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Prehľad študijných pobytov a odborných stáží 

2008 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sekcia 

 medzinárodného a európskeho práva 

2011 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Medzinárodný 

 odbor, Oddelenie medzinárodného práva verejného 

 a európskych záležitostí 

2015 Max – Planck Institute for Foreign and International Criminal 

 Law, Freiburg, Nemecko 

2016 Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Praha, Česká 

republika 

2019 Mediterranea University of Reggio Calabria, Reggio Calabria, 

Taliansko 

 

 

Prehľad najvýznamnejších vedeckých výstupov 

- Odvolanie v trestnom konaní / Eva Szabová ; [recenzenti: Jozef Záhora, Jaroslav Klátik]. 

- 1. vyd. - Praha : Leges, 2015. - 127 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-110-6  

- Obtaining the relevant information within the sphere of judicial cooperation in 

criminal matters / 11th chapter / Eva Szabová. In: The relevant information in criminal 

proceedings. - Praha : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-7598-266-7. - P. 272-301 

- Interrogation of a witness : 6th chapter / Eva Szabová. In: The relevant information in 

criminal proceedings. - Praha : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-7598-266-7. - P. 

140-169 

- The subject matter of evidentiary process, its stages and evaluation of evidence : 4th 

chapter / Eva Szabová. In: The relevant information in criminal proceedings. - Praha : 

Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-7598-266-7. - P. 96-121 

- Väzba v konaní o európskom zatýkacom rozkaze v teórii a aplikačnej praxi = 

Detention in the European arrest warrant proceedings in theory and practice / Libor Klimek, 

Eva Szabová (5%), Bystrík Šramel. In: Štát a právo. - ISSN 1339-7753. - Roč. 6, č. 1 

(2019), s. 51-93 

- European public prosecutor’s office – cui bono? / Ladislav Hamran (50 %), Eva 

Szabova (50%). In: New journal of European criminal law : special edition: The future of 

prosecution after Lisbon. - ISSN 2032-2844. - Vol. 4, iss. 1-2 (2013), pp. 40-58 

- Európsky zatýkací rozkaz - hrozba pre ľudské práva? = European arrest warrant - 

threat to human rights? / Eva Szabová. In: Státní zastupitelství. - ISSN 1214-3758. - Roč. 

10, č. 5 (2012), s. 15-23 + s. 79 

- Eurojust vo svetle Lisabonskej zmluvy, alebo, Eurojust ako budúci orgán riešenia 

jurisdikačných konfliktov? / Eva Szabová. In: Trestní právo. - ISSN 1211-2860. - Roč. 

18, č. 3 (2014), s. 23-31 



- Postavenie poškodeného v systéme restoratívnej justície = Injured person status in the 

system of restorative justice / Eva Szabová (50%), Ivan Šimovček (50%). 

In: Státní zastupitelství. - ISSN 1214-3758. - Roč. 13, č. 6 (2015), s. 44-52 + s. 74 

- Eurojust verzus Lisabonská zmluva, alebo, Eurojust ako budúci iniciátor 

vyšetrovania? = Eurojust versus Lisbon treaty, or, Eurojust as a future initiator of criminal 

investigation? / Eva Szabová. In: Trestní právo. - ISSN 1211-2860. - Roč. 20, č. 1 (2016), 

s. 30-35 + s. 40 

- Procesné práva obvinenej osoby - aktuálny vývoj na úrovni EÚ / Eva Szabová. In: 

Státní zastupitelství. - ISSN 1214-3758. - Roč. 12, č. 6 (2014), s. 45-54 

- Poškodený a restoratívna justícia v trestnom práve procesnom = The aggrieved party 

and restorative justice in criminal procedure law / Eva Szabová. 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. 22, č. 1-2 (2016), s. 44-54 

- Prípustnosť, resp. neprípustnosť sukcesívneho uloženia trestnej a administratívnej 

sankcie za totožný skutok = Admissibility or inadmissibility of successive imposition of 

criminal and administrative sanction for the identical act / Eva Szabová. In: Justičná revue. 

- ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 2 (2017), s. 203-209 

- Prostriedky nahradenia väzby a možnosti ich efektívnejšieho uplatňovania v praxi = 

Alternatives to detention and the possibility of their more effective application in practice 

/ Eva Szabová. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. 23, č. 5 (2017), 

s. 21-31 

- Možnosti obmedzenia osobnej slobody v rámci postihovania trestných činov 

terorizmu = Possibilities of limiting personal liberty in the context of the prosecution of 

terrorist offenses / Eva Szabová (50%), Adrián Jalč (50%). In: Justičná revue. - ISSN 1335-

6461. - Roč. 71, č. 4 (2019), s. 411-422 

- Ochrana obetí v trestnom konaní s dôrazom na detské obete sexuálne motivovaných 

trestných činov = Protection of victims in criminal proceedings with emphasis on child 

victims of sexually motivated crimes / Eva Szabová. In: Societas et iurisprudentia. - ISSN 

1339-5467. - Roč. 8, č. 1 (2020), s. 98-108 

 

 

Prehľad najvýznamnejších absolvovaných konferencií 

- Trnava, 20. 21. 9. 2012, II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské právnické 

dni : Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi, organizátor PF TU 

Trnava, aktívna účasť v sekcii trestného práva konanej na tému: Hodnoty trestného práva 

v teórii a praxi, príspevok spracovaný na tému: Zabezpečenie ľudských práv osôb 

zúčastnených na trestnom konaní – aktuálny vývoj na úrovni EÚ 

- Trnava, 12. 11. 2013, konferencia Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť, 

organizátor PF TU Trnava, Katedra správneho práva, aktívna účasť, príspevok spracovaný 

na tému: Criminal liability of legal persons – comaprisons of laws of the memeber states 

of the European union and possibilities of further development in the European union 

- Trnava, 6. 5. 2014, konferencia Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických 

súvislostiach, organizátor PF TU Trnava, Katedra trestného práva a kriminológie, aktívna 

účasť, príspevok spracovaný na tému: Princípy restoratívnej justície vo vzťahu k trestaniu 

právnických osôb 



- Trnava, 25. – 26. 9. 2014, III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské 

právnické dni : Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov, 

organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť v sekcii trestného práva uskutočnenej na tému: 

Rozhodnutia súdov v trestnom konaní, príspevok spracovaný na tému: Princíp ne bis in 

idem v rozhodovacej činnosti európskych súdov 

- Trnava, 13. 11. 2014, konferencia Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny 

poriadok SR, organizátor PF TU Trnava, Katedra trestného práva a kriminológie, aktívna 

účasť, príspevok spracovaný na tému: Európska prokuratúra a možný dopad jej vytvorenia 

na právny poriadok SR 

- Trnava, 29. 9. 2015, konferencia Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej 

praxi, organizátor PF TU, Katedra trestného práva a kriminológie, aktívna účasť, príspevok 

spracovaný na tému: Restoratívna justícia a poškodený vo vzťahu k trestnému konaniu 

- Košice, 16. – 17. 9. 2014, medzinárodná vedecká konferencia Princípy a zásady v trestnom 

práve, organizátor Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Katedra trestného práva, aktívna účasť, príspevok spracovaný na tému: Nové princípy 

trestnej zodpovednosti 

- Trnava, 22. – 23. 9. 2016, IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské 

právnické dni : Nová Európa – výzvy a očakávania, organizátor PF TU Trnava, aktívna 

účasť v sekcii trestného práva konanej na tému Európske výzvy trestného práva, príspevok 

spracovaný na tému: Posilnenie postavenia poškodeného prostriedkami práva Európskej 

únie 

- Trnava, 29. 9. 2015 , medzinárodná vedecká konferencia Restoratívna justícia a 

alternatívne tresty v aplikačnej praxi, organizátor PF TU, aktívna účasť, príspevok 

spracovaný na tému Restoratívna justícia a poškodený vo vzťahu k trestnému konaniu 

- Košice, SR, 7. - 8. 11. 2018, II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni 

trestného práva 2018 konanej na tému: Poškodený trestným činom a obete trestných činov, 

možnosti posilňovania ich procesných oprávnení, organizátor Právnická fakulta Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika, aktívna účasť s príspevkom: Perspektívy európskej prokuratúry 

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

alternatívnych trestov, organizátor PF TU, aktívna účasť, príspevok spracovaný na tému 

Využitie elektronického monitoringu v kontexte väzobného stíhania obvinených s 

poukazom na dotazníkový výskum a riadené rozhovory 

- Bratislava, 22. – 23. 2. 2018, medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické 

fórum 2018, organizátor Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, aktívna 

účasť, príspevok spracovaný na tému Ochrana obetí trestných činov prostriedkami práva 

Európskej únie 

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

organizovaná Katedrou trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, aktívna účasť, príspevok spracovaný na tému Trest 

zákazu činnosti a problémy jeho ukladania v aplikačnej praxi 

- Bratislava, 14. – 15. 2. 2019, medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické 

fórum 2019, organizátor PF UK, aktívna účasť, príspevok spracovaný na tému 

Neprípustnosť výpovede svedka v kontexte (ne)rešpektovania zásady kontradiktórnosti 



- Smolenice, 24. – 25. 9. 2019, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Právnickou 

fakultou Trnavskej univerzity v Trnave pod názvom Zodpovednosť členov orgánov 

obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom, aktívna 

účasť, príspevok spracovaný na tému: Individualizácia trestnej zodpovednosti v prípade 

rozhodovania kolektívneho orgánu 

- Bratislava, 25. 4. 2019, medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Trestnoprávne 

možnosti riešenia domáceho násilia, organizátor Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva 

aktívna účasť, príspevok spracovaný pod názvom Vybrané problémy právnej kvalifikácie 

a dokazovania trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby 

- Bratislava, 6. – 7. 2. 2020, medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické 

fórum 2020, organizátor PF UK, aktívna účasť, príspevok spracovaný na tému Trest zákazu 

činnosti - vybrané problémy jeho ukladania a výkonu 

- Brno, ČR, 2. 1. 2011, V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ,,Nové jevy v 

hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva“, organizátor Právnická fakulta, 

Masarykova univerzita v Brne, Katedra trestného práva, príspevok spracovaný na tému: 

Ochrana finančných záujmov Európskej únie a jej budúcnosť v podobe európskeho 

verejného žalobcu 

- Olomouc, ČR, 15. – 16. 5. 2014, VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

Olomoucké právnické dny 2014, organizátor Právnická fakulta, Univerzita Palackého 

v Olomouci, aktívna účasť v sekcii trestného práva konanej na tému: Organizovaný zločin 

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

Boj s organizovanou kriminalitou na úrovni Európskej únie - aktuálny vývoj 

- Brno, ČR, 19. – 20. 11. 2014, VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dny práva 

2014, organizátor Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, aktívna účasť v sekcii 

trestného práva konanej na tému: Dokazování v trestním řízení: právní, kriminologické 

a kriminalistické aspekty, príspevok spracovaný na tému: Možnosti zefektívnenia výsluchu 

obvineného v konaní pred súdom 

- Olomouc, ČR, 19. – 20. 5. 2016, X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

Olomoucké právnické dny 2016, organizátor Právnická fakulta, Univerzita Palackého 

v Olomouci, aktívna účasť v sekcii trestného práva konanej na tému: Základní zásady 

trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu, príspevok spracovaný na tému: 

Zásada rýchlosti a efektívnosti konania s ohľadom na inštitút väzby 

- Brno, ČR, 10. – 11. 11. 2016, X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dny práva 

2016, organizátor Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, aktívna účasť v sekcii 

trestného práva konanej na tému: Meze a možnosti inspirace trestního řízení 

angloamerickými prvky, príspevok spracovaný na tému: Dohoda o vine a treste a 

,,angloamerické možnosti" zefektívnenia jej právnej úpravy 

- Olomouc, ČR, 24. – 25. 5. 2018, XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

Olomoucké právnické dny 2016, organizátor Právnická fakulta, Univerzita Palackého v 

Olomouci, aktívna účasť v sekcii trestného práva konanej na tému: Vybrané praktické 

problémy využitia prostriedkov na zabezpečovanie informácií v prípravnom konaní 

- Brno, ČR, 9. – 10. 11. 2017, XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dny práva 

2016, organizátor Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, aktívna účasť v sekcii 

trestného práva konanej na tému: Zásady trestního práva hmotného i procesního a jejich 



uplatňování v praxi, príspevok spracovaný na tému: Trestná zodpovednosť právnických 

osôb v kontexte trestných činov proti životu a zdraviu 

- Lublin, PL, 10. – 12. 5. 2018, II. International Scientific Conference ,,Legal Security of 

Democratic States in the Process of European Integration. Poland. Slovakia. Ukraine.“ 

aktívna účasť, príspevok spracovaný na tému: Protection of individual rights in the field of 

criminal law of Slovak Republic 

- Brno, ČR, 15. – 16. 11. 2018, XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dny práva 

2018, organizátor Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, aktívna účasť v sekcii 

trestného práva konanej na tému: Zajišťovací instituty v trestním řízení, príspevok 

spracovaný na tému: Zaistenie dôkazov súkromnými osobami a ich prípustnosť v trestnom 

konaní 

- Brno, ČR, 21. – 22. 11. 2019, XIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dny práva 

2019, organizátor Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, aktívna účasť v sekcii 

trestného práva konanej na tému: Juristické, kriminologické a kriminalistické aspekty 

trestných činov proti životu a zdraviu, príspevok spracovaný na tému: Drogové trestné činy 

a problémy spojené s ich dokazovaním 

- Brno, ČR, 12.01.2020, medzinárodná vedecká konferencia Nové jevy v hospodářské 

kriminalitě, organizátor Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, aktívna účasť, 

príspevok spracovaný na tému: Vybrané otázky trestnoprávnej zodpovednosti členov 

kolektívnych orgánov obchodných spoločností s dôrazom na proces dokazovania 

 

Prehľad najvýznamnejších riešených projektov 

1. Názov projektu: Revízia rozhodnutí v trestnom konaní 

 Grantová schéma: VEGA Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR 

 Číslo projektu: 1/0043/14 

 Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD. 

 Doba riešenia: 1.1.2014 – 31.12.2015 

 Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

2. Názov projektu: Informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej 

činnosti získavania informácií dôležitých pre trestné konanie 

Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR 

Číslo projektu: 1/0764/17 

Doba riešenia: 2017 - 2019 

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

3.  Názov projektu: Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu 

Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR 

Číslo projektu: 1/0082/18 

Doba riešenia: 2018 - 2020 

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

4.  Názov: Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej 

republiky 

Grantová schéma: APVV – Všeobecná výzva VV2012 

Číslo projektu: APVV-0179-12 

Doba riešenia: 2013 – 2017 

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

5.  Názov: Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej republiky 



Grantová schéma: APVV – Všeobecná výzva VV2016 

Číslo projektu: APVV 16-0106 

Doba riešenia: 2013 - 2017 

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

6.  Názov: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo 

Grantová schéma: APVV – Všeobecná výzva VV2017 

Číslo projektu: APVV-17-0022 

Doba riešenia: 2017 - 2021 

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

7. Názov: Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, 

insolvenčným a trestným právom 

Grantová schéma: Verejná výzva VV 2018 

Číslo projektu: APVV-18-0337 

Doba riešenia: 2019 - 2022 

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

8. Názov: Trestnoprávna ochrana slobody 

Grantová schéma: APVV – výzva 2019 

Číslo projektu: APVV-19-0050 

Doba riešenia: 2020 – 2024 

Pozícia: zodpovedný riešiteľ 

9. Názov: Vega č. 1/0162/21: Implementácia európskych nástrojov proti praniu špinavých 

peňazí a na konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky 

Číslo projektu: Vega č. 1/0162/21 

Doba riešenia: 2021 – 2023 

Pozícia: zodpovedný riešiteľ 

 

Prehľad ďalšej vedeckej činnosti 

- oponovanie diplomových prác – PF TU 

- oponovanie rigoróznych prác a členstvo v komisii pre rigorózne konanie – PF TU 

- oponovanie dizertačných prác – PF TU a PF UK 

- členstvo v komisii pre obhajobu dizertačných prác – APZ 

- členstvo v komisii pre dizertačné skúšky a obhajobu dizertačných prác – PF UK 

- recenzovanie článkov v rámci časopisu TEKA KOMISJI PRAWNICZEJ PAN ODDZIAŁ 

W LUBLINIE 

- oponovanie habilitačných prác - APZ 


