
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy 

Katedra trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  

 

Rokovanie dekanov právnických fakúlt vysokých škôl 

Slovenskej republiky a vedúcich katedier trestného práva 

týchto právnických fakúlt – spoločná výzva právnických 

fakúlt vysokých škôl v Slovenskej republike 

ku smerovaniu trestnoprávnej politiky 

  

Dekani právnických fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky1 a vedúci katedier trestného 

práva na týchto fakultách2 v nadväznosti na spoločné vyhlásenie predstaviteľov Najvyššieho 

súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory zo dňa 21. 11. 2022  sa 

pripájajú k predmetnému spoločnému vyhláseniu a konštatujú:   

 

„Právnické fakulty vysokých škôl v Slovenskej republike vítajú predstavené východiská 

plánovanej reformy trestnej politiky zameranej prednostne na restoratívnu justíciu, ktorá 

reflektuje Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021-2024, časť Trestná 

politika a väzenstvo, s cieľom posilniť garancie dodržiavania základných práv a priblížiť sa 

európskym štandardom trestného práva. Súčasne poukazujeme na potrebu širšieho 

uplatňovania prvkov restoratívnej justície (uprednostňovania alternatívnych trestov), 

individualizácie a humanizácie trestov, ako aj resocializácie páchateľov. Sme presvedčení o 

tom, že pripravovaná legislatíva môže byť dobrou šancou na posun slovenského trestného práva 

viac smerom k osvedčeným princípom európskej právnej tradície. 

Konštatujeme, že slovenská trestná politika je v súčasnosti deformovaná neprimerane vysokými 

trestnými sadzbami, ktoré sa pri niektorých skutkových podstatách vymykajú európskym 

zvyklostiam. Súčasne poukazujeme na priestor pre lepšie využívania potenciálu alternatívnych 

trestov a lepšej práce v oblasti probácie a mediácie. 

 
1 Podpora sa týka dekanov týchto fakúlt: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Právnická fakulta 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy.  
2 Podpora sa týka vedúcich katedier trestného práva týchto fakúlt: Právnická fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave; Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 
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S rovnakou naliehavosťou poukazujeme aj na potrebu pokračovania v ďalšej humanizácii 

podmienok výkonu trestu odňatia slobody a výkonu väzby. Aj v tejto oblasti vítame všetky 

snahy smerujúce k približovaniu sa k štandardom vo vyspelých európskych demokraciách. 

Na záver vyjadrujeme želanie, aby sa zásadné zmeny v trestnej politike prijímali na základe čo 

najširšieho odborného konsenzu a pri súčasnom rešpektovaní pravidiel riadneho legislatívneho 

procesu.“ 

 

V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Trnave, dňa 21. 12. 2022 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.   prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

dekan Právnickej fakulty UK            Vedúci katedry trestného práva, kriminológie a 

      kriminalistiky Právnickej fakulty UK  

 

 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD   prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 

dekan Právnickej fakulty UPJŠ             Vedúci katedry trestného práva  

    Právnickej fakulty UPJŠ 

 

 

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. 

dekan Právnickej fakulty UMB  Vedúci katedry trestného práva, 

kriminalistiky, kriminológie a  

forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB 

 

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.    

dekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy  

 

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. 

Vedúca Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity 



Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy 

Katedra trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  

 

Ďalší akademici, ktorí výslovne požiadali o pripojenie ich podpisu k tejto spoločnej 

výzve: 

 

Za Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave: 

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

 

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

 

JUDr. Lukáš Turay, PhD. 

 

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 

 

 

Za Katedru trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v 

Trnave: 

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

 

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Doctor_honoris_causa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Profesor_(vedecko-pedagogick%C3%A1_hodnos%C5%A5)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doktor_pr%C3%A1v
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doktor_(PhD.)

