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Sudcom Krajského súdu v Banskej Bystrici som od roku 1995, pričom svoju právnu 

prax som zahájil po ukončení vysokoškolského štúdia na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach 

v roku 1983 ako právny čakateľ Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici. V období rokov 

1985–1986 som následne pôsobil ako prokurátor Okresnej prokuratúry vo Zvolene 

s neskorším prestupom späť na Okresnú prokuratúru v Banskej Bystrici. 

Pred nástupom na Krajský súd v Banskej Bystrici som počas rokov 1992-1995 zbieral 

skúsenosti aj na nadriadenej krajskej prokuratúre, odkiaľ moje kroky smerovali akýmsi 

prirodzeným kariérnym a tiež osobnostným rastom do súdnictva. 

Okrem toho, že som sa stal sudcom Krajského súdu v Banskej Bystrici, som sa snahou 

napredovať a viesť svojich kolegov stal v roku 2005 riadiacim predsedom senátu a postupne 

v roku 2009 aj predsedom trestnoprávneho kolégia. Vzhľadom k tomu, že od roku 2004 

pôsobím v sudcovskej rade Krajského súdu v Banskej Bystrici (najprv ako člen a neskôr od 

roku 2012 ako jej predseda), sú mi známe viaceré problematické oblasti a dilemy, s ktorými 

sa moji kolegovia denne stretávajú a ktorým musia pri svojej práci čeliť. Poznatky získané 

prácou v sudcovskej rade a v kolektíve sudcov krajského súdu by som rád zužitkoval aj pri 

svojom pôsobení v Súdnej rade SR, kde je mojim záujmom najmä nachádzať riešenia pri 

zefektívňovaní práce v justícií. Mám za to, že základom akejkoľvek budúcej efektivity je 

zastabilizovanie počtu sudcov a celého súdneho aparátu, aby tak mohlo dochádzať 

k plynulému vybavovaniu napadnutých vecí bez zbytočných prieťahov a pochybení, ktoré sú 

niekedy bohužiaľ dôsledkom neustálej fluktuácie personálu. 

Nad rámec svojej súdnej praxe som sa vždy s radosťou a zanietením zapojil aj do 

príležitostnej lektorskej činnosti, keď som v rámci Katedry trestného práva na Právnickej 

fakulte Univerzity Mateja Bela bez nároku na odmenu prednášal ako externý člen 

pedagogického zboru, najmä čo sa týka aktuálnych otázok trestného práva. Napriek tomu, že 

som počas svojho pôsobenia nevyvíjal profesionálnu publikačnú činnosť, v priebehu rokov 

2000-2005 som pravidelne prispieval do ročenky zaoberajúcej sa rizikami konateľov 

a prokuristov spoločností s ručením obmedzením z pohľadu trestného práva. Pokiaľ by sa aj 

do budúcna naskytli témy, ktoré sú svojim obsahom zaujímavé či rozporné, rád k nim 

zaujmem stanovisko aj v odborných periodikách, prípadne sa zapojím do verejnej diskusie. 

Domnievam sa, že odborné názory sudcov prezentované vhodným spôsobom môžu byť 

prínosné nielen pre odbornú verejnosť, ale môžu prispieť aj k lepšiemu vnímaniu náročného 

sudcovského povolania z pohľadu bežných občanov. 


