
Oponentský posudok 

 

vo vymenúvacom konaní  pre získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

v odbore 3.4.7. trestné právo  

uchádzača  doc. JUDr. Tomáša Strémyho, 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 profesora doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., v odbore 3.4.7. trestné právo. Na 
základe tohto vymenovania predkladám nasledujúci posudok na inauguračný spis: 
 

  Uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor pôsobí nepretržite od 

roku 2006 na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave ako vysokoškolský učiteľ na 

Katedre trestného práva a kriminológie a od 1. februára 2016 pôsobí na funkčnom mieste 

docent na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojho 

zamestnania uskutočňuje prednášky, vedie seminárne cvičenia, je školiteľom 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: Uchádzač  o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor kritériá pre pedagogickú prax spĺňa. 
  

 Uchádzač sa vo svojej vedeckej činnosti dlhodobo zameriava na výskum 

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

začiatku svojho pôsobenia na akademickej pôde sa venuje výskumu ekonomickej a 

majetkovej kriminality, ale tiež prierezovým právnym oblastiam ako sú restoratívna justícia a 

alternatívne tresty a trestná zodpovednosť právnických osôb. V týchto oblastiach vykazuje 

rozsiahlu publikačnú činnosť (štyri monografie a 9 učebníc).  

 Najdôležitejšími výstupmi v rámci jeho vedecko-výskumnej činnosti sú jeho 

monografie vytvorené v spoluautorstve „Restoratívna justícia“ a “Daňové podvody 

(karuselové podvody)”.  

 Snahy o vytvorenie restoratívnej justície sa objavujú v dobe, keď tradičná trestná 

politika vyčerpala svoje možnosti a nie je schopná zabrániť nárastu kriminality a problémom 

trestnej justície, akými sú neúmerné zaťaženie súdov, nízka účinnosť trestov či nedostatočná 

ochrana obetí. Základným východiskom restoratívnych prístupov je presvedčenie o tom, že 

trestný čin nie je len porušenie ustanovení trestného zákona, ale najmä konflikt medzi 

konkrétnymi jedincami zasahujúcimi do ich medziľudských vzťahov, ktoré je treba riešiť na 

interpersonálnej úrovni so snahou obnoviť poškodené sociálne vzťahy a odčiniť následky 

spôsobené trestným činom.  

K horeuvedeným témam 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. Povšimnutiahodný je aj počet absolvovaných študijných pobytov v zahraničí, prevažne 

v Nemecku.  

Dôležitým prvkom je jeho lektorská činnosť určená sudcom a prokurátorom, zameraná 

na problematiku trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. Ide o novú tému v rámci 

trestnoprávnej zodpovednosti, s ktorou nie sú na Slovensku skúsenosti a stavajú právnu prax 



pred nové otázky a výzvy. Treba poznamenať, že uchádzač patril medzi členov komisie, ktorá 

sa podieľala na tvorbe legislatívneho návrhu zákona (v súčasnosti účinného zákona č. 91/2016 

Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb). Podieľal sa aj na legislatívnych prácach, 

týkajúcich sa rekodifikácie trestného práva (príprava návrhu nového Trestného zákona), 

aktívne pôsobí aj v rámci komisie vo veciach väzenstva.  

Uchádzač taktiež vhodným spôsobom spája právnu teóriu s aktívnou právnou praxou, 

nakoľko pôsobí ako advokát so špecializáciou na trestné právo. V tejto súvislosti sú známe aj 

jeho vyjadrenie k odborným otázkam v masmédiách a v odborných diskusiách v televízii. 

O jeho aktívnom podiele na vedeckom živote svedčí aj jeho početné organizátorstvo 

medzinárodných vedeckých konferencií v rámci odboru. 

 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: Uchádzač  o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor kritériá pre publikačnú činnosť spĺňa.  

 

 Z inauguračného spisu vyplýva, že u uchádzača prevažujú síce ohlasy v domácich 

publikáciách (221), avšak pomerne vysoký je aj počet ohlasov v zahraničných publikáciách 

(134) a nájdu sa aj citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (2). 

 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: Uchádzač  o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor kritériá pre ohlasy na publikačnú činnosť spĺňa.  
 

 Podľa inauguračného spisu uchádzač má štyroch školených doktorandov, z toho 7 

ukončených doktorandov. 

 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: Uchádzač  o získanie vedecko-pedagogického titul profesor 

kritériá pre vedeckú školu spĺňa.  Vzhľadom na jeho pracovné zaradenie je predpoklad, že v 

ďalšom dotváraní vedeckej školy týkajúcich sa tém súvisiacich s jeho vedeckým výskumom 

bude naďalej úspešne pokračovať.  

 

Uchádzač bol riešiteľom šiestich projektov VEGA,  jedného projektu KEGA, troch 

projektov APVV, jedného projektu Horizon 2020, jedného projektu z Európskych 

štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie. Podieľal sa na príprave 

a expedícii projektov Horizon 2020.  

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: Uchádzač  o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor kritériá pre riešenie grantových úloh spĺňa. 

  

Zhodnotenie kvality vedeckého výskumu a odborného profilu uchádzača: Uchádzač je 

osobnosť, ktorá sa aktívnym spôsobom angažuje v nových, perspektívnych témach v rámci 

vedného odboru trestné právo. Je vedecky kreatívny, spoľahlivý a prístupný novým ideám, 

angažuje sa pri príprave zahraničných vedeckých projektov.  

Osobne som mala príležitosť spolupracovať s uchádzačom ako zodpovedná riešiteľka 

projektu APVV „Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd v právnej teórii a praxi“ 



a projektu VEGA „Princípy administratívnoprávnej zodpovednosti – 

právna úprava a právna prax“, v ktorom pôsobil ako zástupca vedúcej projektu. V tejto 

súvislosti zastrešoval výskum problematiky vzťahov správnych deliktov a trestných činov 

právnických osôb, čo je oblasť aktuálna a málo prebádaná. Výsledky ukončeného projektu 

boli, aj vďaka jeho vedeckým výstupom, veľmi vysoko hodnotené grantovou komisiou.  

Na základe zodpovedného prístupu a kreatívnosti vo vedeckom výskume, ktoré 

prezentoval vo svojich výstupoch i na vedeckých konferenciách, dovoľujem si s plnou 

vážnosťou vysloviť názor, že ani relatívne mladý vek, v ktorom sa pán docent uchádza o 

vedecko-pedagogický titul profesor, by nemal byť prekážkou, aby sa mu umožnilo pôsobiť na 

takomto funkčnom mieste. Získanie titulu má pomáhať napredovať ďalej v úspešne 

nastúpenej ceste a byť dôvodom pre zverenie ďalších závažných výskumných úloh. 

 Záver: Na základe posúdenia doložených podkladov a zhodnotenia pedagogickej, 

vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti doc. JUDr. Tomáša Strémyho, 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. Soňa Košičiarová, PhD. 

                   Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
 
 
 
V Trnave, 23. októbra 2017 
 


