Vážená pani ministerka spravodlivosti,
vážený pán predseda Najvyššieho súdu,
vážený pán podpredseda Súdnej rady,
vážené pani sudkyne, páni sudcovia
som rada, že sa stretávame pri vymenovaní nových sudkýň a sudcov, ktorí doplnia rady
sudcovského stavu na Slovensku. Prešli ste náročným výberovým procesom a chcem Vás z
tohto miesta požiadať, aby ste počas výkonu svojej funkcie vždy pamätali na to, čo práve
teraz prežívate. Lebo dnes presne viete, prečo ste sa rozhodli stať sa sudcami, prečo ste tomu,
aby sa Váš sen splnil, venovali toľko energie a námahy.
Byť sudcom je viac, než iba profesia, je to poslanie. Sľubom, ktorý ste práve zložili, sa
vydávate na náročnú misiu, na ktorej budete prechádzať aj viacerými hodnotovými dilemami.
Mnohí z našich spoluobčanov túžia pomáhať spravodlivosti, ale Vy máte privilégium a
povinnosť hľadať a nastoľovať spravodlivosť deň čo deň.
Spravodlivosť je jedna z najdôležitejších hodnôt, podľa ktorej ľudia posudzujú aj kvalitu
svojho života. Lebo len ťažko sa dokážeme zmieriť s nespravodlivosťou. Vaše rozhodnutia
preto budú mať bytostný dopad nielen na aktérov prípadov, o ktorých budete rozhodovať.
Každý verdikt viac alebo menej prispieva aj k tomu, či bude naša spoločnosť vnímaná ako
spravodlivá, alebo nie.

Popri tejto zodpovednosti však máte aj slobodu. Váš mandát nie je ohraničený dĺžkou
volebného obdobia čo posilňuje vašu nezávislosť. Vaše správanie a vystupovanie má
upevňovať vieru ľudí nielen vo Vašu osobnú bezúhonnosť a sudcovskú integritu, ale aj v
bezúhonnosť justície.
Je veľmi dôležité, aby ste nikdy nezabudli na to, že sudcovská nezávislosť nie je súkromné
právo sudcov, ale je to právo každého občana na oporu v justícii, ktorá je nezávislá od iných
druhov štátnej moci a ich predstaviteľov.
Spomeňte si, prosím, na túto jednoduchú pravdu vždy, keď budete pochybovať, alebo keď
pocítite tlak a snahu, aby do Vášho rozhodovania vstúpili aj iné vplyvy. Na tomto mieste
chcem vyjadriť podporu Vašim kolegom, sudcom a sudkyniam, ale aj prokurátorom a
prokurátorkám, ktoré za svoje rozhodovanie čelia neprimeraným tlakom v podobe verejných
vyjadrení aj z politického prostredia. Každý z verejných funkcionárov a aj sudcov a sudkýň
musí strpieť istú mieru kritiky. Nikto však nemusí a ani nemá trpieť znevažovanie,
zastrašovanie a osobné útoky, ktorých cieľom vo výsledku je podkopať dôveru v právny štát a
spravodlivosť. Považujem to za neprípustné.

Práve Vy ako nová generácia sudcov máte veľkú šancu udržať si zdravú mieru ideálov a
presvedčiť okolie i seba, že Slovensko môže byť férovou a spravodlivou krajinou, opierajúcou
sa o autoritu nezávislej, funkčnej a efektívnej súdnej moci. Krajinou, v ktorej sú si občania
rovní pred zákonom a majú rovnaký prístup k spravodlivosti.
Vážené sudkyne, váženú sudcovia!
Stali ste sa ústavnými činiteľmi, členmi sudcovského stavu, k čomu Vám ešte raz úprimne
blahoželám. Dnes, po Vašom vymenovaní, Vás chcem svojimi slovami vyprevadiť s nádejou,

že svojim pôsobením, prispejete k tomu najlepšiemu, čo v justícii máme. Prajem Vám veľa
úspechov pri napĺňaní tejto misie.

