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Garantované predmety: 

- trestné právo 

- kriminalistika 

- kriminológia 

- Introduction to the Criminal Law (anglicky) 

 

• garant doktorandského študijného programu Trestné právo na PF TU Trnava (od 2010 

– doteraz; komplexná akreditácia za obdobie rokov 2008-2013, garant do najbližšej 

komplexnej akreditácie) 

• garant habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na PF TU Trnava 

(od 2010 – 2015; komplexná akreditácia za obdobie rokov 2008-2013, garant do 

najbližšej komplexnej akreditácie) 

• druhý garant magisterského študijného programu v študijnom odbore právo na PF TU 

Trnava (od 2015-2019) 

 

Vzdelanie a profesionálny postup: 

1969 – 1972  Stredná všeobecne vzdelávacia škola 

1972 – 1977  Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

1980  Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Rigorózne 

konanie na získanie titulu JUDr. 

1984 -1987  Vysoká škola ZNB Praha. Vedecká výchova a získanie titulu kandidáta 

vied (CSc.) vo vednom odbore trestné právo, kriminológia a 

kriminalistika 

1987 -1988  Vysoká škola ZNB Bratislava. Postgraduálne štúdium psychológie a 

pedagogiky 

1996  Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Habilitácia a 

získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore trestné právo 

2002  Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, vymenovanie za 

profesora pre odbor trestné právo 

 

Pedagogická činnosť a akademické funkcie: 

1983 – 1990    Vysoká škola ZNB Bratislava. Učiteľ kriminalistiky na Katedre 

kriminalistiky Fakulty vyšetrovania VŠ ZNB 

1990 - 1992    Inštitút pre vzdelávanie federálnej polície Bratislava. Vedúci sekcie 

kriminalistiky, kriminológie a forenzných disciplín. 

1992 – 1993    Akadémia Policajného zboru SR, zástupca vedúceho Katedry 

kriminalistiky a forenzných disciplín. 

1994 – 1995    Akadémia Policajného zboru v Bratislave. Vedúci Katedry 

kriminalistiky a forenzných disciplín. 

1995    Zástupca Policajného prezidenta a riaditeľ Správy kriminálnej polície a 

externý vedúci Katedry kriminalistiky a forenzných disciplín Akadémie 

PZ v Bratislave. 

1995 – 2000    Akadémia Policajného zboru v Bratislave. Vedúci Katedry 

kriminalistiky a forenzných disciplín. 

2000 – 2019 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, vedúci Katedry 

trestného práva a kriminológie (skončenie funkcie z dôvodu zvolenia za 



člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo) 

2000 – 2007 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, prodekan pre rozvoj 

a zahraničné styky 

2007 – 2011    Trnavská univerzita v Trnave, prorektor pre vedecké bádanie a umeleckú 

činnosť 

02/2013 –  02/2015 člen Akademického senátu PF TU Trnava 

12/2015 – 02/2017 člen Akademického senátu PF TU Trnava 

02/2019 – súčasnosť  člen Akademického senátu PF TU Trnava 

2019 – súčasnosť  člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

aktuálne:   vysokoškolský pedagóg v odbore trestné právo a kriminalistika 

 

 

Významné pracoviská: 

1978 – 1983  Oddelenie vyšetrovania VB Obvodnej správy ZNB Bratislava I. 

1983 – 1990  Vysoká škola ZNB Bratislava  

1990 – 1992  Inštitút pre vzdelávanie federálnej polície Bratislava 

1992 – 2000  Akadémia Policajného zboru SR  

1993 Monitorovacia misia Európskeho spoločenstva v Bosne a Hercegovine 

(European Community Monitor Mission). Diplomatický pracovník 

Ministerstva zahraničných vecí SR a vedúci medzinárodného tímu 

pozorovateľov v čase občianskej vojny 

2000 – súčasnosť Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
 


