MOTIVAČNÝ

LIST

Vážení členovia výberovej komisie,

v súvislosti s vyhláseným výberovým konaním na obsadenie 15 miest
kandidátov na funkciu sudcu pre obvod Krajského súdu v Prešove, si Vám touto
cestou dovoľujem predložiť môj motivačný list.
Po úspešnom ukončení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, som v auguste 2010 nastúpila ako odborný radca - vyšší súdny úradník
na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou, kde pôsobím doposiaľ. V rámci mojej
doterajšej aktívnej pracovnej činnosti, som sa stretla, a zároveň v praktickej rovine
som mala možnosť uplatňovať občianskoprávnu, obchodnoprávnu a exekúčnu
agendu.
Pri každodennej práci si uvedomujem, že práca vyššieho súdneho úradníka je
pre moju osobu nielen zamestnaním ale aj povolaním, ktorého cieľom je uplatňovať
v mojom profesionálnom raste čo najlepšie doposiaľ nadobudnuté teoretické a
praktické znalosti. V rámci mojej doterajšej profesionálnej roviny som pod dohľadom
sudcu vykonávala právny rozbor pridelenej agendy, spolupracovala som pri tvorbe
súdnych rozhodnutí ako aj ďalších zákonom predpísaných úkonov.
Vo svojom mimopracovnom čase vyvíjam aktívnu prípravu na každý môj
pracovný deň s dôrazom na charakter, v tom danom prípade mnou riešenej agendy.
Taktiež sa aktívne venujem štúdiu dostupnej právnickej literatúry a zúčastňujem sa
seminárov organizovaných najmä Justičnou akadémiou.
Počas doterajšej aktívnej praxe som mala možnosť sa osobne viackrát stretnúť
s viacerými podobami sudcovského povolania. Podľa môjho osobného názoru je pre
výkon sudcu nevyhnutné mať vo svojom osobnom charaktere nielen odborné
právnické vzdelanie, prejavujúce sa navonok precíznym a zákonným uplatňovaním
práva, ale okrem toho je potrebné mať v sebe zakotvený aj určitý systém jasných
morálnych hodnôt, ktoré z postavenia sudcu majú vyvstávať.
Mojou snahou uchádzať sa o miesto sudcu pramení z môjho presvedčenia a je
pevným vnútorným rozhodnutím. U stanovenie do tejto funkcie, by pre mňa bolo nie
len dosiahnutie istej méty mojej profesionálnej kariéry, ale zároveň aj možnosťou
sebarealizácie.
Domnievam sa, že moja doterajšia prax a hodnoty, ktoré nielen v živote ale aj
pri výkone funkcie vyššieho súdneho úradníka vyznávam, sú správnymi
predpokladmi na to, aby som sa stala spravodlivým sudcom.
S úctou

