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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia inauguračnej komisie vo veci inauguračného konania 

o udelenie titulu profesor doc. JUDr. Miroslave Vráblovej, PhD. 
ktoré sa uskutočnilo dňa 28.07.2022 o 16.00 hod. 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

 

- preskúmanie splnenia kritérií vymenúvacieho konania platných na PraF UK v 

Bratislave 

 

Zasadnutie inauguračnej komisie sa konalo v súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor, v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, ďalej v súlade 

s článkom 13 ods. 2 vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 7/2014 - Úplné znenie vnútorného 

predpisu č. 16/2013: Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho 

konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1, ktorý bol 

schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Zásady 

habilitačného a vymenúvacie konania“). 

 

Členov inauguračnej komisie a oponentov na základe uznesenia Vedeckej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zo dňa 19.05.2022, vymenoval 

predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, doc. JUDr. 

Eduard Burda, PhD., ako inauguračnú komisiu vo vymenúvacom konaní o udelenie titulu 

profesor doc. JUDr. Miroslave Vráblovej, PhD., v odbore trestné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7): 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia: 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 
 

prof. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR  

 

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Věra Kalvodová, CSc. 

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

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

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

      

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 
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Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR  

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila dňa 

19.05.2022 tému inauguračnej prednášky s názvom: „Pandémia Covid-19 a jej dopad na 

trestnú a väzenskú politiku v Slovenskej republike.“ 

 

Programom tohto zasadnutia inauguračnej komisie boli dva zásadné body, ktoré jej ukladá 

vyššie citovaný Vnútorný predpis UK v Bratislave č. 7/2014 (Zásady habilitačného a 

vymenúvacieho konania), a to: 

  

1) Preskúmanie splnenia kritérií vymenúvacieho konania platných na Právnickej fakulte 

UK v Bratislave (Čl. 13 ods. 2 Zásad habilitačného a vymenúvacieho konania). 

2) Vypracovanie stanoviska pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, o splnení alebo nesplnení kritérií Právnickej fakulty UK pre 

vymenovanie uchádzača za profesora (Čl. 20 ods.1 Zásad habilitačného 

a vymenúvacieho konania). 

 

 

K BODU 1)  
 

Inauguračná komisia pri preskúmaní splnenia kritérií vymenúvacieho konania vychádzala 

z dvoch záväzných interných predpisov: 

- z Vnútorného predpisu UK č. 3/2014, schváleného Vedeckou radou UK v Bratislave 

„Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského 

v Bratislave“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.04. 2014 a 

- z „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré boli prerokované vo Vedeckej rade 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 03.03.2016 a nadobudli 

platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 

11.04.2016 a účinnosť dňom po nadobudnutí platnosti, 12.04.2016 (ďalej len „Kritériá 

Právnickej fakulty UK“). 

 

 

Hodnotenie plnenia kritérií Právnickej fakulty UK :  
 

a) Preukázanie a naplnenie pedagogickej praxe 

 

Podľa čl.6 Kritérií Právnickej fakulty UK – Pedagogická prax – uchádzač o získanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor musí pedagogicky pôsobiť v zmysle zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších prepisov v rozsahu 50 % normatívom 

daného času kontaktnej výučby najmenej tri roky od získania titulu docent v študijnom 

odbore právo, alebo v príbuznom študijnom odbore. 

Z predloženého potvrdenia o dĺžke pracovného pomeru zo dňa 28.02.2022 a potvrdenia 

o prehľade pedagogickej praxe zo dňa 10.03.2022 vyplýva, že doc. JUDr. Miroslava Vráblová, 

PhD., ako vysokoškolský učiteľ, zamestnanec Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická 

fakulta, vykonáva pedagogickú prax na Katedre trestného práva a kriminológie 

v zamestnaneckom pomere nepretržite od 01.09.2004 do súčasnosti v rozsahu 100 % 

normatívom daného času kontaktnej výučby a od 01.03.2013 je zaradená do funkcie docenta, 

v ktorej odpracovala k 28.2.2022 deväť (9) rokov. 
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Z predloženého potvrdenia o zamestnaní zo dňa 11.03.2022, vyplýva, že doc. JUDr. 

Miroslava Vráblová, PhD., ako vysokoškolská učiteľka so zaradením vo funkcii docent na 

Katedre trestního práva Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vykonáva 

pedagogickú prax od 20.09.2017 do súčasnosti. 

Z predloženého potvrdenia zo dňa 08.03.2022 vyplýva, že  doc. JUDr. Miroslava Vráblová, 

PhD, vykonávala pedagogickú činnosť na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, katedre 

trestného práva, ako vysokoškolský učiteľ so zaradením vo funkcii docent od 01.09.2016 do 

31.08.2017, kde zabezpečovala výučbu povinných predmetov trestné právo hmotné a trestné 

právo procesné. 

 

Uchádzačka zabezpečovala školiteľstvo, vrátane konzultácií pre študentov – vedenie a 

oponovanie záverečných prác, zároveň sa podieľala ako členka komisie na rigoróznych 

konaniach a vychovala 8 doktorandov, ktorým bol udelený titul PhD. V súčasnosti školí troch 

doktorandov. 

Uchádzačka sa tiež podieľala na tvorbe devätnástich učebných pomôcok – 

vysokoškolských učebníc (ACA, ACB, ACC, ACD, spolu 43,27 AH). 

 

Akademický titul „magister“ v študijnom odbore: právo získala na Univerzite Palackého v 

Olomouci, Právnickej fakulte, v roku 2003. Titul „doktor práv“ v študijnom odbore: právo 

získala na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte v roku 2004. Titul „philosophiae 

doctor“ v študijnom odbore: trestné právo získala na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej 

fakulte v roku 2009. Titul „docent“ v študijnom odbore: trestné právo získala na Trnavskej 

univerzite v Trnave, Právnickej fakulte v roku 2012. 

 

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečovala uchádzačka na: 

▪ Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, Katedre trestného práva 

a kriminológie, výučbu  

- povinných predmetov: Trestné právo hmotné 1, Trestné právo hmotné 2, 

Kriminológia, Kriminalistika, Trestné právo procesné, (magisterský študijný 

program 

- povinne voliteľných predmetov: Kriminológia (doktorandský študijný program) 

 

▪ Akadémii Policajného zboru v Bratislave, Katedre trestného práva, výučbu 

- povinných predmetov: Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné 

▪ Univerzite Palackého v Olomouci, Právnickej fakulte, Katedre trestního práva, výučbu 

- povinných predmetov: Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné 

 

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že uchádzačka  spĺňa požadované 

pedagogické kritériá, ktoré sú potrebné pre začatie inauguračného konania, a teda 

pedagogicky pôsobí v rozsahu 50 % normatívom daného času kontaktnej výučby najmenej päť 

rokov od získania titulu docent v študijnom odbore právo, alebo v príbuznom študijnom odbore 

a preukázala, že mala pravidelné prednášky, semináre (cvičenia), viedla záverečné práce, školí 

doktorandov a je autorkou študijnej literatúry. Okrem splnenia uvedených pedagogických 

kritérií, uchádzačka spĺňa aj osobnostné a charakterové predpoklady, nevyhnutné na získanie 

titulu profesor. 

 

Hodnotiaci záver: uchádzačka splnila v plnom rozsahu kritérium na získanie titulu 

profesor podľa čl. 6 (Pedagogická prax) „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent a kritérií na vyhodnotenie 
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splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor,“ v požiadavke na 

pedagogickú prax. 

 

 

     Preskúmanie požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti 

 

Podľa čl. 7 citovaných Kritérií Právnickej fakulty UK je pre úspešné uchádzanie sa 

o vymenúvacie konanie predpísané: 

- Autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) vydanej 

v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore: 

 

(ABB) Zaistenie osôb a vecí : Prvá časť, štvrtá hlava : (§ 71-112) / Ondrej Prikryl, Tomáš 

Strémy, Lilla Ozoráková, Miroslava Vráblová (25,72%).  

In: Trestný poriadok I : komentár : $ 1 - 195. - Bratislava : C.H. Beck - Nakladatelství 

C.H.Beck, 2021. - ISBN 978-80-89603-88-6. - S. 339-580 [print]. 

[Ondrej Prikryl, Tomáš Strémy, Lilla Ozoráková, Miroslava Vráblová (25,72%)] 

 

- Autorstvo štyridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách 

(ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v recenzovaných nekonferenčných zborníkoch 

(AEC, AED) a v recenzovaných konferenčných zborníkoch (AFA, AFB, AFC, AFD):  

 

1. ADE Restorative justice in the conditions of the Slovak Republic / Tomáš Strémy, 

Miroslava Vráblová (50%). In: International and comparative law review = 

Mezinárodní a srovnávací právní revue. - ISSN 1213-8770. - Vol. 16, no. 1 (2016), p. 

39-53. [Strémy Tomáš (50%) - Miroslava Vráblová (50%)] 

 

2. ADE Výskum verejnej mienky o násilnej kriminalite - agentúrny výskum = 

Öffentliche Meinungsumfrage über gewaltsame Kriminalität – eine Agenturforschung / 

Miroslava Vráblová. In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní 

právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 19. č. 4 (2020), s. 233-239. [Vráblová Miroslava 

(100%)] 

 

3. ADE Niekoľko poznámok k historicky najmladšiemu odklonu v slovenskom trestnom 

konaní - dohode o vine a treste / Miroslava Vráblová. In: Trestněprávní revue : odborný 

recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 6, č. 7 (2007), s. 192-

196. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

4. ADE Juvenile crime with an extremist context = Prestuplenija nesoveršennoletnich 

ekstremistskoj napravlennosti / M. Vrablova (50%), T. Stremy (50%) In: Vestnik 

Omskogo universiteta = Herald of Omsk University. Law. - ISSN 1990-5173. - No 2 

(43), (2015), p. 258-262. [Vráblová Miroslava (50%) - Tomáš Strémy (50%)] 

 

5. ADE Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich sprawców czynów karalnych w 

Europie = Jurisdiction over juvenile delinquents of criminal acts in Europe. Adaptation 

possibilities of authorities versus actual requirements : możliwości adaptacyjne 

orzecznictwa a faktyczne potrzeby / Miroslava Vráblová. In: Zeszyty naukowe Wyższej 

szkoły finansów i prawa w Bielsku-Białej. - ISSN 2084-1809. - [Roč. 3], nr 2 (2013), s. 

134-145. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 



5 

 

6. ADE Koronakríza a jej dopad na väzenskú politiku v Slovenskej republike = Die 

Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf die Gefängnispolitik in der Slowakischen 

Republik / Miroslava Vráblová. In: Trestněprávní revue. - ISSN 1213-5313. - Roč. 20, 

č. 3 (2021), s. 176-182. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

7. ADF Quo vadis, súdna genetika? = Qu ovadis, forensic genetics? / Ján Miertuš, Vanda 

Rísová, Miroslava Vráblová (33%). In: Societas et iurisprudentia [online] : 

medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 

83-105. - Spôsob prístupu: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/01/SOCIETAS-ET-

IURISPRUDENTIA-2014-01.pdf 

 [Miertuš Ján (34%) - Vanda Rísová (33%), Miroslava Vráblová (33%)] 

8. ADF Restoratívna justícia a alternatívne tresty z pohľadu probačných a mediačných 

úradníkov = Restorative justice and alternative punishments from the Pointp of View of 

probation and mediation officers / Miroslava Vráblová (50%), Adrián Jalč (50%). In: 

Forum iuris Europaeum : recenzovaný časopis pre právnu vedu : Zeitschrift für die 

Rechtswissenschaft : journal for legal science. - ISSN 1339-4401. - Roč. 4, č. 2 (2016), 

s. 59-66.  [Vráblová Miroslava (50%) - Adrián Jalč (50%)] 

 

9. ADF Súdnictvo nad mládežou v Českej republike - jeho charakteristické črty a 

niektoré špecifiká / Miroslava Vráblová. In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu 

a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 60, č. 10 (2008), s. 1435-1444. [Vráblová Miroslava 

(100%)] 

 

10. ADF Trestnoprávne a kriminalistické aspekty domovej prehliadky = Home 

searchfrom a criminal and criminalistics point of view / Miroslava Vráblová (50%), 

Martin Samek. In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu 

vedu : journal for legal science : Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-

4364. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 43-56. - Spôsob prístupu: http://fie.iuridica.truni.sk/wp-

content/uploads/2018/12/fie-2018-1.pdf 

 [Vráblová Miroslava (50%) - Martin Samek (50%)] 

11. ADF Koronakríza a jej dopad na kriminalitu v Slovenskej republike = Corona crisis 

and its impact on crime in the Slovak Republic / Miroslava Vráblová.  In: Societas et 

iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 

- Roč. 9, č. 1 (2021), s. 91-106. - Spôsob prístupu: 

http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/01/SEI-2021-01-Studies-Vrablova-

Miroslava.pdf[Vráblová Miroslava (100%)] 

 

12. ADF Kriminológia a jej význam pre činnosť právnika / Miroslava Vráblová. In: 

Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 56, č. 10 

(2004), s. 1106-1109. 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

13. ADF Podmienka veku trestnej zodpovednosti mladistvých a hranice jej prehodnotenia 

/ Miroslava Vráblová. In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-

6461. - Roč. 56, č. 8-9, (2004), s. 934-967. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

14. ADF Nové trestnoprávne trendy v hospodárskej kriminalite / Miroslava Vráblová. In: 

Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 57, č. 6-7 

(2005), s. 853-857. 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/01/SOCIETAS-ET-IURISPRUDENTIA-2014-01.pdf
http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/01/SOCIETAS-ET-IURISPRUDENTIA-2014-01.pdf
http://fie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2018/12/fie-2018-1.pdf
http://fie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2018/12/fie-2018-1.pdf
http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/01/SEI-2021-01-Studies-Vrablova-Miroslava.pdf
http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/01/SEI-2021-01-Studies-Vrablova-Miroslava.pdf
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15. ADF Trestné zákonodarstvo nad mládežou v historickej perspektíve - včera a dnes / 

Miroslava Vráblová. In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-

6461. - Roč. 58, č. 6-7 (2006), s. 981-993. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

16. ADF Systém trestnej justície nad mládežou v Slovenskej republike - aktuálna situácia, 

reformný vývoj a dobré praktické skúsenosti / Miroslava Vráblová. In: Justičná revue : 

časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 60, č. 6-7 (2008), s. 952-

960. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

17. AEC Trestný zákon - 13 rokov od rekodifikácie (spoločné a odlišné trendy) = Penal 

Code - 13 years after recodification (common and differenttrends) / Miroslava Vráblová. 

In: Deset let od přijetí českého trestního zákoníku / Jiří Jelínek a kolektiv; [recenzenti: 

Michal Tomášek, Alexander Nett]. - Praha : Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-354-4. 

- S. 411-425. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

18. AEC Aktuálne otázky rekodifikovaných trestnoprávnych kódexov : kapitola 11 / 

Miroslava Vráblová. In: Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového 

trestního zákoníku / Simona Stočesová a kolektiv; [recenze: Jan Chmelík, Pravoslav 

Polák]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - ISBN 978-80-7380-

360-5. - S. 115-131. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

19. AEC Rozhodovanie v trestných veciach mladistvých / Miroslava Vráblová. In: Iustitia 

omnibus / [editor: Tomáš Strémy (34%), Miroslava Vráblová (33%), Štefan Zeman( 

33%)]; [recenzenti: Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová]. - Kraków : Spolok Slovákov v 

Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-782-8. - S. 329-

341.[Vráblová Miroslava (100%)] 

 

20. AED Môžu kriminológovia zmeniť svet? / Miroslava Vráblová. In: Consilio et 

industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. / [editorky Andrea Olšovská 

(50%), Veronika Trojčáková (50%)]; [recenzenti Marianna Novotná, Marek Švec]. - 

Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-

0323-3. - S. 125-135. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

21. AED Špecifiká ekonomickej trestnej činnosti mladistvých páchateľov = Particularities 

of economic criminality of minor offenders / Miroslava Vráblová. In: Právo v európskej 

perspektíve / Peter Blaho (50%), Adriana Švecová (50%) (eds.); [recenzenti: Gustáv 

Dianiška, Jan Hurdík]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 

2011. - ISBN 978-80-8082-460-0. - S. 421-434. 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

22. AED Aktuálne úlohy pri predchádzaní a postihu kriminality mládeže / Miroslava 

Vráblová. In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica : ročenka Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave 2008 / [editor Peter Blaho]; [recenzenti Gustáv Dianiška, 

Ivan Šimovček]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 

Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, c2009. 

- ISBN 978-80-8082-268-2. - S. 173-188. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

23. AFA K legislatívnemu zámeru zákona o registri diskvalifikácií / Miroslava Vráblová. 

In: Dny práva - 2008 [elektronický dokument] = Days of law : 2. ročník mezinárodní 

konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity : sborník z 
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konference / edts.: Jan Neckář...[et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - ISBN 

978-80-210-4733-4. - S. 1811-1815. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

24. AFA Porovnávacia analýza systémov súdnictva nad mládežou = Juvenile justice 

comparative analysis / Miroslava Vráblová. Iné vyd. na inom, alebo rovnakom médiu: 

Porovnávacia analýza systémov súdnictva nad mládežou / Miroslava Vráblová, 2009. 

In: O novém trestním zákoníku : sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké 

právnické dny, květen 2009 : trestněprávní sekce / Jiří Jelínek (ed.). - Praha : Leges, 

2009. - ISBN 978-80-87212-21-9. - S. 143-154. 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

25. AFA Bilancia a perspektívy rekodifikovaného trestného práva procesného / Miroslava 

Vráblová. In: Rekodifikace trestního práva procesního : (aktuální problémy) / [vědecký 

redaktor: Marie Vanduchová, Tomáš Gřivna]. - Praha : Univerzita Karlova, 2008. - 

ISBN 978-80-87146-13-2. - S. 177-183. 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

26. AFA Niekoľko poznámok k rekodifikácii slovenského trestného práva - teoretické a 

aplikačné problémy rekodifikácie trestného práva / Miroslava Vráblová. In: Aktuální 

problémy rekodifikace trestního práva hmotného : sborník příspěvků z mezinárodní 

vědecké konference konané dne 11.5. 2007 v Praze / [prorektor-editor Mojmír Horyna]. 

- Praha : Karolinum, 2007. - ISBN 978-80-246-1700-8. - S. 175-181.[Vráblová 

Miroslava (100%)] 

 

27. AFA Trestné súdnictvo nad mladistvými v Slovenskej republike - výsledky 

empirického skúmania = Juvenile justice system in Slovak republik – empirical research 

results / Miroslava Vráblová. In: Days of publiclaw [elektronický dokument] = Dny 

veřejného práva : conference proceedings : sborník příspěvků z mezinárodní konference 

/ editoři: Pavel Kandalec...[et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - ISBN 978-

80-210-4430-2. - S. 856-873. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

28. AFB Niekoľko poznámok k trestnému činu nevyplatenia mzdy a odstupného / 

Miroslava Vráblová.  In: Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov : 

[zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 27. novembra 2009] / Andrea 

Olšovská (ed.). - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. - ISBN 978-

80-7380-242-4. - S. 233-243. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

29. AFB Harmonizácia európskych systémov justície nad mládežou / Miroslava 

Vráblová. In: Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch 

Európskej únie : zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného 

v rámci projektu VEGA č. 1/0011/08 v Trnave dňa 10. 06. 2009 / [editor Ivan 

Šimovček]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 

univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2009. - ISBN 

978-80-8082-261-3. - S. 218-225. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

30. AFB Viktimológia z pohľadu minulosti, prítomnosti a budúcnosti = Past, present and 

future of victimology / Miroslava Vráblová.  In: Obete kriminality = Victims of crime : 

zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na 

Paneurópskej vysokej škole v Bratislave : proceedings of the internationa lconference, 

held on 25th November 2010, Pan European University Bratislava / [zostavili / editors: 
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Jozef Záhora, Robert Kert]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2010. - ISBN 978-

80-89447-36-7. - S. 305-312. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

31. AFB Podnet na zriadenie Inštitútu kriminológie v Slovenskej republike = The 

initiative for the establishment of the Institute of Criminology in the Slovak Republic / 

Miroslava Vráblová (50%), Tomáš Strémy (50%). In: Metodológia kriminologického 

výskumu [elektronický dokument] = Methodology of criminological research : 4.4. 

2011 / editor: Tomáš Strémy. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. 

- ISBN 978-80-8082-455-6. - 11 s. 

 [Vráblová Miroslava (50%) - Tomáš Strémy (50%)] 

 

32. AFB Výsluch mladistvého ako dôkazný prostriedok / Miroslava Vráblová (50%), 

Martin Samek. In: Dokazovanie v trestnom konaní [elektronický dokument] : zborník 

materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného 13. decembra 2006 / editor 

Ivan Šimovček. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. - ISBN 978-80-8082-

134-0. - S. 98-106. 

 [Vráblová Miroslava (50%) - Martin Samek (50%)] 

 

33. AFB Garancie procesných práv mladistvého v trestnom konaní / Miroslava Vráblová. 

In: Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej 

únie : zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci 

projektu VEGA č.1/0011/08 v Trnave dňa 20.11. 2008 / [editor Ivan Šimovček]. - 

Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8082-251-4. - S. 

84-95. 

 

34. AFC Zásada zodpovednosti za zavinenie a trestné činy proti životu a zdraviu / 

Miroslava Vráblová. In: Dny práva 2017 - Days of law 2017 [online] / eds.: Milana 

Hrušáková, JanProvazník, JiříValdhans; recenzenti: Bronislava Coufalová, Daniel 

Prouza. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-9046-0. - S. 415-

427. - Spôsob prístupu: https://www.law.muni.cz/dokumenty/45158 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

35. AFC Niekoľko poznámok k znaleckej činnosti v prípravnom konaní / Miroslava 

Vráblová (50%), Vanda Rísová. In: Olomoucké právnické dny 2018 [online] : sborník 

z 12. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 

(Sekcetrestního práva) pořádané ve dnech 24.-25.5.2018 Právnickou fakultou 

Univerzity Palackého v Olomouci / Filip Ščerba, Veronika Ščerbová (eds.); recenzent: 

Filip Ščerba. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - ISBN 978-80-88266-23-5. - 

S. 142-153. - Spôsob prístupu: 

https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Katedry/KPT/OPD_sbornik_2018.pdf 

 [Vráblová Miroslava (50%) - Vanda Rísová (50%)] 

 

36. AFC Trestné činy proti životu a zdraviu v rozhodovacej činnosti súdov / Miroslava 

Vráblová. In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 [online] : sborník z konference / Eva 

Brucknerová, David Čep, Katarína Kandová, Jiří Valdhans (eds.); recenzenti: Jaromír 

Hořák, Jiří Mulák. - Brno : Masarykova univerzita, 2020. - ISBN 978-80-210-9698-1. - 

S. 444-459. - Spôsob prístupu: http://www.dnyprava.cz/dokumenty/53440 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

https://www.law.muni.cz/dokumenty/45158
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Katedry/KPT/OPD_sbornik_2018.pdf
http://www.dnyprava.cz/dokumenty/53440
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37. AFC Kriminologické súvislosti ADHD a kriminality mládeže / Miroslava Vráblová 

(50%), Vanda Rísová. In: Kriminologické dny 2018 [online] : sborník z 6. ročníku 

mezinárodní konference Kriminologické dny pořádané ve dnech 18.-19.1.2018 Českou 

kriminologickou společností ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého 

v Olomouci / Filip Ščerba (ed.); recenzenti: Miroslava Vráblová, Jaroslav Klátik, 

Bronislava Coufalová, Petra Masopust Šachová, Roman Vicherek. - Olomouc : 

Iuridicum Olomoucense, 2018. - ISBN 978-80-88266-15-0. - S. 158-171. - Spôsob 

prístupu: http://www.czkrim.cz/cs/soubory-ke-stazeni/sbornik-z-konference-vi-

kriminologicke-dny-2018  

[Vráblová Miroslava (50%) - Vanda Rísová (50%)] 

 

38. AFD Väzba, možnosti náhrady väzby a ich využívanie v praxi = Custody, possibilities 

using alternatives to the custody in practice / Miroslava Vráblová. In: Prípravné konanie 

- možnosti a perspektívy : zborník príspevkov z celoštátnej vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou konanej dňa 21. apríla 2016 / Jozef Záhora (ed.); [recenzenti: 

Jaroslav Fenyk, Dezider Bango]. - Praha : Leges, 2016. - ISBN 978-80-7502-153-3. - 

S. 254-261. 

 [Vráblová Miroslava (100%)]  

 

39. AFD Restoratívna justícia v súdnej praxi = Restorative justice in the criminal justice 

practice / Miroslava Vráblová. In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej 

praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie september 2015 / Tomáš 

Strémy (ed.); [recenzovali: Jozef Čentéš, Eduard Burda]. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 

978-80-7502-104-5. - S. 125-137. 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

40. AFD Trestno-politické prístupy uplatňované voči delikventnej mládeži v Európe = 

Criminal approaches in the field of juvenile justice in Europe / Miroslava Vráblová. In: 

Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže : zborník príspevkov z 

konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 24. - 25. apríla 2013 na Fakulte 

práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave / [zostavil: Kuruc, Peter]; [recenzenti: 

Ivan Šimovček, Jozef Záhora]. - Žilina : Eurokódex, 2013. - ISBN 978-80-8155-025-6. 

- S. 13-28. 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

41. AFD Fenomenológia domáceho násilia = Phenomenology of domestic violence / 

Miroslava Vráblová. In: Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia : zborník 

príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 20. apríla 

2017 / Polák, Peter, Tittlová, Marcela ed.; [recenzenti: Jaroslav Ivor, Viktor Porada]. - 

Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-8168-708-2. - S. 50-62. 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

42. AFD14     Klonovanie ľudskej bytosti - medicínske a právne aspekty = Cloning a human 

being - medical and legal aspects / Vanda Rísová, Miroslava Vráblová (50%).  In: 

Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia = The protection of life and health 

under the cirimnal law : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 

september 2018 / Miroslava Vráblová (ed.); [recenzovali: Darina Mašľanyová, Marcela 

Tittlová]. - Praha : Leges, 2018. - ISBN 978-80-7502-313-1. - S. 400-411. 

 [Rísová Vanda (50%) - Miroslava Vráblová (50%)] 

 

http://www.czkrim.cz/cs/soubory-ke-stazeni/sbornik-z-konference-vi-kriminologicke-dny-2018
http://www.czkrim.cz/cs/soubory-ke-stazeni/sbornik-z-konference-vi-kriminologicke-dny-2018
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43. AFD16   Sankcionovanie páchateľov drogových trestných činov = Sanctions of drug 

offenders / Miroslava Vráblová. In: Sankcie : [zborník príspevkov z medzinárodnej 

vedeckej konferencie "Sankcie" organizovanej Právnickou fakultou Univerzity 

Komenského v Bratislave v dňoch 5. a 6. septembra 2018 v Častej - Papierničke] / 

[zostavovatelia]: Jozef Čentéš, Natália Hangáčová; [recenzenti: Jana Viktoryová, 

Magdaléna Ondicová]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - ISBN 978-80-8168-

973-4. - S. 355-371. 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

44. AFD17   Nová kriminalizácia v rekodifikovanom trestnom zákone / Miroslava 

Vráblová. In: Opus laudat artificem : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. / 

[editor Viktor Križan]; [recenzenti Marek Šmid, Michaela Moravčíková]. - Trnava : 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - ISBN 978-80-568-0192-5. - S. 268-

284. 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

45. AFD23   Trestná politika vo vzťahu k nedovolenému prerušeniu tehotenstva = Criminal 

policy in relation to illicit abortion / Miroslava Vráblová. In: Právna politika vo vzťahu 

k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva : zborník príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie / Miroslava Vráblová (50%), Karin Vrtíková 

(50%) (eds.); [recenzenti: Peter Polák, Filip Ščerba]. – Praha : Leges, 2020. - ISBN 978-

80-7502-515-9. - S. 233-245. 

 [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

Z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch: 

 

1. ADE Restorative justice in the conditions of the Slovak Republic / Tomáš Strémy, 

Miroslava Vráblová (50%). In: International and comparative law review = 

Mezinárodní a srovnávací právní revue. - ISSN 1213-8770. - Vol. 16, no. 1 (2016), p. 

39-53. [Strémy Tomáš (50%) - Miroslava Vráblová (50%)] 

 

2. ADE Výskum verejnej mienky o násilnej kriminalite - agentúrny výskum = 

Öffentliche Meinungsumfrage über gewaltsame Kriminalität – eine Agenturforschung / 

Miroslava Vráblová. In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní 

právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 19. č. 4 (2020), s. 233-239. [Vráblová Miroslava 

(100%)] 

 

3. ADE Niekoľko poznámok k historicky najmladšiemu odklonu v slovenskom trestnom 

konaní - dohode o vine a treste / Miroslava Vráblová. In: Trestněprávní revue : odborný 

recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 6, č. 7 (2007), s. 192-

196. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

4. ADE Juvenile crime with an extremist context = Prestuplenija nesoveršennoletnich 

ekstremistskoj napravlennosti / M. Vrablova (50%), T. Stremy (50%) In: Vestnik 

Omskogo universiteta = Herald of Omsk University. Law. - ISSN 1990-5173. - No 2 

(43), (2015), p. 258-262. [Vráblová Miroslava (50%) - Tomáš Strémy (50%)] 

 

5. ADE Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich sprawców czynów karalnych w 

Europie = Jurisdiction over juvenile delinquentsof criminal acts in Europe. Adaptation 
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possibilities of authorities versus actual requirements : możliwości adaptacyjne 

orzecznictwa a faktyczne potrzeby / Miroslava Vráblová. In: Zeszyty naukowe Wyższej 

szkoły finansów i prawa w Bielsku-Białej. - ISSN 2084-1809. - [Roč. 3], nr 2 (2013), s. 

134-145. [Vráblová Miroslava (100%)] 

 

- Autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo 

dvoch skrípt alebo učebných textov (kategória EPC: BCI, BCK). Súhrnný rozsah strán je 

minimálne 10 AH. 

 

1. ACA Introduction to Slovak substantive criminal law / Pavel Baláž (50%), 

Miroslava Vráblová (50%) ; [translator Milan Jančo]. - Číslo projektu: KEGA č. 

3/7445/09. - [1st ed.]. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - 

120 p. - (Schola et ius). - ISBN 978-80-7380-352-0.  [Baláž Pavel (50%) - Miroslava 

Vráblová (50%)]- 3 AH 

 

2. ACA Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť / Darina 

Mašľanyová(18%), Pavel Baláž(18%), Anton Fábry, Jaroslav Klátik, Tomáš 

Strémy(16%), Miroslava Vráblová(19%). - Číslo projektu: VEGA č. 1/3813/06. - 

[1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - 496 s. - 

(Právnické učebnice). - Res. v angl. - ISBN 978-80-7380-338-4.  [Darina 

Mašľanyová (18%), Pavel Baláž (18%), Anton Fábry, Jaroslav Klátik, Tomáš 

Strémy (16%), Miroslava Vráblová (19%)] 4,7 AH 

 

3. ACA Kriminológia / Gustáv Dianiška (25%), Lenka Klimentová (5%), Jana 

Koprlová, Viktor Kubala, Tomáš Strémy (30%), Miroslava Vráblová (22%). - 2. 

rozšír. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - 351 s. - 

(Právnické učebnice). - Res. v angl., nemč. - ISBN 978-80-7380-344-5. [Gustáv 

Dianiška (25%), Lenka Klimentová (5%), Jana Koprlová (14%), Viktor Kubala 

(4%), Tomáš Strémy (30%), Miroslava Vráblová (22%)] 3,8 AH 

 

4. ACA Trestné právo procesné / Ivan Šimovček(17%), Miloš Deset(19%), 

Adrián Jalč(31%), Tomáš Strémy, Eva Szabová(20%), Miroslava Vráblová(8%). - 

2. rozšír. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - 407 s. - 

(Slovenské učebnice). - Res. v angl. - ISBN 978-80-7380-617-0.  [Ivan Šimovček 

(17%), Miloš Deset (19%), Adrián Jalč (31%), Tomáš Strémy (5%), Eva Szabová 

(20%), Miroslava Vráblová (8%)]- 1,6 AH 

 

5. ACC Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu : 

[kapitola] 6 / Miroslava Vráblová. In: Trestné právo hmotné : osobitná časť / 

Jaroslav Klátik a kolektív. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 

- ISBN 978-80-7380-726-9. - S. 178-205. [Vráblová Miroslava (100%)] 1,35 AH 

 

6. ACD Osobitné spôsoby konania : 7. kapitola / Miroslava Vráblová. In: Trestné 

právo procesné : osobitná časť / Jozef Čentéš a kolektív. - Šamorín : Heuréka, 2016. 

- ISBN 978-80-8173-021-4. - S. 270-313.[Vráblová Miroslava (100%)] 2,15 AH 

 

 

Z výstupov publikačnej činnosti požadovaných podľa tohto článku sa na získanie titulu profesor 

vyžaduje autorstvo troch vedeckých publikácií kategórie atribútu výstupov A Akreditačnej 

komisie:  
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• vedecká monografia/komentár k právnym normám vydané v renomovaných zahraničných 

vydavateľstvách, alebo vedecké monografie/komentáre k právnym normám vydané v cudzom 

jazyku,  

• kapitoly vo vedeckých monografiách/komentároch k právnym normám vydané v 

renomovanom zahraničnom vydavateľstve alebo vydané v cudzom jazyku,  

• vedecké práce evidované v medzinárodnej profesijnej databáze WoS alebo SCOPUS1 ,  

• vedecké články zásadného významu v recenzovanom zborníku zo zahraničného 

kongresu/konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve: 

 

1. AAA Kriminologické a trestnoprávne aspekty trestnej činnosti mládeže / 

Miroslava Vráblová ; [recenze: Helena Válková, Ivan Šimovček]. - [1. vyd.]. - Plzeň 

: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. - 188 s. - (Autorské publikácie). 

- Res. v angl. - ISBN 978-80-7380-371-1. [Vráblová Miroslava (100%)] 

2. AAA Drogové trestné činy / Miroslava Vráblová (34%), Jaroslav Klátik, 

Vanda Rísová ; [recenzenti: Ivan Šimovček, Tomáš Strémy, Filip Ščerba]. - Číslo 

projektu: APVV-16-0106. - [1. vyd.]. - Praha : Leges, 2018. - 214 s. - (Teoretik). - 

Res. v angl. - ISBN 978-80-7502-362-9. [Vráblová Miroslava (34%) - Jaroslav 

Klátik (33%), Vanda Rísová (33%)] 

 

3. ABA Restoratívna justícia a jej formy : 4. kapitola / Miroslava Vráblová. In: 

Restoratívna justícia / Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Miroslava Vráblová. - 

Praha : Leges, 2015. - ISBN 978-80-7502-075-8. - S. 152-211, [3,48AH]. [Vráblová 

Miroslava (100%)] 

 
Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti vyplynul celkový počet evidovaných 

záznamov 144 (štatistika kategórií). Ide o zastúpenie týchto kategórií publikačnej činnosti:  

 

Štatistika publikácií:  

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 3 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 1 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 1 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 7 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 2 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách 9 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 1 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 6 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 10 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 16 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 9 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 6 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 11 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 6 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 23 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 2 
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BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 

BCI Skriptá a učebné texty 1 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 4 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 6 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 2 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 2 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky,  

zborníky...) 6 

GHG Práce zverejnené na internete 2 

Spolu: 144 

 

Na základe uvedeného výpočtu kategórií možno konštatovať, že uchádzačka výrazne 

prekročila predmetné kritériá (Publikačná činnosť). 

 

Na účely inauguračného konania sa z uvedeného zoznamu publikačnej činnosti 

berie do úvahy: autorstvo jednej vedeckej monografie a autorstvo štyridsiatich piatich 

pôvodných vedeckých prác (z toho aspoň tri kategórie výstupov A Akreditačnej komisie) 

a jednej vysokoškolskej učebnice.  
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b) Požiadavka na ohlasy na publikačnú činnosť 

 

Podľa čl. 8  Kritérií Právnickej fakulty UK je minimálna požiadavka na ohlasy (citácie 

a recenzie) publikačnej činnosti uchádzača je tridsaťpäť citácií (z toho päť zahraničných 

citácií) uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných publikácií. Nemôže ísť o 

autocitácie. 

 

Z výpisu z univerzitnej databázy publikácií a citácií, ktorú vedie, resp. vypracovala 

Knižnica Právnickej fakulty UK v Bratislave, je v tejto databáze zaznamenaných doposiaľ 343 

ohlasov, z toho v zahraničných publikáciách 157 citácií a 3 recenzie (spolu 160), v domácich 

publikáciách 182 citácií a 1 recenzia (spolu 183). 

 

 Uchádzačka tým splnila požiadavky na ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej 

činnosti podľa kritérií Právnickej fakulty UK, resp. splnenie tohto kritéria výrazne 

prekročila. 
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c) Vedecká škola 

 

Podľa čl. 9 kritérií Právnickej fakulty UK uchádzač vychoval minimálne jedného 

doktoranda, ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.). Zároveň uchádzač školí aspoň jedného 

doktoranda v danom alebo príbuznom odbore, ktorý má vykonanú dizertačnú skúšku. 

 

Z potvrdenia o prehľade pedagogickej činnosti zo dňa 10.03.2022 vyplýva, že uchádzačka 

vychovala osem doktorandov a v rámci školiteľstva pripravuje ďalších troch doktorandov. 

 

Uchádzačka tým splnila požiadavky v kategórii „Vedecká škola“, resp. splnenie 

kritérií výrazne prekročila. 

 

  



16 

 

d) Podľa čl. 10 Kritérií Právnickej fakulty UK vyplýva požiadavka, aby uchádzač bol alebo je 

riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne 

- dvoch ukončených grantových úloh alebo  

- jednej ukončenej grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy alebo 

- dvoch prebiehajúcich grantových úloh. 

Na účely týchto kritérií sa za grantové úlohy nepovažujú interné grantové úlohy vysokej 

školy. 

 

Uchádzačka bola riešiteľkou, resp. spoluriešiteľkou nasledovných ukončených projektov: 

 

1. VEGA č. 1/3816/06 na PF TU v Trnave „Dokazovanie v trestnom konaní“ (2006-2008), 

spoluriešiteľ 

2. VEGA č. 1/0011/08 na PF TU Trnava „Garancie procesných práv v trestnom konaní v 

rámci Európskej únie“ (2008-2010), spoluriešiteľ 

3. VEGA č. 1/0056/08 na PF TU Trnava „Hospodárska kriminalita v Slovenskej 

republike“ (2008-2010), spoluriešiteľ 

4. AGIS- JLS/2006/AGIS/168 „Juvenile Justice Systems in Europe- current situation, 

reform developments and good practices“ (2006-2008), (Sponsored by the European 

Commission, Justice and Home Affairs), národný spravodajca  

5. ESF- 26110230051 „Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom 

vzdelávaní“, doba riešenia 2010- 2013, spoluriešiteľ  

6. JUST/2010/JPEN/AG/1525 „Restorative Justice in Penal Matters in Europe“, doba 

riešenia 07/2011 – 06/2013, spoluriešiteľ projektu za Slovensko 

7. VEGA č. 1/0315/14 na PF TU v Trnave „Harmonizácia trestného súdnictva nad 

mládežou v Európskej únii“ (2014-2015), zodpovedná riešiteľka 

8. VEGA č. 1/0585/17 na PF TU v Trnave „Trestnoprávne a kriminologické možnosti 

eliminácie extrémizmu“ (2017-2019), zodpovedná riešiteľka 

9. APVV SK-0179-12 „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v 

podmienkach SR“, doba riešenia 2013-2017, spoluriešiteľ 

10. APVV SK-16-0106 „Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach SR“, doba 

riešenia 2017-2021, zodpovedná riešiteľka 

 

Uchádzačka tým splnila požiadavky v kategórii „Riešenie grantových úloh“, resp. 

splnenie kritérií výrazne prekročila. 
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f) Podľa čl. 11 Kritérií Právnickej fakulty UK uchádzač o získanie titulu profesor predloží 

zoznam mien najmenej piatich významných odborníkov zo zahraničia, z toho troch z iných 

štátov ako z Českej republiky, ktorí posúdia kvalitatívnu stránku jeho publikácií. Zároveň s 

takto predloženým návrhom uchádzač priloží, v anglickom jazyku, resumé svojich 

najvýznamnejších vedeckých publikácií. Zahraničných posudzovateľov (najmenej troch) 

oslovuje, so žiadosťou o posúdenie, rektor UK, pričom pri ich výbere vychádza z návrhu 

fakulty. 

 

Uchádzačka predložila zoznam mien šiestich významných zahraničných odborníkov (z toho 

štyroch z iných štátov ako z Českej republiky), ktorí posúdia kvalitatívnu stránku jej publikácií.  

 

 

 

ZÁVER: 

 

Uchádzačka splnila kritériá vymenúvacieho konania na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa platnej úpravy „Kritériá Právnickej fakulty UK na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá 

na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 

 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul profesor v plnom 

rozsahu, vo všetkých vyššie uvedených kategóriách. 

 

 

K BODU 2)  
 

Stanovisko inauguračnej komisie k splneniu alebo nesplneniu kritérií pre vymenovanie 

uchádzačky za profesorku. 

 

Podľa čl. 20 vnútorného predpisu 7/2014„Zásady habilitačného konania o udelenie titulu 

docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“ 

vypracovala inauguračná komisia vo veci vymenúvacieho konania o udelenie titulu profesor 

doc. JUDr. Miroslave Vráblovej, PhD., nasledujúce stanovisko: 

 

Zoznam členov inauguračnej komisie: 

 

Predseda komisie: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

 

Členovia komisie: 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.  

prof. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD.  

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. 

 

 Prezencia na rokovaní komisie je uvedená v závere tohto stanoviska.  

 

A. Zoznam podkladov 
Inauguračná komisia vypracovala svoje stanovisko na základe nasledovných podkladov (v 

zmysle čl. 11 ods. 2 vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 7/2014: Zásady habilitačného 

konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite 
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Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1, ktorý bol schválený Vedeckou radou 

Univerzity Komenského v Bratislave): 

 

(1) profesijného životopisu (bol vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky č. 

246/2019 Z. z., resp. vnútorného predpisu UK č. 7/2014), 

(2) osvedčených kópií dokladov: 

- Diplom o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa získaní akademického titulu: Mgr.; 

- Dekrét o udelení vedeckopedagogického titulu docent. 

(3) potvrdení o vykonaní pedagogickej praxe na Trnavskej univerzita v Trnave, Právnickej 

fakulte zo dňa 28.02.2022 a zo dňa 10.03.2022, na Akadémii Policajného zboru, Katedre 

trestného práva, zo dňa 08.03.2022 a na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v 

Olomouci, ČR zo dňa 11.03.2022 

(4) zoznamu pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore trestné právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7) 

suvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom z databázy publikácií a citácií Univerzity 

Komenského v Bratislave; v zozname uchádzačka vyznačila 5 prác, ako aj 5 ohlasov, ktoré 

sama pokladá za najvýznamnejšie; odovzdala ho v písomnej forme ako aj na elektronickom 

médiu, 

(5) stručnej a výstižnej charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov, vypracovanej a 

podpísanej uchádzačkou, v ktorej sa uchádzačka vyjadrila aj ku všetkým výsledkom a 

ohlasom, ktoré v zozname prác a ohlasov označila ako najvýznamnejšie, 

(6) súboru všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých 

(umeleckých) a odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov podľa čl. 11 ods. 

2 písm.f) vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 7/2014. Každá súčasť súboru je označená 

identifikačným kódom podľa zoznamu publikačnej činnosti (viď bod 4), ktorá je výpisom 

z databázy publikácií a citácií Univerzity Komenského v Bratislave, 

(7) najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác alebo umelecké práce, učebníc, 

učebných textov a  

(8) dokladov o vlastnej vedeckej škole (potvrdenie o prehľade pedagogickej činnosti zo dňa 

10.03.2022, podpísané doc. JUDr. Evou Szabovou, PhD., vedúcou katedry trestného práva 

a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyplýva, že uchádzačka 

vychovala osem doktorandov a v rámci školiteľstva pripravuje ďalších troch doktorandov). 

 

B. Vyjadrenie ku kvalite a hodnovernosti predložených podkladov:  
 

Inauguračná komisia si overila každý predložený podklad a konštatuje, že všetky sú 

vyhotovené kvalitne, dôkladne, bezchybne a sú hodnoverné. 

 

Podklady, vypracované osobne uchádzačkou, sú ňou vlastnoručne podpísané (životopis, 

charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov). Správnosť údajov v Potvrdení 

o vykonaní pedagogickej praxe na Trnavskej univerzite v Trnave zo dňa 28.02.2022 

a 10.03.2022, je potvrdená Ing. Janou Bohdanovou z Personálneho oddelenia PF Trnavskej 

univerzity v Trnave a doc. JUDr. Evou Szabovou, PhD., vedúcou katedry trestného práva a 

kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Správnosť údajov v Potvrdení 

o vykonaní pedagogickej praxe na Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zo dňa 

11.03.2022, je potvrdená doc. JUDr. Filipom Šcerbom, Ph.D., vedúcim Katedry trestního práva 

Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Správnosť údajov v Potvrdení o vykonaní 

pedagogickej praxe v Akadémii Policajného zboru v Bratislave zo dňa 08.03.2022, je potvrdená 

JUDr. Zuzanou Zajacovou, riaditeľkou Kancelárie rektorky APZ. Dokladyo získaní 

vysokoškolského vzdelania sú úradne overené v súlade s príslušnými záväznými predpismi. 
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Zoznam publikačnej činnosti je výpisom z univerzitnej databázy (UK v Bratislave) publikácií 

a citácií a je úplne hodnoverný. Osobitnú pozornosť venovali členovia inauguračnej komisie 

posúdeniu správnosti kategorizácie jednotlivých publikácií a ohlasov uvedených v zozname 

publikačnej činnosti. Inauguračná komisia po tomto overení konštatuje, že kategorizácia 

publikácií je vykonaná správne, v súlade s príslušnou vyhláškou ministerstva o evidencii 

a registrácii publikačnej činnosti. 

 

Zhrnutie: Inauguračná komisia konštatovala, že predložené podklady a uskutočnená 

kategorizácia publikácií sú kvalitné a hodnoverné. 

 

 

C. Analýza naplnenia fakultných kritérií  
 

Právne relevantným predpisom Právnickej fakulty UK v Bratislave, obsahujúcim fakultné 

kritériá, sú:  „Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedeckopedagogického titulu „profesor,“ ktoré boli prerokované vo Vedeckej rade Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 03.03.2016 a nadobudli platnosť dňom ich 

schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11.04.2016 a účinnosť 

dňom po nadobudnutí platnosti (12.04.2016). 

 

- Čl. 6  Pedagogická prax 

 

Uchádzačka doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD, v súčasnosti vykonáva pedagogickú 

činnosť na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, Katedre trestného práva 

a kriminológie,  v zamestnaneckom pomere od 01.09.2004  do súčasnosti, od 01.03.2013 ako 

„docent“, kde v súčasnosti zabezpečuje výučbu  

- povinných predmetov: Trestné právo hmotné 1, Trestné právo hmotné 2, 

Kriminológia,  

- povinne voliteľných predmetov: Kriminológia (doktorandský študijný program) 

Uchádzačka ďalejv súčasnosti vykonáva pedagogickú činnosť na Univerzity Palackého v 

Olomouci, Právnickej fakulte, Katedre trestního práva,  v zamestnaneckom pomere od 

20.09.2017do súčasnosti ako „docent“, kde v súčasnosti zabezpečuje výučbu (prednášky) 

najmä 

- povinných predmetov: Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné 

 

Od 01.09.2016 do 31.8.2017 uchádzačka vykonávala pedagogickú činnosť  na Akadémii 

Policajného zboru v Bratislave, Katedre trestného práva, kde zabezpečovala výučbu povinných 

predmetov trestné právo hmotné a trestné právo procesné. 

 

Uchádzačka zabezpečovala školiteľstvo, vrátane konzultácií pre študentov – vedenie 

a oponovanie záverečných prác, zároveň sa podieľala ako členka komisie na rigoróznych 

konaniach a vychovala 8 doktorandov, ktorým bol udelený titul PhD. V súčasnosti školí troch 

doktorandov. 

 

Uchádzačka sa tiež podieľala na tvorbe devätnástich učebných pomôcok – vysokoškolských 

učebníc(ACA, ACB, ACC, ACD, spolu 43,27 AH). 

 

Uchádzačka splnila kritériá na získanie titulu profesor v oblasti pedagogická prax podľa 

citovaných Kritérií Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
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- Čl. 7  Publikačná činnosť 

 

Uchádzačka splnila požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti, podľa citovaných 

kritérií Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a to autorstvom siedmich 

vedeckých monografií (AAA, AAB, ABA, ABB), ktoré predstavujú vedecký prínos v odbore. 

Uchádzačka sa tiež podieľala na tvorbe devätnástich učebných pomôcok – vysokoškolských 

učebníc (ACA, ACB, ACC, ACD). Uchádzačka splnila podmienku minimálne štyridsiatich 

piatich pôvodných vedeckých prác vrátane vedeckých monografií (z toho minimálne tri 

kategórie A), vedeckých a odborných článkov a príspevkov v cudzom jazyku, vydaných 

v zahraničných vydavateľstvách alebo v recenzovanom zborníku zo zahraničného 

kongresu/konferencie (3x AAA,1x ABA, 2x ABC,7x ACA, 9x ACC, 6x ADE, 16x AEC, 6x 

AFA, 6x AFC, 2x AFE, 1x BAA, 1x BBA, 1x BDE, 6x BEE, spolu 67).Spolu je uchádzačka 

autorkou, resp. spoluautorkou 144 publikácií. Súhrnný rozsah stráv v publikačných kategóriách 

je 45,6 AH. 

 

Uchádzačka tak splnila kritériá pre publikačnú činnosťpodľa citovaných Kritérií 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

- Čl. 8  Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

Podľa článku 8 kritérií Právnickej fakulty UK na získanie titulu profesor – minimálna 

požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej činnosti uchádzača je tridsaťpäť citácií 

uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných publikácií. Podľa výpisu 

z univerzitnej databázy publikácií a citácií, ktorú vedie Knižnica Právnickej fakulty UK v 

Bratislave, je v tejto databáze zaznamenaných doposiaľ 343 ohlasov, z toho v zahraničných 

publikáciách 157 citácií a 3 recenzie, v domácich publikáciách 182 citácií a 1 recenzia. 

 

Uchádzačka tak splnila aj požiadavky na ohlasy (citácie a recenzie) podľa citovaných 

Kritérií Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

- Čl. 9  Vedecká škola 

Podľa čl. 9 kritérií Právnickej fakulty UK uchádzač vychoval minimálne jedného doktoranda, 

ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.). Zároveň uchádzač školí aspoň jedného doktoranda v 

danom alebo príbuznom odbore, ktorý má vykonanú dizertačnú skúšku. 

 

Z potvrdenia o prehľade pedagogickej činnosti zo dňa 10.03.2022, podpísaného doc. JUDr. 

Evou Szabovou, PhD., vedúcou katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave vyplýva, že uchádzačka vychovala osem doktorandov a v rámci 

školiteľstva pripravuje ďalších troch doktorandov. 

 

Uchádzačka tým splnila požiadavky v kategórii „Vedecká škola“, podľa citovaných 

Kritérií Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

- Čl. 10  Riešenie grantových úloh 

 

Uchádzačka bola riešiteľkou, resp. spoluriešiteľkou nasledovných desiatich ukončených 

projektov, čím splnila kritériá podľa čl. 10 kritérií Právnickej fakulty UK na získanie titulu 

profesor. 
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Uchádzačka tak splnila aj požiadavky na riešenie grantových úloh podľa citovaných 

Kritérií Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

- Čl. 11 Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor 

 

Uchádzačka o získanie titulu profesor predložila zoznam mien najmenej piatich významných  

odborníkov zo zahraničia, z toho troch z iných štátov ako z Českej republiky, ktorí posúdili 

kvalitatívnu stránku jej publikácií. Zároveň s takto predloženým návrhom uchádzačka priložila 

v anglickom jazyku resumé svojich najvýznamnejších vedeckých publikácií. Zahraničných 

posudzovateľov (najmenej troch) oslovil so žiadosťou o posúdenie rektor UK, pričom pri ich 

výbere vychádza z návrhu fakulty. 

 

ZÁVER O SPLNENÍ KRITÉRIÍ 

 

Stanovisko pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

 

Uchádzačka splnila kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 

 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul profesor v plnom rozsahu, vo všetkých 

kategóriách, v kvalite i početnosti. Inauguračná komisia prijala záver, že uchádzačka 

o vedeckopedagogický titul „profesor“ spĺňa kritériá, resp. podmienky na získanie 

vedeckopedagogického titulu „profesor“ v plnom rozsahu. Konštatuje, že uchádzačka doc. 

JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá 

podmieňujúce jeho získanie. 

 

Vzhľadom na to inauguračná komisia 

odporúča pokračovať vo vymenúvacom konaní 

a vykonať inauguračnú prednášku. 

 

 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.      ...............................................    

 

 

 

Členovia: 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.      ................................................. 

 

 

prof. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD.     ................................................. 

 

 

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.     .................................................

     

 

 

      

V Bratislave 28.07.2022 


