JUDr. Antónia Svičinová, Ludmanská 3, 040 01 Košice, 0905 713 715, antena@centrum.sk

Krajský súd v Prešove
Hlavná 22
080 O l Prešov

V Košiciach, dňa 19.10.2017

Motivačný list

Vážený pán predseda súdu, vážení členovia výberovej komisie,
na základe vyhlásenia hromadného výberového konania zo dňa 26.9.2017, pre vopred neurčený
počet voľných miest sudcov okresných súdov vobvode Krajského súdu v Prešove, si Vám
dovoľujem predložiť tento motivačný list. Rada by som v ňom uviedla, prečo som sa prihlásila do
tohto výberového konania a dôvody, pre ktoré sa uchádzam o voľné miesto sudcu.
Od roku 2010 pôsobím na Okresnom súde Košice - okolie ako vyšší súdny úradník. Počas
tohto obdobia som sa venovala zväčša agende občianskoprávnej a starostlivosti súdu o maloleté
deti, tzv. agende rodinnej. Svoje vedomosti som si prehlbovala účasťou na vzdelávacích seminároch
organizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky, úzkou spoluprácou so sudcami
a samo štúdiom. Počas mojej praxe som vykonávala nie len úkony, ktoré sú náplňou práce vyššieho
súdneho úradníka, ale som sa aj aktívne podieľala na príprave meritórnych rozhodnutí pre sudcu.
Nadobudla som mnohé skúsenosti, ktoré mi pomohli pri vykonaní odbornej justičnej skúšky, a ktoré
ma primäli k tomu, aby som sa prihlásila do tohto výberového konania.
Je mi známe, že funkcia sudcu je náročná. Ako po stránke odbornej, tak aj morálnej. Avšak
sudcovia, ktorí ma viedli od mojich začiatkov až po dnešný deň, sú mi vzormi. V ich oddanosti pre
prácu a spravodlivosť, čestnom a nestrannom rozhodovaní, odborných znalostiach, ale aj ľudskosti.
Ja dúfam, že to, čo do mňa vštepili, je vhodným predpokladom pre výkon funkcie sudcu. Venovať
sa právu je pre mňa životným poslaním, preto na sebe neustále pracujem a vzdelávam sa. Rada by
som v tejto činnosti aj naďalej pokračovala a posunula sa o krok vpred. Verím, že budem
pozitívnym prínosom pre sudcovský stav.
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