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Meno a priezvisko :    Mgr. Marcela Kosová 
  
Narodená              :    
 
Miesto pôsobenia :    
 
 

 
 

Vzdelanie :     
 

 
- Odborná justičná skúška (07.10.1997) 
- Právnická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1989-1995) 
- Gymnázium v Leviciach (1985-1989) 

 
 

Práca: 
 

 
- sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, trestnoprávne kolégium,  

od 01.10.2014 (od 01.02.2017 predsedníčka senátu)  
- dočasne pridelená na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v 

Bratislave, trestnoprávne kolégium (od 01.04.2014 do 30.09.2014) 
- poverená zastupovaním podpredsedu Okresného súdu Bratislava V 

(od 01.04.2013 do 31.03. 2014) 
- dočasne pridelená  na výkon funkcie sudcu na Krajský súd 

v Bratislave, trestnoprávne kolégium (od 15.11.2007 do 31.07.2009) 
- výkon stáže na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, Sekcia 

trestného práva (od 20.09.2004 do 31.12.2005) 
- sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, trestná agenda (od 01.06.2004 

do 30.09.2014) 
- sudkyňa Okresného súdu v Leviciach, trestná agenda (od 17.04.1998 

do 31.05.2004) 
- čakateľka s pridelením na Okresný súd v Leviciach (1995 – 1998) 

 
 
Iné aktivity: 
 

 
-  členka Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska vo 
funkcii predsedníčky nitrianskej sekcie (2002-2004) 



-   členka Pracovnej skupiny pre tvorbu legislatívy a implementáciu 
projektu elektronického systému monitorovania osôb (2013-2014) 
-    členka prvostupňového disciplinárneho senátu (od 20.10.2014) 

                - predsedníčka Sudcovskej rady pri Krajskom súde v Bratislave       
(od 15.01.2016) 

 
 

 
 

V Bratislave, dňa 12.04.2017                                 
 
 
                                                   
                                                                                             Mgr. Marcela Kosová                   



 Vážené kolegyne, vážení kolegovia 
 
Sudcovské rady Krajského súdu v Bratislave, Okresného súdu Bratislava I, 
Okresného súdu Bratislava V a Združenie sudcov Slovenska ma  navrhli za 
kandidátku na členku Súdnej rady Slovenskej republiky. Veľmi si vážim dôveru 
kolegov, sudcovskej samosprávy a stavovskej organizácie sudcov, a preto 
som s kandidatúrou po zrelej úvahe súhlasila.  
 

Dovoľte mi, aby som sa Vám pri tejto príležitosti predstavila. Volám sa 
Marcela Kosová, mám 45 rokov. V justícii pracujem od roku 1995, z toho prvé 
dva roky ako čakateľka. Počas celej mojej sudcovskej praxe sa venujem 
trestnému právu,  pričom do roku 2004 som pôsobila na Okresnom súde 
v Leviciach. Na obdobie rokov 2002 až 2004 ma kolegovia zvolili za 
predsedníčkou Nitrianskej sekcie Združenia sudcov Slovenska. Po 
presťahovaní sa do Bratislavy v roku 2004 som bola radovou členkou 
Združenia sudcov Slovenska, ktorou som aj v súčasnosti. Od roku 2004 som 
bola sudkyňou na Okresného súdu Bratislava V, pričom v roku 2013 som bola 
poverená zastupovaním podpredsedu tohto súdu. V rokoch 2004 a 2005 som 
bola na stáži na Ministerstve spravodlivosti  - Sekcia trestného práva. Od roku 
2014 pôsobím na Krajskom súde v Bratislave, pričom v  rokoch 2007 až 2009 
som bola dočasne pridelená na výkon funkcie sudcu na tomto súde. Od 
01.02.2017 som predsedníčkou odvolacieho senátu. Kolegovia krajského súdu 
mi prejavili dôveru a od januára 2016 som predsedníčkou Sudcovskej rady pri 
Krajskom súde v Bratislave. Od roku 2014 som členkou prvostupňového 
disciplinárneho senátu. 
 

Počas môjho doterajšieho pôsobenia v justícii som mala to šťastie, že 
som mohla spoznať prácu sudcov z viacerých pohľadov. Či už na okresných 
súdoch, kde zodpovedne a tvrdo pracujú sudcovia v prvom priamom 
kontakte s jednotlivými účastníkmi konania, obžalovanými a poškodenými, 
alebo na odvolacom súde, kde sudcovia nemenej zodpovedne pracujú  
s vedomím, že vo väčšine prípadov ide o konečné rozhodnutie. Tiež pri práci 
na ministerstve, kde som sa venovala mimoriadnym opravným prostriedkom 
a prešlo mi rukami množstvo spisov z celého Slovenska, pričom len 
v nepatrnom množstve boli tieto mimoriadne opravné prostriedky aj 
podávané, čo znovu svedčí o kvalite práce slovenských sudcov.  

 
Práca sudcu je  chápaná ako výkon povolania, ktorým sa zabezpečuje 

ochrana princípov právneho štátu. Jej poslaním je zabezpečiť samotnú 
existenciu právneho štátu, zabezpečiť riadne uplatňovanie právnych 
predpisov, a to nestranne, spravodlivo, férovo a efektívnym spôsobom. Kladie 
sa veľký dôraz na odbornosť a morálne vlastnosti sudcov, a to nielen celou 
spoločnosťou (ako iste viete, podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý pre 
Súdnu radu Slovenskej republiky a organizáciu VIA IURIS zrealizovala 
v septembri 2016 agentúra TNS, vzrástla dôvera verejnosti k slovenským 
súdom), ale podľa mojich skúseností predovšetkým práve sudcami 
samotnými. 
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Som veľmi rada, že na tomto mieste môžem s plnou vážnosťou 

konštatovať, že počas svojej dlhoročnej práce v justícii som sa stretla 
s mnohými Vami, kolegyne a kolegovia, pre ktorých sú prirodzené hodnoty, 
ako je nezávislosť, nestrannosť, bezúhonnosť, spravodlivosť a transparentnosť 
či kvalifikovanosť. Mala som trochu obavu, že práca v disciplinárnom senáte 
mi túto skúsenosť „poopraví“, ale nestalo sa. Mnohí robíme pri našej ťažkej 
a zodpovednej práci väčšie či menšie chyby, ale pokiaľ si ich nepriznáme, 
nemôžeme sa z nich poučiť a napraviť ich. Kolegovia, ktorých disciplinárne 
previnenia sme v disciplinárnom senáte prejednávali, ma svojim postojom len 
utvrdili, že slušnosť, dôstojnosť a zdvorilosť je prirodzenou súčasťou osobnosti 
sudcu.  

 
Všetky tieto skúsenosti ma priviedli k súhlasu s kandidatúrou do Súdnej 

rady Slovenskej republiky, pretože si myslím, že má zmysel a význam práca 
v tomto orgáne, ktorý vykonáva napríklad všeobecný dohľad nad aplikáciou 
etických princípov, podieľa sa na rozhodnutiach týkajúcich sa výberu, 
prijímania, ustanovovania do funkcie, kariérneho postupu alebo skončenia 
výkonu sudcovskej funkcie. V orgáne, ktorý môže významným spôsobom 
prispieť k efektívnemu fungovaniu justičného systému, ktorého sme všetci 
súčasťou, ako aj k tomu, aby sme my, sudcovia, mohli vykonávať naše 
povolanie v dôstojných pracovných podmienkach. 

 
 Bolo by mi cťou zastupovať Vás, vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

v Súdnej rade Slovenskej republiky ako nezávislom ústavnom orgáne od 
výkonnej a zákonodarnej moci, spoluzodpovednom za zabezpečenie 
nezávislosti a sudcovskej legitimity.   

 
 
S úctou 
 
 
                                                                 Mgr. Marcela Kosová 
 
 
 

 
V Bratislave, dňa 12. apríla 2017 


