Vážená pani predsedníčka, vážený pán prezident, vážení ctení hostia,
Len nedávno som mal tú česť vystúpiť na konferencii predsedov Najvyšších
súdov strednej a východnej Európy, ktorú sme hostili u nás na Slovensku a som
veľmi rád, že znovu máme na slovenskej pôde ďalšie mimoriadne významné
podujatie, a to Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád.
Súdnictvo má byť nezávislé od akejkoľvek moci a otázka založenia nezávislého
orgánu, ktorý by slovenské súdnictvo spravoval, bola viac než potrebná.
Zákonom bola súdna rada zriadená pred pätnástimi rokmi. Odvtedy je nielen
samosprávnym orgánom súdnictva, ale orgánom, ktorý drží ochrannú moc nad
nezávislosťou, nad dodržiavaním zákonností alebo etiky.
Obraz o slovenskom súdnictve nie je medzi verejnosťou taký, ako by sme si
všetci priali. Preto má Súdna rada aj v našej krajine nezastupiteľné miesto, aby
nielen prijímala opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo, ale
reálne v prípade potreby vyvodzovala dôsledky v podobe napríklad
disciplinárnych stíhaní sudcov, ktorí si svoju prácu nevykonávajú v súlade so
zákonom. Rovnako dôležitú úlohu má pri kreovaní súdov, keď stanovuje
kritéria, ktoré by mali kandidáti o post sudcu na Slovensku spĺňať.
Osud slovenskej justície a obzvlášť súdnictva mi ako ministrovi spravodlivosti
nie je ľahostajný. Obraz o slovenskom súdnictve nám niečo naznačuje a mali by
sme sa tým aktívne zaoberať a prijímať také opatrenia, aby sme tu boli pre
občanov a zaručili im všetky justičné práva zakotvené v Ústave – ako napríklad
právo na spravodlivý proces, alebo súdny proces bez zbytočných prieťahov.
Naše ministerstvo spolupracuje s Európskou komisiou CEPEJ, s ktorou
realizujeme národný projekt procesno-organizačný audit Ministerstva
spravodlivosti, audit výkonu súdnej moci a vybraných organizácii rezortu
spravodlivosti. Hoci stále máme veľký kus práce pred sebou, pri poslednej
správe sekretariát CEPEJ ocenil pokrok, ktorý Slovenská republika dosiahla.
Čiastkové odporúčania na zmeny sme už postupne začali zavádzať do praxe
a verím, že ich aplikácia a čas nám prinesú pozitívne výsledky.
Chcem sa úprimne poďakovať pani predsedníčke Súdnej rady Slovenskej
republiky za pozvanie a možnosť vystúpiť s krátkym prejavom. V závere musím
vyzdvihnúť aktuálnu spoluprácu rezortu spravodlivosti a Súdnej rady SR. S pani

predsedníčkou, doktorkou Lenkou Praženkovou, máme na pravidelnej báze
stretnutia, na ktorých diskutujeme o rôznych témach a problémoch justície
a snažíme sa spoločne hľadať vhodné riešenia a opatrenia. Hoci je súdna rada
nezávislým orgánom od výkonnej moci, vnímam ako potrebnú a správnu našu
vzájomnú spoluprácu. Len aktívnym prístupom a otvorenou a konštruktívnou
debatou sa budeme vedieť uberať správnym smerom, ktorý si všetci želáme.

