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 Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty zo dňa 7. marca 2019 som bol vymenovaný za oponenta vo vymenúvacom konaní za 

profesora doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD. v odbore 3.4.7 trestné právo. Na základe tohto 

vymenovania predkladám nasledujúci posudok na inauguračný spis.  

K žiadosti o vypracovanie posudku mi bola  zaslaná príslušná dokumentácia obsahujúca 

všetky potrebné podklady v zmysle príslušnej legislatívy o priebehu vymenúvacieho konania 

za profesora, ako aj kritéria stanovujúce požiadavky na vymenúvacie konanie. Hodnotenie 

práce uchádzača vychádza z predloženej dokumentácie, ako aj jeho prác, s ktorými som sa 

priebežne stretol na vedeckých podujatiach a v dostupných publikáciách.  

  Uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor nepretržite od roku 1987  

pôsobí so 100% úväzkom na Katedre trestného práva, Právnickej fakulty, Univerzity P. J. 

Šafárika v Košiciach. Od roku 2011 ako docent v odbore trestné právo. 

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

procesné II, Trestné právo procesné III, Kriminalistika v rozsahu vedenia seminárov a 

prednášok v dennej forme magisterského štúdia. Zabezpečuje výučbu uvedených predmetov 

v externej forme magisterského štúdia, konzultácie z predmetu kriminalistika, vykonávanie 

postupových skúšok. Je členom v komisiách pre štátne skúšky v magisterskom študijnom 

programe, oponentom záverečných prác (diplomových, rigoróznych), podieľa sa na práci 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 z 11. apríla 2016. Uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor kritériá pre 

pedagogickú prax spĺňa. 

 Uchádzač sa vo svojej vedeckej činnosti v dlhodobom horizonte 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 viažu aj jeho 
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hlavné vedecké výstupy v podobe monografie „Koncepcia prípravného konania“ /2010/ a 

„Kriminalisticko-taktické a trestnoprocesné aspekty inštitútu začatia trestného stíhania“ 

/2001/. Z publikačnej činnosti ďalej poukazujem osobitne na najaktuálnejšie výstupy 

inauguranta, a to „Alternatívne spôsoby výkonu trestov“ /2018/, „Principle of Concentration 

in Criminal Proceedings“ /2018/ a „Obhajoba obvineného v prípravnom konaní“/2018/. 

Vedecké práce uchádzača sú pôvodné, originálne, prinášajú nové poznatky a vyjadrujú 

erudované odborné stanoviská  uchádzača k aktuálnym problémom trestného práva.  

K uvedeným 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.  O ich vysokej kvalite svedčia aj preukázateľné 

ohlasy a recenzie. 

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

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

radou UK z 11. apríla 2016: Uchádzač  o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

kritériá pre publikačnú činnosť spĺňa.  

 

 Z inauguračného spisu vyplýva, že uchádzač spĺňa požiadavky na minimálny počet 

ohlasov na jeho vedeckú publikačnú činnosť. Prevažujú ohlasy v domácich a zahraničných 

publikáciách – neregistrované.  

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

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

radou UK z 11. apríla 2016: Uchádzač  o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

kritériá pre ohlasy na publikačnú činnosť spĺňa.  

 Podľa inauguračného spisu má uchádzač 7 ukončených doktorandov a v súčasnosti 3 

školených  doktorandov. 

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

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

UK z 11. apríla 2016: Uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor kritériá pre 

vedeckú školu spĺňa. Vzhľadom na jeho praktické skúsenosti a hodnotné výstupy v rámci 

vedeckej činnosti bude môcť i naďalej úspešne pôsobiť ako školiteľ v doktorandskom štúdiu i 

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

štúdia. 



Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave 

 Uchádzač preukázal svoju aktívnu účasť v riešení štyroch domácich grantov, v jednom 

z nich ako zodpovedný riešiteľ.  

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

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

radou UK z 11. apríla 2016: Uchádzač  o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

kritériá pre riešenie grantových úloh spĺňa. 

 Zhodnotenie kvality vedeckého výskumu a odborného profilu uchádzača:  

Z inauguračného spisu vyplýva, že uchádzač je z  odbornej stránky 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 mu umožnili a stále 

umožňujú zostať v kontakte s právnou praxou ako člen Slovenskej advokátskej komory od roku 

1995 – dodnes. 

 Uchádzača poznám nielen ako autora jeho vedeckých výstupov, predovšetkým 

monografie Koncepcia prípravného konania alebo Obhajoba obvineného v prípravnom konaní, 

ktoré sú inšpirujúcim zdrojom pre moje vlastné vedecké výstupy, ale aj ako zanieteného 

pedagóga za presadzovanie požiadaviek uplatňovania práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 

Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.  

 Som presvedčený, že z odbornej stránky sa angažuje predovšetkým v mimoriadne 

aktuálnych témach, ktoré majú aj medzinárodný kontext. Je pracovitý, skromný, odborne a 

argumentačne vyzretá osobnosť.  

 Uchádzač dokáže vedecké výsledky plnohodnotne premietnuť do praktických výstupov, 

všeobecne zrozumiteľných a podnetných pre právnu prax. 

  

 Záver: Na základe posúdenia doložených podkladov a celkového zhodnotenia 

pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD.  

     odporúčam, 

aby Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Komenského  v Bratislave schválila návrh na 

jeho vymenovanie za profesora v odbore 3.4.7. trestné právo. 

 

   

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

 

         prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
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