
Vážené sudkyne, vážení sudcovia, 

vážení hostia, dámy a páni, 

som veľmi rada, že sa v krátkom čase znova stretávame pri rovnakej príležitosti: pri 

vymenovaní nových sudkýň a sudcov, ktorí doplnia rady sudcovského stavu na 

Slovensku. V tejto sále som niekoľkokrát ďakovala ľuďom, ktorí nám v prvej línii 

pomohli prekonať hrozby pandemickej krízy. Vy, vážené sudkyne, vážení sudcovia, 

budete od dnes pôsobiť tiež v prvej línii – v prvej línii úsilia o prinavrátenie viery 

v spravodlivosť a na tejto dôležitej ceste vám želám úspech. 

Chcem vás 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.  

Som presvedčená, že ste svoju voľbu urobili z toho dôvodu, lebo sudcovské pôsobenie 

vnímate ako povolanie, ako niečo, kde budete plniť spoločensky dôležité poslanie. Mnohí 

z našich spoluobčanov túžia pomáhať spravodlivosti, ale vy máte privilégium 

a povinnosť spravodlivosť hľadať a nastoľovať deň čo deň.  

Vy ste tí, ktorí sa môžu pričiniť, aby spravodlivosť, ktorá je zo zákona daná všetkým 

občanom, sa ku každému aj reálne dostala. Vy ste tí, ktorí môžu Slovenskej republike 

veľmi pomôcť, aby bola naozaj tým, čím podľa ústavy má byť – demokratickým 

a právnym štátom. Na rozdiel od verejných činiteľov, ktorí prichádzajú a odchádzajú 

v závislosti od výsledku volieb, vy môžete trvalo, nestranne a nezávisle chrániť 

kontinuitu vlády zákona a rešpektovania práva.  

Vážené sudkyne, vážení sudcovia,  

viem, že o justícii sa v poslednom období hovorí veľmi kriticky. Nie však bez dôvodov. 

Dnes Vás chcem však svojimi slovami vyprevádzať s nádejou, že svojím pôsobením, 

prispejete k tomu najlepšiemu, čo v justícii máme.  

Želám vám, aby ste svoju prácu vykonávali dôstojne, zodpovedne a profesionálne. Želám 

vám odvahu neprispôsobiť sa zabehnutému chodu vecí, ak uvidíte, že je potrebné 

obvyklý chod zmeniť. A želám vám veľa síl vo vašom, pre celú spoločnosť, takom 

dôležitom poslaní.  

 

 


