
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

   Právnická fakulta

Katedra trestného práva 

Vás pozýva 
(v zmysle zachovania tradície organizovania konferencie) 

na 

interdisciplinárnu celoštátnu vedeckú konferenciu 

s medzinárodnou účasťou 

Trestná politika štátu – história, 
súčasnosť a perspektívy

ktorá sa bude konať 
4.11.- 5.11. 2015 

   v priestoroch

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. 
Predseda organizačného výboru 

Kontakt: 
sergej.romza@upjs.sk 

Bližšie informácie týkajúce sa konferencie získate na: 
http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/ 

http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/konferencie/


Organizačný výbor konferencie: 
doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. 
JUDr. Peter Čopko 
JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. 
JUDr. Mária Voľanská, PhD. 
JUDr. Lukáš Michaľov 
JUDr. Martin Štrkolec 

Miesto konania: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Zasadačka /LA1Z01/,  Kováčska 26, 
040 75 Košice. 

Termín konania: 
4.11. - 5.11.2015 

Rokovací jazyk: slovenský, český, 
poľský 
Predpokladaný program 
konferencie: 

4.11.2015:
14,00 - 17,00 - príchod a ubytovanie účastníkov 

18,00 - spoločenský program (tokajské vinné pivnice - Macik) 

5. 11. 2015 

09,00 - 09,30 - prezentácia účastníkov konferencie 
09,30 - 12,00 - rokovanie účastníkov - I. časť 
12,00 - 13,00 - obed 
13,00 - 15,00 - rokovanie účastníkov - II. časť 

Podrobný program konferencie. 

Program_konferencie.doc


Cieľom interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je na základe doterajšieho 
dborného poznania pokračovať v objektívnom zdokonaľovaní a rozvíjaní nových 
poznatkov statusu trestnej politiky štátu a jeho odrazu v trestnom práve v teórii a praxi. 
Nosným prvkom konferencie je výmena poznatkov a skúseností z oblastí trestného 
práva hmotného ako aj trestného práva procesného ako aj nadväzujúce otázky 
vzťahujúce sa na vedné disciplíny súvisiace s trestným právom. 

Konferencia bude ďalej zameraná na výmenu poznatkov z riešenia 
vedeckovýskumných úloh v oblastiach príbuzných teórii trestného práva, ich realizácie 
a aplikácii v praxi. 

Na základe uvedených skutočností môžeme za hlavné ciele konferencie 
považovať najmä: 
- Výmena informácií na prezentovanie statusu európskych a mimoeurópskych štátov z 
historického hľadiska a súčasnosti na formovaní a realizácii ich trestnej politiky 
- Otvorenie diskusie o kvalitatívnych a kvantitatívnych zmenách trestnej politiky 
týkajúcich sa štátov Európskej únie 
- Výmena poznatkov na predpokladané právne zmeny v oblasti trestnej politiky štátu, 
perspektíva trestnej politiky pri jej zjednocovaní v rámci Európskej únii 
- Otvorenie priestoru na diskusiu o vplyve na trestnú politiku štátu pri zhoršenej a 
nebezpečnej zahraničnej situácii, ako aj na možné a vynútené právne zmeny v trestnej 
politike štátov 
- Výmena informácií a prezentovanie problémov o možných zásahoch a ovplyvňovaní 
trestnej politiky štátu na iné vedné disciplíny 

Organizačné pokyny: 

- Prihlášku na konferenciu je potrebné zaslať najneskôr do 15.09.2015. 

- Príspevok na konferenciu je potrebné zaslať najneskôr do 5.11.2015 na 
adresu sergej.romza@upjs.sk. 

- Príspevok je potrebné spracovať v zmysle pokynov, ktoré sú 
uverejnené TU. 

Ubytovanie: 
- Ubytovanie počas konferencie je zabezpečené organizátorom na jeho 
vlastné náklady 

mailto:sergej.romza@upjs.sk
https://www.upjs.sk/public/media/6640/Pokyny%20pre%20spracovanie%20pr%C3%ADspevku.docx
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Katedra trestného práva


doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD. - vedúci katedry


Právnickej fakulty UPJŠ, Kováčska 26, P.O.BOX A-45, 040 75 Košice


tel.: +421 (055) 234 4148, fax: +421 (055) 622 53 65, IČO: 00397768


e-mail: sergej.romza@upjs.sk, http://www.pravo.upjs.sk


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 blíži sa termín konania medzinárodnej vedeckej konferencie „Trestná politika štátu, história, súčasnosť a jej perspektívy“, a preto mi dovoľte, aby som Vás informoval o jej priebehu a programe rokovania.

Dňa 04.11.2015  (streda)

v čase od 14:00 hod. – 16:00 hod., príchod a ubytovanie návštevníkov konferencie 

v čase od 17:00 hod. – stretnutie, privítanie účastníkov konferencie a spoločenský program

Dňa 05.11.2015 (štvrtok)


V čase od 09:00 – otvorenie konferencie – príhovor :


doc. JUDr. Gabriela DOBROVIČOVÁ, CSc., dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach; 


v čase od 09:15 – 10:30 hod. – I. Blok vystúpení účastníkov konferencie :

· Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.


· Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. 


· Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.


· JUDr. Sergej Kohút


· Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.


· doc. JUDr. Jana Navrátilová, PhD.


· Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD.

· Doc. JUDr. Peter Polák, PhD.


V čase od 10:30 – 11:00 hod. – coffe break

V čase od 11:00 – 12:30 hod.   II. Blok vystúpení účastníkov konferencie:

· Doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.


· Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.


· JUDr. Lukáš Bohuslav, PhD.


· JUDr. Miloš Deset, PhD.


· JUDr. Jaromír HOŘÁK, PhD.


· JUDr. Ján Štefanica, PhD.


· JUDr. Tibor Seman, PhD.


· JUDr. Adam Giertl


V čase od 12:30 – 13:30 hod.  obed (Golden Royal Club)


V čase od 13:30 – 15:30 hod .   III. Blok vystúpení účastníkov konferencie:

· Doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.


· JUDr. Miroslav Fico, PhD.


· JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.


· JUDr. Mária Voľanská, PhD.


· JUDr. Peter Čopko


· JUDr. Lukáš Mihaľov


· JUDr. Martin Štrkolec


V čase 15:30 hod.   Záver  konferencie


Poznámka:


· miesto konania konferencie: Zasadacia miestnosť právnickej fakulty, Kováčska 26, Košice;


· vystúpenia jednotlivých účastníkov, by nemali presiahnuť 10 min.;


S pozdravom

           doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.


  vedúci Katedry trestného práva 


                                  PF UPJŠ v Košiciach 


