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Celkový prehľad vedeckej činnosti 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

 

 Prof. Šimovček ako vysokoškolský pedagóg pôsobí v  odbore trestné právo a kriminalistika 

od roku 1983. Je vedúcim autorom učebníc trestného práva procesného a kriminalistiky, ktoré 

sú využívané na viacerých vysokých školách. 

 Ako vedúci riešiteľ resp. spoluriešiteľ sa prof. Šimovček venoval problematikám 

policajno–bezpečnostných vied, vyšetrovania trestných činov, dokazovania v trestnom konaní, 

procesných práv obvinených v trestnom konaní, revízie rozhodnutí v trestnom konaní, 

restoratívnej justície, terorizmu a ochrany života a zdravia. V súčasnosti je zapojený do 

projektu APVV ochrana slobody prostriedkami trestného práva ako aj do projektu VEGA 

zameraného na problematiku prania špinavých peňazí. 

 Prof. Šimovček  bol do roku 2019 vedúcim Katedry trestného práva a kriminológie 

Právnickej fakulty. V v rokoch 2007 – 2011 zastával funkciu prorektora pre vedecké bádanie 

a umeleckú činnosť Trnavskej univerzity v Trnave.  

 Prof. Šimovček pôsobí ako člen Národnej výberovej komisie programu CEEPUS 

(Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá). Je spravodajcom Rady Agentúry 

na podporu výskumu a vývoja pre spoločenské vedy (APVV). Bol členom Akreditačnej 

komisie - poradného orgánu vlády SR. V súčasnosti pôsobí ako   člen výkonnej rady Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVS). 

 Za svoje pedagogické pôsobenie bol prof. Šimovček ocenený Cenou Martina Palkoviča za 

vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti, udelenou rektorom Trnavskej univerzity. Jeho 

pedagogická a vedecká činnosť bola ocenená viacerými pamätnými listami a medailami. 

 

Prehľad vybraných absolvovaných zahraničných konferencií 

 

1. Bukurešť, Rumunsko, September 1994, Sexual Exploitation - Slovak Experiences 31th 

Congress of International Abolitionist Federation, pozvaný príspevok, publikovaný 

2. Quantico, USA, máj 1995 - Nuclear Materials Smuggling. International Conference FBI. 

3. Strasbourg, Francúzsko, 6.-8.12.1995 – medzinárodná konferencia Human Rights and the 

Police, organizátor Rada Európy, pozvaný príspevok 

4. Ljubljana, Slovinsko, november 1996 - Constitution of Police-Security Science. Policing in 

Central and European Europe. Medzinárodná vedecká konferencia, pozvaný príspevok, 

publikovaný 

5. Ljubljana, Slovinsko, 1998 - Police Psychology in the System of Police Sciences and its 

Importance for the Development of Human Sources in the Police. (Ján Čech, Gustáv 

Dianiška, Ivan Šimovček. In: Policing in Central and Eastern Europe. Organizationa, 

Managerial and Human Resources Aspects. College of Police and Security Studies, 

pozvaný príspevok, publikovaný 

6. Tbilisi, Georgia, 23.-24. október 1997 - Recruitment and Training of Police. Police in a 

Society in Transition. Bilateral Seminar organized by the Council of Europe. 
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7. Ljubljana, Slovinsko, 21.-23.9.2000 - medzinárodná konferencia „Policing in Central and 

Eastern Europe: Ethics, Integrity and Human Rights“ - Dianiška, G. - ŠIMOVČEK, I.: 

Police Officers´ Personal Determinants for the Ethical Conduct, pozvaný príspevok, 

publikovaný 

8. Praha, Česká republika, 18. – 20. jún 2002 – medzinárodná vedecká konferencia 

„Kriminalistika na prahu XXI. století“ organizovaná Policajnou akadémiou ČR, prednesený 

diskusný príspevok K vymedzeniu predmetu kriminalistiky,  

9. Praha, Česká republika, 16. október 2002 – spoločenskovedná konferencia pri príležitosti 

založenia Policejní akademie ČR „Spoločenské vědy a policie“, pozvaný referát Dianiška, 

G. – Šimovček, I.: Právo a spravodlivosť vo výchovnovzdelávacom procese právnickej 

fakulty 

10. Ostrava, Česká republika, február 2003 – medzinárodná vedecká konferencia na tému 

Univerzity a prihraničná regionálna spolupráca v súvislosti so vstupom do EÚ, pozvaný 

referát 

11. Kouty nad Desnou, Česká republika, 23.-25. apríl 2003 – XII. Rozmaričovy soudnělékařské 

pracovní dny, organizátor Ústav súdneho lekárstva LF UP a FN Olomouc a Česká 

spoločnosť chemická, pozvaný referát KOVÁČ, P. – MEDVEĎOVÁ, S. – ŠIMOVČEK, 

I.: Eutanázia – právna úprava v Holandsku a Belgicku. (publikovaný abstrakt) 

12. Strasbourg, Francúzsko, 24. – 26. november 2003 – 22nd Criminological Research 

Conference, organizátor European Committee on Crime Problems, pozvaný referát 

ŠIMOVČEK, I. – DIANIŠKA, G.: Some Methodological Problems of Criminological 

Research in the Slovak Republic. 

13. Brno, Česká republika, 10. január 2005 - medzinárodná konferencia „Nové jevy 

v hospodářské kriminalitě, právní a kriminologické aspekty“, organizátor Katedra trestního 

práva Právnickej fakulty MU v Brně, pozvaný príspevok 

14. Brno, Česká republika, 14.2.2008 – medzinárodná vedecká konferencia Nové jevy 

v hospodářské a finanční kriminalitě – vnitrostátní a evropské aspekty, organizátor 

Právnická fakulta MU v Brne, pozvaný príspevok 

15. Olomouc, ČR, 5.-6.6.2008 – medzinárodná vedecká konferencia, organizátor Právnická 

fakulta UP v Olomouci, pozvaný príspevok 

16. Olomouc, ČR, 21. – 22. máj 2009, medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké 

právnické dny 2009“, IV. sekcia – Trestné súdnictvo, pozvaný príspevok 

17. Karlovy Vary, ČR, 19. októbra 2009, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečná 

Evropa 2009“, organizovaná pod záštitou primátora mesta K. Vary Ing. Wernera 

Hauptmanna, pozvaný príspevok 

18. Olomouc, ČR, 27.-28.5.2010, medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké právnické 

dni 2010“, organizátor PF UP Olomouc, účasť v sekcii trestného práva, pozvaný príspevok 

19. Karlové Vary, ČR, 18.10.2010, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečná Evropa 

2010“, organizátor Vysoká škola Karlovy Vary a mesto Karlovy Vary, pozvaný príspevok 

20. Karlové Vary, ČR, 15. 10. 2012, 5. medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečná Evropa 

2012“, organizátor Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., ČR, pozvaný príspevok na tému: 

Ochrana života z hľadiska európskeho a slovenského trestného práva. 

21. Olomouc, ČR, 9. – 10. 5. 2013, medzinárodná vedecká konferencia Olomoucké právnické 

dny 2013 na tému Aktuální otázky českého práva, organizátor UP Olomouc, Právnická 

fakulta, pozvaný príspevok na tému: „Obhajca v trestnom konaní opravnom., v sekcii 

trestné právo – téma: Obhajoba v trestním řízení“. 

22. Praha, ČR, 17. 5. 2013, medzinárodná konferencia „Odpovědnosť veřejné moci“, 

organizátor Metropolitní univerzita Praha, Centrum srovnávacího veřejného a evropského 

práva, pozvaný príspevok na tému: Trestné činy proti výkonu právomoci verejnej správy 
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23. Praha, ČR, 24. 9. 2013, medzinárodná konferencia „Trestní odpovědnost právnických osob 

v České republice – bilance a perspektivy“, organizátor Právnická fakulta UK v Prahe, 

Katedra trestního práva, pozvaný príspevok na tému: Trestná alebo správna zodpovednosť 

právnických osôb (spoluautor doc. Strémy, PF TU Trnava) 

24. Brno, ČR, 5. 2. 2014, konferencia „Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Juristický, 

kriminalistický a kriminologický pohled.“, organizátor PF MU Brno, aktívna účasť, 

príspevok na tému: Whistleblowing – Teória a prax (spoluautor Strémy, Tomáš) 

25. Olomouc, ČR, 15. – 16. 5. 2014, konferencia Olomoucké právnické dny 2014, organizátor 

UP Olomouc, PF, aktívna účasť v sekcii Trestní právo na tému: Organizovaný zločin 

(trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty); príspevok na tému: Národné 

a medzinárodné nástroje boja proti organizovanému zločinu. (spoluautor Adrián Jalč, PF 

TU Trnava). 

26. Praha, ČR, 22. 4. 2015, medzinárodná konferencia „Trestní právo Evropské únie a její 

dopad na právo České a Slovenské republiky, organizátor Právnická fakulta UK v Prahe, 

Katedra trestního práva, pozvaný príspevok na tému: Európske dimenzie ochrany životného 

prostredia prostriedkami trestného práva. 

27. Olomouc, ČR, 21. – 22. 5. 2015, medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké 

právnické dny 2015“, organizátor Právnická fakulta UP Olomouc, aktívna účasť v sekcii 

trestného práva na tému: Alternativní řešení trestních věcí, pozvaný príspevok na tému: 

Alternatívne tresty a trestná zodpovednosť právnických osôb.  

28. Olomouc, ČR, 19. – 20. 5. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké 

právnické dny 2016“,  organizátor Právnická fakulta UP Olomouc, aktívna účasť v sekcii 

trestného práva na tému: Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního 

procesu“, pozvaný príspevok na tému: Slušnosť ako princíp spravodlivého trestného 

konania.  

29. Olomouc, ČR, 18. – 19. 5. 2017, XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

„Olomoucké právnické dny 2017“, organizátor PF UP Olomouc, aktívna účasť v sekcii 

trestného práva: Migrace, terorismus – kriminologické, trestněprávní a trestněprocesní 

aspekty, pozvaný príspevok na tému: K niektorým trestnoprávnym otázkam v kontexte 

všeobecného boja proti terorizmu.  

30. Brno, ČR, 9. - 10. 11. 2017, XI. ročník medzinárodnej konferencie „Dny práva 2017“ (Days 

of law 2017), organizátor PF MU Brno, aktívna účasť v sekcii Zásady trestního práva 

hmotného i procesního a jejich uplatňování v praxi, príspevok na tému: K niektorým 

zásadám trestného stíhania právnických osôb.  

31. Olomouc, ČR, 24. – 25. 5. 2018, XII. medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké 

právnické dny 2018“,  organizátor Právnická fakulta UP Olomouc, aktívna účasť v sekcii 

trestného práva na tému: „Aktuální problémy přípravného řízení trestního“ pozvaný 

príspevok na tému: K problematike začatia trestného stíhania.  

32. Praha, ČR, 14. 3. 2019, medzinárodná konferencia „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“, 

organizátor PF UK Praha, Katedra trestního práva a Metropolitní univerzita Praha, Katedra 

právních disciplín a veřejné správy, aktívna účasť, príspevok na tému: Trestnoprávny postih 

terorizmu – český a slovenský pohľad. (spoluautor Jalč, A., PF TU Trnava) 

33. Brno, ČR, 21. – 22. 11. 2019, medzinárodná konferencia Dny práva 2019 (Days of Law 

2019), organizátor PF MU Brno, aktívna účasť v sekcii Juristické, kriminologické 

a kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví, pozvaný príspevok na tému: 

Niektoré dôkazné súvislosti vyšetrovania trestných činov proti životu a zdraviu 
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Prehľad vybraných absolvovaných domácich konferencií 

 

1. Košice, 16. – 17. 9. 2014, medzinárodná vedecká konferencia „Pocta docentovi Rašlovi“ 

na tému „Princípy a zásady trestného práva“, organizátor PF UPJŠ Košice, Katedra 

trestného práva, aktívna účasť, pozvaný príspevok uverejnený v zborníku. 

2. Trnava, 25. – 26. 9. 2014, Trnavské právnické dni (Dies Iuris Tyrnavienses) na tému: 

Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov, organizátor PF 

TU Trnava, aktívna účasť na plenárnom zasadnutí, pozvaný príspevok na tému: 

Rozhodnutia trestných súdov vo veciach dovolania, moderátor sekcie Trestné právo 

a kriminológia a propedeutika právnických predmetov. 

3. Trnava, 13. 11. 2014, medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné trestné právo 

a jeho vplyv na právny poriadok SR.“, organizátor Katedra medzinárodného a európskeho 

práva a Katedra trestného práva a kriminológie PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok na tému: Medzinárodné a európske dimenzie revízie trestných rozhodnutí. 

4. Trnava, 29. 9. 2015, medzinárodná vedecká konferencia „Restoratívna justícia 

a alternatívne tresty v aplikačnej praxi“ (v rámci riešenia vedeckého projektu APVV-0179-

12), organizátor Katedra trestného práva a kriminológie PF TU Trnava, aktívna účasť, člen 

vedeckého výboru,  pozvaný príspevok na tému Ukladanie alternatívnych trestov ako 

problém normotvorby s dôrazom na trestné právo procesné.     

5. Bratislava, 9. – 10. 10. 2015, medzinárodná vedecká konferencia „Bratislavské právnické 

fórum 2015“ organizovaná pod záštitou predsedu vlády SR R. Fica pri príležitosti 105. 

výročia narodenia významnej osobnosti slovenského práva prof. JUDr. Štefana Lubyho, 

DrSc., organizátor PF UK Bratislava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 

Dokazovanie trestnej činnosti poškodzujúcej spotrebiteľa.   

6. Košice, 4. – 5. 11. 2015, interdisciplinárna celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou 

účasťou na tému: Trestná politika štátu – história, súčasnosť a perspektívy, organizátor 

Katedra trestného práva PF UPJŠ Košice, aktívna účasť, pozvaný príspevok. 

7. Trnava, 9. 11. 2015, medzinárodná vedecká on-line konferencia na tému: Verejná správa 

a priestupky, organizátor KSP,PŽPaFP PF TU Trnava, v rámci riešenia projektu VEGA č. 

1/0092/13, aktívna účasť, pozvaný príspevok uverejnený v zborníku (vročenie 2016) na 

tému: Trestnoprávne aspekty priestupkového konania.(spoluautor Mašľanyová, D., PF TU 

Trnava)  

8. Trnava, 10. 11. 2015, medzinárodná vedecká konferencia „Trestné právo Európskej únie 

a jeho dopad na stíhanie mládeže.“, organizátor Katedra trestného práva a kriminológie PF 

TU Trnava, v rámci riešenia projektu VEGA 1/0315/14, aktívna účasť, odborný garant 

konferencie, pozvaný príspevok na tému: Alternatívne riešenie trestných vecí mladistvých. 

(spoluautor Strémy, T., PF TU Trnava) 

9. Bratislava, 21. 4. 2016, celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou na tému: 

„Prípravné konanie – možnosti a perspektívy“, organizátor PEVŠ Bratislava, Fakulta práva, 

aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Alternatívne spôsoby začatia trestného stíhania.  

10. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 2016 

na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť 

v sekcii č. 2 Európske výzvy trestného práva, moderátor, pozvaný príspevok na tému: 

Európske výzvy na posilnenie ochrany obetí trestných činov.  

11. Košice, 24. 11.2016, interdisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na 

tému: Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam“, 

organizátor Katedra trestného práva PF UPJŠ Košice, aktívna účasť, pozvaný príspevok 

uverejnený v zborníku 

12. Bratislava, 23. 3. 2017, celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou „Teoretické 

a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní“, 
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organizátor FP PEVŠ Bratislava, v rácmi riešenia projektu APVV-15-0272, aktívna účasť, 

pozvaný príspevok na tému: Zákonné limity zabezpečovania informácií dôležitých pre 

trestné konanie.  

13. Trnava, 4. 5. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Restoratívna justícia a systém 

alternatívnych trestov“, organizátor TU Trnava, Katedra trestného práva a kriminológie 

v rámci riešenia projektu APVV-0179-12, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 

Oprávnené záujmy poškodeného trestným činom a ukladanie alternatívnych trestov.  

14. Trnava, 18. 10. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Informácie dôležité pre trestné 

konanie“, organizátor Katedra trestného práva a kriminológie PF TU Trnava, aktívna účasť, 

príspevok na tému: Sledovanie – trestnoprávne a kriminalistické aspekty získavania 

informácií dôležitých pre trestné konanie.  

15. Košice, 23. 11. 2017, I. ročník celoštátnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie 

s medzinárodnou účasťou „Košické dni trestného práva – Perspektívy vývoja európskeho 

trestného práva“, organizátor PF UPJŠ Košice, Katedra trestného práva, aktívna účasť, 

pozvaný príspevok 

16. Častá – Papiernička, 5. – 6. 9. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Sankcie“, 

organizátor PF UK Bratislava v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0542/17, aktívna účasť, 

pozvaný príspevok na tému: Niektoré aspekty trestného postihu terorizmu.  

17. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres „Trnavské právnické dni 2018“ 

na tému „Právny štát – medzi vedou a umením“, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť 

v sekcii Trestné právo a kriminológia a propedeutika právnických predmetov – čiastková 

vedecká konferencia organizovaná  v rámci riešenia projektu katedry trestného práva 

a kriminológie fakulty na tému „Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia“, 

pozvaný príspevok na tému: Niektoré aspekty ochrany života trestným právom. 

18. Košice, 7. – 8. 11. 2018, II. ročník celoštátnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie 

s medzinárodnou účasťou „Košické dni trestného práva 2018, II. ročník – Poškodení 

trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení“, 

organizátor Katedra trestného práva PF UPJŠ Košice, aktívna účasť, pozvaný príspevok na 

tému: Nové právne súvislosti ochrany poškodeného.  

19. Banská Bystrica – zámok Vígľaš, 22. – 23. 11. 2018, IV. ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie, organizovaná pod záštitou dekana PF UMB B. Bystrica na tému 

„Banskobystrické zámocké dni práva“, organizátor PF UMB B. Bystrica, aktívna účasť, 

pozvaný príspevok na tému: Zabezpečovanie relevantných informácií v trestnom konaní 

a dôkazné právo.  

20. Bratislava, 4. 4. 2019, medzinárodná konferencia „Informačno-technické prostriedky 

v trestnom konaní – možnosti a perspektívy“, organizátor Fakulta práva, PEVŠ Bratislava, 

aktívna účasť, príspevok na tému: Primeranosť využívania informačno-technických 

prostriedkov v trestnom konaní.  

21. Trnava, 24. – 25. 9. 2020, on-line medzinárodný vedecký kongres „Dies Iuris Tyrnavienses 

– Trnavské právnické dni“ na tému: Právna politika a legislatíva (Legal Policy and 

Legislation), organizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, spoluorganizátori Právnická 

fakulta Burgaskej slobodnej univerzity v Burgase, Bulharsko, Právnická fakulta Univerzity 

Goce Delčeva v Štipe, Severné Macedónsko, Právnická fakulta, Ľvovská štátna univerzita 

vnútorných záležitostí v Ľvove, Ukrajina a Fakulta práva, kánonického práva a verejnej 

správy Katolíckej univerzity J. Pavla II. v Lubline, Poľsko; aktívna účasť v sekcii trestné 

právo a kriminológia – 25. 9. 2020 - medzinárodná vedecká konferencia „Právna politika 

vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva“, pozvaný príspevok 

na tému: K dokazovaniu motívu eutanázie pri vyšetrovaní trestného činu vraždy. 

 

 



6 
 

Prehľad ďalšej vedeckej činnosti 

 

Štátne skúšky a rigorózne konanie 

- predseda a člen komisie pre štátne a rigorózne skúšky na Právnickej fakulte TU v Trnave 

v odbore právo, so zameraním na trestné právo, od r. 2000 až doteraz 

- oponent rigoróznych prác v odbore trestné právo, kriminalistika na Právnickej fakulte TU 

v Trnave  

- predseda rigoróznej komisie pre špecializáciu Trestné právo, menovanie od 15. 7. 2020, na 

základe účinnosti novej vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní TU v Trnave, 

Právnickej fakulte zo dňa 15. 7. 2020 

 

Školiteľstvo 

- Školiteľ doktorandského štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte 

(sumarizácia a schválenie – VR TU, PF jún 2019) 

- Školiteľ doktorandského štúdia na PEVŠ Bratislava, Fakulte práva (2013 - doteraz) 

 

Členstvo v odborových komisiách doktorandského štúdia: 

- člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.7. trestné právo na 

Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, 2005 - doteraz 

- predseda odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.7. trestné právo 

na Právnickej fakulte TU v Trnave, 2005 - 2021 

- člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.7. trestné právo na 

Právnickej fakulte UK v Bratislave, 2007- doteraz 

- člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.7. trestné právo na 

Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, 2010- doteraz 

- predseda subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Trestné 

právo (menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a subodborové pracovné komisie 

pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok),  menovanie od 

15. 5. 2021 

 

Účasť v habilitačných a inauguračných komisiách 

 

Účasť na riešení výskumných projektov 

1. Záverečná správa k vedeckovýskumnej úlohe VIII-5-5/03 "Smery a princípy 

zdokonaľovania kriminalistických metód v oblasti prevencie recidívy trestnej a inej 

protispoločenskej činnosti". Oponentúra v novembri 1984. Praha, VŠ SNB 1984. 

2. Záverečná správa k vedeckovýskumnej úlohe VIII-5-5/02 Levice "Koncepcia sociálnej 

prevencie v ČSSR". Oponentúra v máji 1986. Bratislava, VŠ ZNB 1986. 

3. Záverečná správa k čiastkovej vedeckovýskumnej úlohe ŠPZV IX-5-8/05-2-03 

"Socializačné a osobnostné koreláty všeobecnej kriminality mládeže a ich odraz v 

kriminalistickej charakteristike vybraných druhov trestných činov - význam pre 

objasňovanie a prevenciu." Oponentúra v januári 1989. Bratislava, VŠ ZNB 1989. 

4. Záverečná správa k rezortnej vedeckovýskumnej úlohe Aktuálne problémy objasňování a 

předcházení krádeží vloupáním do bytů." Oponentúra v januári 1990. Kriminalistický ústav 

FPZ Praha, 1990. 

5. Záverečná správa k vedeckovýskumnej úlohe "Strednodobá prognóza vývoja vybraných 

druhov kriminality na Slovensku." Oponentúra v júni 1995. Bratislava, Akadémia PZ 1995 
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6. Záverečná správa z riešenia štátnej objednávky ŠO-21/1995 "Konštituovanie policajno-

bezpečnostnej vedy". Oponentúra v novembri 1997. Bratislava, Akadémia PZ 1997. Vedúci 

riešiteľ. 

7. Korupcia a jej vzťah k inej kriminalite - člen vedecko-výskumnej úlohy v rámci Národného 

programu boja proti korupcii pod vedením prof. JUDr. Pavla Baláža, CSc., Právnická 

fakulta TU v Trnave, doba riešenia:  od roku 2000 – 2003 

8. Korupcia a trestnoprávne prostriedky jej eliminácie - člen riešiteľského kolektívu vedecko-

výskumnej úlohy v rámci projektu VEGA MŠ SR pod vedením prof. JUDr. Pavla Baláža, 

CSc., Právnická fakulta TU v Trnave, 2002 - 2004 

9. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Systém tvorby nového 

študijného programu pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania na právnických 

fakultách“, spoluriešiteľ, hlavný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., doba 

riešenia január 2005 – december 2006 

10. riešenie projektu „Komplexný systém el. vzdelávania na TU v Trnave. Piata etapa. 

Využívanie inf. techniky ako prostriedku pre e-vzdelávania – rozvojový projekt MŠ SR, 

doba riešenia 01/2006-12/2006. 

11. Projekt VEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave  Dokazovanie v trestnom konaní, 

doba riešenia január 2006 – december 2008, vedúci projektu – certifikát o úspešnom 

ukončení riešenia projektu v roku 2008 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov (č. projektu 

1/3816/06), vydaný certifikát - apríl 2009 Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV 

12. Riešiteľ inštitucionálneho projektu č. 38/2008 – Európsky vzdelávací priestor a nové formy 

výučby právnických predmetov na univerzite. Doba riešenia 01/2007-12/2008, vydanie 

zborníka z ved. seminára. 

13. spoluriešiteľ grantu VEGA MŠ SR č. p. 1/0011/08 „Garancie procesných práv v trestnom 

konaní v rámci Európskej únie“, hlavný riešiteľ  prof. Baláž, doba riešenia 01/2008-12/2010 

14. projekt VEGA:„Princípy administratívnoprávnej zodpovednosti – právna úprava a právna 

prax“  číslo projektu 1/0092/13, doba riešenia 2013 – 2016, zodpovedná riešiteľka prof. 

JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., člen riešiteľského kolektívu 

15. projekt APVV: „Restoratívna justícia  a systém alternatívnych trestov  v podmienkach 

Slovenskej republiky“, číslo projektu APVV-0179-12, doba riešenia 2013 – 2017, 

zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., člen riešiteľského kolektívu 

16. projekt VEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave pod názvom „Revízia rozhodnutí 

v trestnom konaní“, číslo projektu 1/0043/14, doba riešenia január 2014 – december 2015, 

zodpovedný riešiteľ, certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2015 

17. člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA pod názvom „Informačno-technické 

prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti získavania informácií dôležitých pre 

trestné konanie“, č.  1/0764/17, dobra riešenia  01/2017 – 12/2019, ( zodpovedný riešiteľ 

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.).  

18. člen riešiteľského kolektívu projektu APVV pod názvom „Trestnoprávna ochrana života 

a zdravia v podmienkach Slovenskej republiky“, č. APVV-16-0106, doba riešenia 07/2017 

– 06/2021, (zodpovedná riešiteľka  doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.). 

19. člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA pod názvom „Trestnoprávne aspekty boja proti 

terorizmu“, č. 1/0082/18, doba riešenia 2018-2020, (zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Ing. 

Adrián Jalč, PhD.) 

 

Získané ocenenia 

- ocenenie prostredníctvom rektora TU zo správy JUDr. Petra Ibla, PhD. z Vysokej školy 

v Karlových Varoch – za niekoľkonásobnú účasť, odbornú garanciu a osobné prispenie 

k úspešnému konaniu 5. medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečná Európa 2012“  
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(Karlové Vary, ČR, 15. 10. 2012, 5. medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečná Evropa 

2012“, organizátor Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.) 

- poďakovanie Ministra spravodlivosti SR a predsedníčky Komisií pre trestné právo hmotné 

a procesné doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. za aktívnu profesionálnu podporu z pohľadu 

poznatkov z praxe a akademickej činnosti a osobný vklad pri príprave a posudzovaní 

právnej úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku ako člen Komisie pre trestné právo 

hmotné a Komisie pre trestné právo procesné pri Ministerstve spravodlivosti SR v rokoch 

2012 – 2014 

- „Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“, udelená 

rektorom Trnavskej univerzity v Trnave, marec 2014 

- „Pamätný list“ pri príležitosti 20. výročia založenia Právnickej fakulty Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, udelil dekan fakulty (október 2015) 

- „Pamätný list“ rektora Policajnej akadémie ČR v Prahe za účasť na medzinárodnej 

konferencii katedier trestného práva a dlhodobú spoluprácu, september 2019 


