacie štátne právo - ústavné systémy
vyspelých demokratických štátov" (PFUK 1993), v roku 1996 som
bol vedúci autorského kolektívu, ktorý pripravil monografiu o
ochrane ľudských práv "Výchova k občianstvu" (zadané do tlače v
decembri 1996) a som spoluautorom viacerých publikácií, študijných pomôcok a skrípt zo Štátneho práva SR a celého radu štúdií
a odborných článkov o ústavnom práve tak v SR ako aj v zahraničí
(USA, Taliansko, Rakúsko).
V súčasnosti pracujem aj ako poradca Ústavného súdu SR a
prednášam porovnávacie ústavné právo aj na Inštitúte medzinárodných vzťahov pri PFUK, ktorý sa zameriava na prípravu budúcich
diplomatov v Slovenskej republike. Spolupracoval som a spolupracujem na viacerých projektoch s ďalšími slovenskými i zahraničnými univerzitami a vedeckými pracoviskami v
oblasti štátu a
práva (Institut für Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und
Verwaltungslehre an den Universität Graz - Rakúsko, Center for
Study of Constitutionalism in Eastern Europe, the Chicago University School of Law - USA, Facolta di Giurisprudenza, Universita Degli Studi di Trieste - Taliansko).
Hovorím anglicky a nemecky.
Nie som členom žiadnej politickej strany alebo hnutia.

Príloha 7

Návrh
na kandidáta na voľbu sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky

Základné údaje:
Meno: JUDr. Peter Potúček
Dátum narodenia (vek): 11. 5. 1940 - 56 ročný
Dátum nadobudnutia vysokoškolského
právnického vzdelania: 1974
Počet rokov praxe v právnickom povolaní: 24 rokov
Terajšie

zamestnanie: riaditeľ a. s.

BRADLO, Bratislava

Navrhovateľ: Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici
Životopis:

v prílohe návrhu

JUDr. P e t e r

Potúček,

Líščie

Nivy

12, 821 08 B r a t i s l a v a

Ž i v o t o p i s

Narodil som sa 11. 5. 1940 v Bratislave. Pochádzam z 5
detí. Rodičia už nežijú.
Po ukončení ZDŠ v Bratislave som pokračoval v štúdiu
na Vyššej hospodárskej škole v Bratislave. Po jej absolvovaní s maturitou som nastúpil pracovať na umiestenku ako
výpravca vlakov, ČSD - Správa východnej dráhy v Bratislave.
Vojenskú základnú službu som nastúpil 1. 3. 1959 v Uherskom Hradišti, kde som počas 2 rokov pôsobil v športovom
odd. DUKLA - basketbal a volejbal.
Po ukončení ZVS som začal pracovať na Mestskej vojenskej správe v Bratislave ako občiansky pracovník na administratívna — hospodárskom oddelení. Naďalej som aktívne pôsobil vo volejbalovom družstve TJ Žižka Bratislava.
V roku 1962 bol som zvolený za aktivistu v komisii obchodu ako občiansky kontrolór pri Obv. NV Bratislava - Staré
mesto a v roku 1964 som sa stal poslancom Obv. NV Bratislava
- Staré mesto.
Od 1. 4. 1966 som ako uvoľnený pracovník vykonával na Obv.
NV Bratislava I, predsedu komisie pre obchod, priemysel a poľnohospodárstvo.
Po reorganizácii komisií
bol som poverený funkciou v e dúceho odboru komunálneho hospodárstva a dopravy.
Za moje postoje a konania v roku 1963 bol som prinútený
ukončiť pracovný pomer na NV Bratislava I. Od 1. 2. 1970 som
nastúpil pracovať do novovzniknutej úč. spol Slovart pre za—
raničný obchod ako vedúci medzinárodnej prepravy. V rámci
previerok, či tzv. normalizačnom období v roku 1970 a nasl.
som bol odvolaný z funkcie poslanca i člena rady pri NV I.
Neskôr ani V tomto zamestnaní som nemohol ďalej pracovať ako
aj moji ďalší spolupracovníci ako napr: Ing. Róbert Harenčár,
Dr. Dušan Ruppeldt, Dr. Ján Truban a iní. Bolo mi doporučené
odísť pracovať do rezortu poľnohospodárstva. Zamestnal som sa
v Krajskom semenárskom podniku v Bratislave ako právnik podnik u, neskôr vedúci právneho a organizačného odboru.
Po delimitácii Krajského semenárskeho podniku z Bratislavy do Trnavy som prešiel pracovať do sesterského podniku
OP Semex Bratislava, do kumulovanej funkcie, vedúci obchodného úseku - právnik. Od 1. 1. 1985 do 1. 9. 1986 som pracoval
v Jednote SD Bratislava-mesto ako riaditeľ Obchodného domu
v Krasňanoch. Potom som pracoval v Poľnohospodárskych potrebách Bratislava vo funkcii vedúceho obchodného úseku, - dodávateľsko — odberateľské vzťahy.

Od 15. 12. 1987 vykonával som funkciu obchodného námestníka podnikového riaditeľa š. p. Zelenina Bratislava
do 31. 1. 1992
Na základe rehabilitácie v roku 1990 a po úspešnom
absolvovaní výberového konania v roku 1991 na Federálnom
ministerstve zahraničného obchodu v Prahe, bol som od
1. 2. 1992 pracovníkom FMZO Praha pridelený na Veľvyslanectvo ČSFR — obchodné oddelenie v Albánskej ľudovej republike v Tirane. Po rozpade federácie, nezriadením Slovenskej
ambasády v Albánsku som sa vrátil späť do republiky.
Od 1. 12. 1992 do 31. 8. 1994 som pracoval vo firme VEMPO, F. T. C. so zahraničnou účasťou so sídlom v Pardubiciach,
vo funkcii riaditeľa divízie pre Slovensko v Bratislave.
Terajší môj pracovný pomer je od 1. VIII. 1994 v a. s.
Klincova 35, Bratislava, kde vykonávam funkciu riaditeľa
a. s. ako aj predsedu predstavenstva.
Som ženatý, moja manželka Drahomíra pracuje vo VMV,
a. s. Bratislava ako referentka odbytu. Dcéra Claudia je
psychologičkou v škole na Jelačičovej ul. v Bratislave.
Syn Mario je prokurátorom na GP v Trnave.
Nie sme organizovaní v žiadnej strane ani v hnutí.
Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som úspešne ukončil štátnou záverečnou skúškou dňa
30. mája 1974. Rigoróznu skúšku som vykonal vo vednom odbore trestné právo na PFUK v Bratislave dna 23. marca 1977,
kedy mi bol pridelený titul JUDr.

V Bratislave, dňa 8. 1. 1997

Príloha 8

Návrh
na kandidáta na voľbu sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky

Základné údaje:
Meno: JUDr. Ernö Rózsa
Dátum narodenia (vek): 2. 1. 1930,

67 ročný

Dátum nadobudnutia vysokoškolského
právnického vzdelania: 1967
Počet rokov praxe v právnickom povolaní: 30 rokov
Terajšie

zamestnanie:

Navrhovateľ:

Klub

poslanec Národnej
republiky

poslancov

Národnej

rady

rady

republiky za Maďarskú koalíciu
Životopis:

v prílohe návrhu

Slovenskej

Slovenskej

Životopis

JUDr. Erno Rózsa, nar. 2. 1. 1930
v Galante, bytom Galanta,
Priečna 522/8, ženatý, otec 3 detí. Školy navštevoval v Galante,
v Nových Zámkoch a v
meste Sarvaš a ukončil vysokoškolské
vzdelanie
na
Univerzite
Komenského
právnickej
fakulty
v Bratislave.
V poslednom roku 2. svetovej vojny bol nútený zo svojho
bydliska odísť do Hlohovca, kde sa zdržiaval až do 1. 4. 1945,
v roku 1947 v meste Sarvaš a vrátil sa v roku 1948 do Galanty.
Pracoval na jednotlivých orgánoch štátnej správy v mieste
svojho bydliska, neskoršie na úrovni okresu a Západoslovenského
kraja.
Právnu prax vykonával ako vedúci odboru ONV, od roku 1969 ako
vedúci právnik Okresného ústavu národného zdravia, právny zástupca
Reštaurácie a Jedálne, n. p. a Okresnej správy ciest, učiteľ
základov práva na Strednej ekonomickej škole v Nových Zámkoch a od
roku 1990 samostatný advokát.
V dôsledku účasti na akciách Pražského jara bol vylúčený
z akejkoľvek verejnej činnosti a žil pod policajným dohľadom až do
roku 1989. Od roku 1990 je poslancom Národnej rady Slovenskej
republiky, je členom Politického hnutia Spolužitie, v druhom
volebnom období bol členom predsedníctva SNR a predsedom výboru NR
SR pre životné prostredie a ochranu prírody. Toho času je
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, členom Výboru pre
životné prostredie a ochranu prírody, ako i Výboru Národnej rady
Slovenskej
republiky
pre
nezlučitelnosť
funkcií
štátnych
funkcionárov.

v Galante, 9. 1. 1997

JUDr. Erno Rózsa

