Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

blížia sa voľby do Súdnej rady SR. Podľa oznámenia Hlavnej volebnej komisie som
jediným kandidátom pre túto voľbu. Zároveň z jej oznámenia vyplýva, že som splnila všetky
podmienky kandidáta pre voľbu za člena Súdnej rady SR.

Vysoko si vážim dôveru 19 sudcov a Sudcovskej rady Krajského súdu v Košiciach,
ktorí využili svoje zákonné právo a navrhli ma za kandidáta za člena do Súdnej rady SR.
Skutočnosť, že som jediná kandidátka je atypickou situáciou a som si vedomá, že sudcovia
nemajú možnosť výberu z viacerých kandidátov. Neprináleží mi robiť závery o dôvodoch
prečo nebolo oprávnenými osobami navrhnutých viac kandidátov. Na druhej strane musím
povedať, že okolnosti, ktoré spôsobili potrebu doplnenia Súdnej rady SR sú nesmierne smutné
a v histórií Súdnej rady SR nenastala situácia, keď je sudca volený na miesto po zosnulom
kolegovi.

Samotná voľba sa teda uskutoční nie uplynutím funkčného obdobia člena

Súdnej rady SR, ale
zvolený dňa 23. mája 2017.

po náhlom úmrtí JUDr. Daniela Hudáka, ktorý bol sudcami
O to ťažšie sa mi prijímalo rozhodnutie súhlasiť

s kandidatúrou vo voľbe na člena
mala nahradiť JUDr. Daniela Hudáka, sudcu

Súdnej rady SR, v ktorej by som
Najvyššieho súdu

Slovenskej republiky, nášho kolegu, priateľa a kamaráta, naviac, keď som v predchádzajúcej
voľbe bola jednou z jeho navrhovateľov. Musím preto rešpektovať hlasy

561 sudcov

Slovenska, ktorí mu dali vo voľbách hlas a zároveň mandát na päť rokov. Preto som sa vrátila
k e-mailovej komunikácií zo 16. mája 2017, ktorou oslovil svojich voličov a k odpovediam na
dotazník VIA IURIS, ktorý bol zaslaný všetkým kandidátom za členov do Súdnej rady SR.
V ňom uviedol najmä, že sa bude usilovať v Súdnej rade SR o presadenie opatrení, ktoré budú
smerovať k posilneniu dôvery verejnosti v súdnictvo. Deklaroval aj to, že bude spolupracovať
s jednotlivými sudcovskými radami a presadzovať v Súdnej rade SR ich oprávnené záujmy.
Svojou činnosťou sa chcel podieľať na vypracovaní stanovísk k návrhom všeobecne
záväzných predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, postavenie sudcov a konanie pred
súdmi a k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva. Jednou z jeho priorít
bolo zasadiť sa o zlepšenie personálneho a materiálneho zabezpečenia sudcov a súdov a
presadzovať nezávislosť súdnictva voči ostatným orgánom verejnej moci. K uvedeným
víziám sa v celom rozsahu pripájam. Za seba môžem povedať, že pre mňa je najdôležitejšie

načúvať názorom všetkých sudcov, neustále s nimi komunikovať, pretože opatrenia
smerujúce k zrýchleniu konania, skvalitneniu sudcovskej práce a zlepšeniu obrazu slovenskej
justície nie je možné realizovať bez dôslednej analýzy, ktorá môže vyplynúť len z výmeny
informácií najmä so súdmi nižších inštancií. Práve sudcovia na týchto súdoch sa v praxi
stretávajú s problémami, ktoré im sťažujú postup v konaní. Chcem taktiež počúvať názory
všetkých Sudcovských rád, radiť sa s nimi o zásadných otázkach, načúvať i predsedom súdov,
i asistentom, vyšším súdnym úradníkom a tiež všetkým, ktorí sú súčasťou výkonu súdnictva.
Samozrejme som pripravená hľadať riešenia a prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia pri
ochraňovaní nezávislosti súdnictva, aby súdna moc bola rešpektovaná. Som presvedčená, že
korektným informovaním verejnosti o práci sudcov môžeme spoločne zamedziť vyjadreniam,
ktoré dehonestujú prácu sudcu. Na druhej strane považujem za mimoriadne dôležité
vyžadovať od nás všetkých dodržiavanie sudcovskej etiky s osobitným zreteľom na
zachovanie slobody sudcov s možnosťou slobodne prejaviť svoj názor.

Pre tých, ktorí ma nepoznajú uvádzam niečo zo životopisu. V roku 1987 so ukončila
štúdium práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a v ten istý rok som nastúpila
na Krajskú štátnu arbitráž v Košiciach. V roku 1989 som sa stala štátnou arbiterkou. Od roku
1992 som bola obchodnou sudkyňou Krajského súdu v Košiciach, od roku 2003
predsedníčkou senátu. Od februára 2009 som pôsobila na Najvyššom súde Slovenskej
republiky ako dočasne pridelená sudkyňa
obchodnoprávneho kolégia

a od novembra 2009 som

sudkyňou

Najvyššieho súdu. S účinnosťou od marca 2014 som

bola vymenovaná do funkcie predsedníčky senátu a od 21. novembra 2017 predsedníčkou
obchodnoprávneho kolégia. Som členkou sudcovskej rady Najvyššieho súdu, členkou
skúšobných senátov Justičnej akadémie a Slovenskej advokátskej komory.

Celý svoj profesijný život sa venujem obchodnému právu. Ako sudkyňa som rozhodla
stovky vecí v prvostupňovej, odvolacej, i dovolacej agende, odsedela som nespočetné
množstvo hodín v pojednávacej miestnosti, pri štúdiu spisov, i písaní rozhodnutí. Práca sudcu
je nesmierne náročná a zodpovedná. Vážim si prácu každého sudcu, asistenta, vyššieho
súdneho úradníka a zapisovateľa. Počas doterajšej sudcovskej kariéry som sa snažila vždy
svojím správaním presvedčiť svojich spolupracovníkov, že si chcem vypočuť ich názor,
že ho viem akceptovať, prípadne korigovať ten svoj a že vždy uprednostňujem slušnú

odbornú diskusiu pred agresívnou argumentáciou založenou skôr na sile hlasu ako na
presvedčivých dôvodoch. Tieto hodnoty, ktoré vyznávam a snažím sa dodržiavať, chcem
v prípade môjho zvolenia preniesť aj do práce v Súdnej rade tak, aby som podporila
kolegiálnu a priateľskú atmosféru pri činnosti tohto orgánu.

Zdôrazňujem, že dôvera sudcov, ktorí ma navrhli za kandidáta za člena Súdnej rady
SR je pre mňa poctou a zároveň veľkou výzvou. Plne si uvedomujem dôležitosť
a zodpovednosť postu, o ktorý sa vo voľbách uchádzam.

V Bratislave dňa 12. júna 2018

Katarína Pramuková

