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Špecializovaný trestný súd
Suvorovova č. 5/A
902 0l Pezinok
v Bratislave dňa 22. augusta2016

Motivačný list
Na základe výberového konania, vyhláseného predsedom Špecializovaného trestného
súdu pod č' 1 Spr 154116-0Ú zo dňa 26,07 '2016, na obsadenie 1 (edného) vol'ného miesta
sudcu na Specializovanom tfestnom súde v Pezinku, ktoré bolo uverejnené na webovom
portály Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 26.a7 '2016, som sa svojou
Žiadost'ou o zaradenie do výberového konania rozhodol uchádzat'sa o uvedené vol'né miesto
sudcu.

Dóvodom, pre ktorý som Sa rozhodol prihlásit' do výberového konanía auchádzat'
je mój odborný a profesionálny záujem o oblast' trestného práva,
ako aj moje doterajšie pósobenie v tejto oblasti, ěi už ako vyššísúdny úradníkalebo neskór
právny čakatel' prokuratúry a prokurátor.
sa o

miesto sudcu,

Povolanie sudcu je podťa mójho názotu skór poslaním ako prácou. Ide o povolanie'
ktoré moŽno v právnickej profesii označit' róznymi prívlastkami. Nepochybne ide
o jedno znajťažších,najzodpovednejších a najdóleŽitejších právnických povolaní. Napriek
jeho nepochybnej nároěnosti, ide zároveň o povolanie najkrajšie, ktoré možno súčasne
označit' zavrchol profesijného rastu a vývoja právnika. Povolanie sudcu by malo byt'
zastrešením ideálu nielen zákonnosti, ale aj spravodlivosti. Preto aj poslaním sudcu pri riešení
právno-aplikačných problémov, ktoré sú predmetom jeho rozhodovacej ěinnosti, má bý'
popri zákonnosti aj úsilie o hl'adarrie anachádzanie spravodlivosti a snaha o pretavenie jej idei
do odóvodnení svojich rozhodnutí.
Počas svojho pracovného pÓsobenia ako právnik, či už v oblasti územnej samosprávy
alebo v oblasti národnej bezpečnosti, ale predovšetkým ako vyššísúdny úradník,právny
čakatel'prokuratúry a neskór prokurátor, som získai pracovné skúsenosti a odborné poznatky
z rozhodovacej činnosti v oblasti trestného práva, ktoré sú s ich výkonom spojené.
.Iustičnúskúškusom úspešneabsolvoval vapríli 2011' Svoje doposial' ziskané vedomostí
v oblasti trestného práva si za účelomich ďalšieho rozširovania doplňam nielen štúdiom
judikatúry a odbornej literatúry, ale tieŽ účast'ouna odbornom vzdeIávaní v rámci seminárov
organizovaných Justičnou akadémiou. Za učelom odborného rastu som si doplnil vzdelanie
o tretí stupeň vysokoškolského štúdiav odbore právo. Doktorandské štúdiumsom úspešne
ukončil vykonaním dizertaěnej skúškya obhajobou dizertačnej práce na tému Trestné činy
korupcie a možnosti ich postihu prostriedkami trestného práva.
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Medzi svoje vlastnosti si dovolím zarudiť zodpovednosť, čestnost', komunikatívnosť,
schopnost' tvorivého mysienia, schopnosť uvažovaníaa rozhodovania, pozitívny prístup
k práci, schopnosť pracovať pod tlakom, flexibilnosť a v neposlednom rade aj zmysel pre ideu
spravodlivosti.

V

prípade úspešnéhoabsolvovania písomnej časti výberového konania (prípadová
preklad
štúdia,
z cudzieho jazyka a vypracovanie súdnych rozhodnutí) a psychologického
posúdenia, Vám v priebehu ústnej časti výberového konania rád doplním ďalšie informácie
o svojej osobe.
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