
Oponentský posudok 

 

vo vymenúvacom konaní  pre získanie vedecko-pedagogického titulu profesorka 

v odbore 3.4.7. trestné právo  

uchádzačky  Dr.h.c. doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. 

 

 Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty zo dňa 21. septembra 2017 som bola vymenovaná za oponentku vo vymenúvacom konaní 

za profesorku Dr.h.c. doc. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., v odbore 3.4.7. trestné právo. Na 
základe tohto vymenovania predkladám nasledujúci posudok na inauguračný spis: 
 

  Uchádzačka o získanie vedecko-pedagogického titulu profesorka od roku 1993 

nepretržite pôsobí v 100% úväzku na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, 

PF UK. Od roku 2014 ako docentka v odbore Trestné právo. 

 Nepretržite od roku 1993 až doteraz sa podieľa na výučbe predmetov Trestné právo 3 

(pôvodne ako Trestné právo procesné) a  Trestné právo 4 (pôvodne ako Trestné právo procesné) 

v rozsahu vedenia seminárov a prednášok v dennej forme magisterského štúdia;  zabezpečuje 

výučbu uvedených predmetov v externej forme magisterského štúdia; konzultácie z predmetu; 

vykonávanie postupových skúšok; členstvo v komisiách pre štátne skúšky v magisterskom 

študijnom programe; vedenie a oponovanie záverečných prác (diplomových, rigoróznych); 

zúčastňuje sa práce v komisiách pre obhajoby záverečných prác.  

 Zhodnotenie kritérií pre pedagogickú prax podľa čl. 6 Kritérií na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválených Vedeckou radou 

UK zo dňa 11. apríla 2016: Uchádzačka  o získanie vedecko-pedagogického titulu profesorka 

kritériá pre pedagogickú prax spĺňa. 

  

 Uchádzačka sa vo svojej vedeckej činnosti dlhodobo zameriava na výskum 

problematiky, ktorá patrí v súčasnosti v odbore trestného práva medzi najaktuálnejšie. 

Konkrétne ide o problematiku právnej úpravy trestného konania (ku ktorej sa viaže aj jej hlavný 

vedecký výstup v podobe monografie „Základné zásady trestného konania. Účel a základná 

limitácia.“, právnych aspektov alternatívnych trestov a inštitútu probačnej a mediačnej služby 

(monografie „Restoratívna justícia“ a „Výchovné a probačné programy v sociálnej práci v 

trestnej justícii“). K horeuvedeným témam, taktiež pravidelne publikuje svoje príspevky 

v domácich a zahraničných periodikách a vystupuje na domácich a zahraničných 

konferenciách, čo sa odráža aj v počte zverejnených vedeckých výstupov, ktoré prekračujú 

minimálny požadovaný rámec, a to aj pokiaľ ide o sledovanú štruktúru.  

 Zhodnotenie kritérií pre publikačnú činnosť podľa čl. 7 Kritérií na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválených Vedeckou 

radou UK zo dňa 11. apríla 2016: Uchádzačka  o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesorka kritériá pre publikačnú činnosť spĺňa.  

 

 Z inaugračného spisu vyplýva, že uchádzačka spĺňa požiadavky na minimálny počet 

ohlasov na jej vedeckú publikačnú činnosť. Prevažujú ohlasy v domácich publikáciách, avšak 

celkový počet a skladba odráža dosah a tematické zameranie výskumu, ktoré vykazuje 

primeranú dynamiku.   



 Zhodnotenie kritérií pre publikačnú činnosť podľa čl. 8 Kritérií na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválených Vedeckou 

radou UK zo dňa 11. apríla 2016: Uchádzačka  o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesorka kritériá pre ohlasy na publikačnú činnosť spĺňa.  
 

 Podľa inauguračného spisu uchádzačka má 15 školených doktorandov, z toho 1 po 

dizertačnej skúške a 1 ukončeného doktoranda. 

 Zhodnotenie kritérií pre vedeckú školu podľa čl. 9 Kritérií na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválených Vedeckou radou 

UK zo dňa 11. apríla 2016: Uchádzačka  o získanie vedecko-pedagogického titulu profesorka 

kritériá pre vedeckú školu spĺňa. Vzhľadom na jej praktické skúsenosti a hodnotné výstupy v 

rámci vedeckej činnosti, ako aj skutočnosť, že pôsobí na katedre, ktorej personálne zloženie 

garantuje, že bude i naďalej môcť úspešne pôsobiť ako školiteľka v doktorandskom štúdiu i v 

nasledujúcich rokoch, je predpoklad i ďalšej perspektívnej výchovy študentov v treťom stupni 

štúdia. 

 

 Uchádzačka preukázala svoju aktívnu účasť v riešení troch domácich grantov (APVV, 

VEGA), v jednom figuruje ako zodpovedná riešiteľka v súčasnom období. Ide všetko o granty, 

ktoré tematicky zodpovedajú profilácii uchádzačky z hľadiska jej vedeckého a odborného 

zamerania. 

 Zhodnotenie kritérií pre riešenie grantových úloh podľa čl. 10 Kritérií na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválených Vedeckou 

radou UK zo dňa 11. apríla 2016: Uchádzačka  o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesorka kritériá pre riešenie grantových úloh spĺňa. 

  

 Zhodnotenie kvality vedeckého výskumu a odborného profilu uchádzačky: Z 

inauguračného spisu vyplýva, že uchádzačka je po odbornej stránke vyprofilovanou 

osobnosťou, ktorá dáva záruku toho, že i v budúcnosti bude patriť medzi popredné osobnosti v 

oblasti trestného práva. 

 Svedčí o tom nielen prehľad doterajších zamestnaní, ktoré jej umožnili a stále umožňujú 

zostať v kontakte s právnou praxou, ale aj skutočnosť, že bola ustanovená za členku 

legislatívnych, expertných poradných komisií. Je spoluautorkou návrhu zákona o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb a návrhu zákona o obetiach trestných činov. Je spoluautorkou 

koncepcie akreditácie probačných programov v trestnej justícii a taktiež je spoluautorkou 

projektu elektronického systému monitoringu osôb (ESMO) a spoluautorkou zákona 

o elektronickom monitoringu osôb. 

 Uchádzačku poznám nielen ako autorku jej vedeckých výstupov (predovšetkým jej 

monografie Základné zásady trestného konania. Účel a základná limitácia, ktorá je 

inšpirujúcim zdrojom pre moje vlastné vedecké výstupy), ale aj ako zanietenú bojovníčku za 

presadzovanie požiadaviek uplatňovania práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd.  

 Osobne sa mi páči, že po odbornej stránke sa anagažuje predovšetkým v mimoriadne 

aktuálnych témach, ktoré majú aj medzinárodný kontext. Je pracovitá, skromná, odborne a 

argumentačne vyzretá osobnosť.  

 Okrem toho dokáže plnohodnotne vedecké výsledky premietnúť do praktických 

výstupov, všeobecne zrozumiteľných a podnetných pre právnu prax. Dúfam, že naďalej bude 

úspešne pokračovať pri presadzovaní návrhov nových zákonov, ktoré zaraďujú  Slovenskú 

republiku do rodiny štátov, podporujúcich svojou legislatívou ochranu práv súkromných osôb 

pri výkone verejnej moci.  

  



 Záver: Na základe posúdenia doložených podkladov a celkového zhodnotenia 

pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti Dr.h.c. doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, 

PhD., odporúčam, aby Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Komenského  v Bratislave 

schválila návrh na jej vymenovanie za profesorku v odbore 3.4.7. trestné právo. 
 

  

 

         ...................................................... 

 

         prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

                   Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
 
 
 
V Trnave, 20. októbra 2017 
 


