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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly Radovan Blažek, rodné priezvisko: Blažek, JUDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1982 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 8.10.2008 ukončené doktorandské štúdium v odbore 3.4.7. trestné právo, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky (2005 – 2008) 

21.6.2007 zloženie rigoróznej skúšky a obhájenie rigoróznej práce, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky  

30.5.2005 ukončené magisterské štúdium, Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta (2000 – 2005) 

Ďalšie vzdelávanie 10.4.2017: vykonanie odbornej justičnej skúšky, Justičná akadémia Pezinok 

18.-24.8.2011: seminár „Právo a spravodlivosť po vojne“, organizátor: Forum 

Alpbach, miesto konania: Alpbach, Rakúsko (v AJ) 

3.-10.7.2011: letná škola „V4 – alumni session po 10 rokoch“ zameraná na 

spoluprácu krajín V4 v EU, organizátor: Villa Decius, miesto konania: 

Krakow, Poľsko (v AJ), vystúpil som s príspevkom o maďarsko-slovenských 

vzťahoch (v AJ) 

7.-9.2.2011: vykonanie skúšky „Zentrale Oberstufenprüfung“ z nemeckého 

jazyka na Goetheho inštitúte v Bratislave 

19.8.-4.9.2010: letná škola európskej integrácie, organizátor: Leopold-

Franzens Universität Innsbruck, Universität Passau, Forum Alpbach, miesto 

konania: Alpbach, Rakúsko, vykonanie skúšky z Európskeho práva 

ekvivalentnej a uznanej na účel vykonania povinného seminára na rakúskych 

univerzitách s hodnotením: výborný/sehr gut (v NJ) 

2.3.-31.7.2009: program IPS (Internationale Parlamentspraktikum), stáž 

v nemeckom parlamente spojená so štúdiom na Humboldt Universität Berlin, 

organizátor: Deutscher Bundestag, miesto konania: Berlín, Nemecko (v NJ) 

17.10.2008: zloženie skúšky TOEFL z anglického jazyka, 104 bodov 

8.9.-19.9.2008: letná škola „Cezhraničné vzťahy v regióne Stredozemného 

mora“, organizátor: Medzinárodný sociologický inštitút v Gorizii (ISIG), 

Univerzita v Terste, miesto konania: Gorizia, Taliansko (v AJ a TAL) – 

vystúpil som s príspevkom o cyperskej otázke (v AJ)  

31.3.-9.4.2008: vzdelávací program „Vzdelávanie absolventov v oblasti 

zefektívňovania rozhodovacieho procesu v EÚ a nadobudnutia tréningových 

zručností“, organizátor: Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva, 

Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, miesto konania: 

Bratislava, Slovensko + Brusel, Belgicko  (v AJ a SJ) 

18.8.-2.9.2007: letná škola DAAD „Proces vytvárania európskej ústavy“, 

organizátor: Univerzita Trier, miesto konania: Otzenhausen, Nemecko (v AJ)  

18.4.2007: ukončené postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných 

vzťahov a aproximácie práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislave (2005 – 2007) 

15.-26.5.2006: kurz „Medzinárodné obchodné transakcie“ vedený americkým 

lektorom, organizátor: Fulbrightova komisia v Bratislave, Ústav 

medzinárodných vzťahov a aproximácie práva, Právnická fakulta, Univerzita 

Komenského v Bratislave, miesto konania: Bratislava, Slovensko (v AJ) 

15.-26.5.2006: kurz „Porovnávacie právo – právny systém a ľudské práva 

v EU a USA“ vedený americkým lektorom, organizátor: Fulbrightova komisia 

v Bratislave, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva, Právnická 

fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, miesto konania: Bratislava, 

Slovensko (v AJ) 

12.-18.12.2005: zimná škola „I Mediterranei“ zameraná na problematiku 

stretu kultúr a národov v EÚ, organizátor: Maltská univerzita, miesto konania: 

Citta della Pieve, Taliansko (v AJ), prezentoval som 2 prezentácie o európskej 

kultúre a ochrane ľudských práv v EÚ (v AJ) 

11.-24.7.2004: letná škola „V4“ zameraná na spoluprácu krajín V4 v EU, 

organizátor: Villa Decius, miesto konania: Krakow, Poľsko (v AJ) 

29.4.2004: vykonanie skúšky „Zentrale Mittelstufenprüfung“ z nemeckého 

jazyka na Goetheho inštitúte v Bratislave 

feb. – dec. 2004: kurz “Škola rakúskeho súkromného práva” , organizátor: 

Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Viedenská 

ekonomická univerzita, miesto konania: Bratislava, Slovensko (v NJ) 

okt. 2003 - feb. 2004: Program Erasmus/Socrates, Právnická fakulta, Martin 

Luther Universität (MLU), Halle, Nemecko (v NJ) 

10.6.2003: zloženie skúšky „Zertifikat Deutsch“ z nemeckého jazyka na 

Goetheho inštitúte v Bratislave  



 

Priebeh zamestnaní 1.5.2017 – súčasnosť: prokurátor, Okresná prokuratúra Malacky 

1.9.2009 – súčasnosť: odborný asistent, Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky 

2.9.2015 – 30.4.2017:  právny čakateľ prokuratúry, Okresná prokuratúra 

Malacky 

11.7.2011 – 31.7.2015: štátny radca, Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia 

trestného práva, odbor trestného súdnictva  

1.12.2008 – 30.6.2009: odborný asistent, Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky 

1.9. – 30.11.2008: asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (8.10.2008 – 

30.6.2009, 1.9.2009 – súčasnosť) 

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky: 

povinné predmety: Trestné právo I, Trestné právo II, Trestné právo III,  

Trestné právo IV 

povinne voliteľné predmety: Kriminalistika 

výberové predmety: Klinika trestného práva, Úvod do štúdia trestného práva 

v anglickom jazyku, Predštátnicový seminár z trestného práva 

Odborné alebo umelecké zameranie Trestné právo s osobitným zreteľom na trestné právo procesné a 

kriminalistiku 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia podľa smernice č. 

13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, 

umeleckej činnosti a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

1. monografia: 

- AAB01 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Písmoznalectvo v 

kriminalistike a v trestnom konaní. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 198 s. - (Studia Iuridica 

Bratislavensia ; Nr. 34), ISBN 978-80-7160-298-9 

- AAB02 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Trestnoprávne aspekty 

držania strelných zbraní v Slovenskej republike. Šamorín : Heuréka, 2018, 

365 s. - ISBN 978-80-8173-060-3 

- ABB01 Blažek, Radovan [UKOPATP] (40%) - Laciak, Ondrej [UKOPATP] 

(10%) - Matúška, Tomáš [UKOPATP] (40%) - Tobiášová, Lýdia 

[UKOPATP] (10%): Selected procedural aspects of corporate criminal 

liability, In: Corporate criminal liability : some aspects of corporate 

criminal liability in the Slovak Republic. - Bratislava : Comenius 

university, Faculty of law, 2015. - S. 117-183. - ISBN 978-80-7160-409-9 

POZNÁMKA: Vyšlo aj v slovenčine - Trestná zodpovednosť právnických 

osôb : vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR. - 

Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 124-187. - ISBN 978-80-8168-328-2 

Ohlasy (7) 

- ABB04 Blažek, Radovan [UKOPATP] (92%) - Novocký, Juraj (8%): 

Vykonávacie konanie : § 406-476 In: Trestný poriadok : veľký komentár - 3. 

aktual. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2017. - S. 721-841. - ISBN 978-80-8155-

070-6 

2. učebnica: 

- ACB01 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (8%) - Bargel, Martin (5%) - Blažek, 

Radovan [UKOPATP] (6%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (10%) - Klátik, 

Jaroslav (10%) - Kolcunová, Marta (5%) - Kolesár, Juraj (1%) - Kordík, 

Marek [UKOPATP] (12%) - Kurilovská, Lucia [UKOPATP](5%) - Laciak, 

Ondrej [UKOPATP] (3%) - Magvašiová, Anna (6%) - Prikryl, Ondrej (7%) - 

Šimovček, Ivan (3%) - Samaš, Ondrej (6%) - Toman, Pavol (3%) - 

Viktoryová, Jana (3%) - Vráblová, Miroslava (7%): Trestné právo procesné 

: všeobecná a osobitná časť. - 1.vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - 864 s. 

ISBN 978-80-89122-75-2, Ohlasy (107) 

- ACB02 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Kriminalistika. - 1. vyd. - 

Šamorín : Heuréka, 2016. - 263 s. - (Učebnice) ISBN 978-80-8173-030-6, 

Ohlasy (4) 

- ACD01 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Mimoriadne opravné 

prostriedky : dovolanie, In: Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná 

časť. - 2. prepracované a doplnené vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - S. 

639-671. - ISBN 978-80-89122-76-9 

- ACD02 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Vykonávacie konanie 

In: Trestné právo procesné : osobitná časť. - Šamorín : Heuréka, 2016. - S. 

323-381. - ISBN 978-80-8173-021-4, Ohlasy (7) 

- ACD03 Blažek, Radovan [UKOPATP] (78%) - Kolcunová, Marta (22%): 

Mimoriadne opravné prostriedky, In: Trestné právo procesné : osobitná 

časť. - Šamorín : Heuréka, 2016. - S. 225-269. - ISBN 978-80-8173-021-4 

3. skriptá: 

0 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 171 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

školených: 0 

ukončených: 0 

Kontaktná adresa  

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                          

 Podpis uchádzača 


