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Z vedeckého života

Správa z konferencie: Košické dni trestného práva VI.

Na pôde Právnickej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v štvrtom 
júnovom týždni, konkrétne v dňoch 22. – 23. 
júna 2022, tradične uskutočnil už šiesty ročník 
medzinárodnej vedeckej konferencie Košické 
dni trestného práva. Avizované konferenčné 
podujatie sa tento rok tematicky orientovalo na 
problematiku hodnôt trestného práva a axiolo-
gického smerovania predovšetkým trestno-
právnej normatívnej regulácie.

Prvý deň konferencie priniesol bohatý spo-
ločenský program, v rámci ktorého sa vytvoril 
priestor na diskusie, inšpiratívne výmeny po-
znatkov a najmä aj priateľské stretnutia, ktoré 
sa s konferenčnými platformami takéhoto cha-
rakteru obvykle, zvyčajne a celkom prirodzene 
spájajú.

Druhý deň konferencie otvorili a auditó-
rium úvodným slovom privítali odborný garant 
konferencie prof. JUDr. Sergej Romža, PhD., 
a dekan tunajšej právnickej fakulty doc. JUDr. 
Miroslav Štrkolec, PhD. Vecne a chronologic-
ky nasledujúce rokovania prebiehali v štyroch 
blokoch tematicky ladených nielen na hodnoto-
vé smerovanie trestného práva, ale, vzhľadom 
na široký potenciál avizovanej témy, aj s trest-
ným právom súvisiacich vedných disciplín (na-
príklad kriminalistika, kriminológia) a správ-
neho práva. Pozornosť bola venovaná naprí-

klad zásadám trestného práva hmotného a trest-
ného práva procesného, otázkam účinnej ľútos-
ti v trestnom práve, problematike zákonnosti 
dôkaznej matérie produkovanej v trestnom ko-
naní, ochrane zvieraťa normami trestného prá-
va, princípom konania o dovolaní alebo resto-
ratívnym princípom v deliktnom práve verejnej 
správy. 

V rámci konferencie bola významným obo-
hatením a pozitívnou osobitosťou aj pasívna či 
aktívna účasť zástupcov prokuratúry, trestných 
súdov či Slovenskej advokátskej komory. 
Účasť odborníkov z aplikačnej praxe nepo-
chybne prispela k dešifrovaniu a extenzii dok-
trinálnych poznatkov o problematike, ktoré je 
v súčasnej právnej i politickej situácii osobitne 
aktuálna. 

Záverom možno vysloviť poďakovanie 
účastníkom predmetnej konferencie, a to jed-
nak za pútavé vystúpenia v rámci rokovaní, 
jednak za podnetné príspevky, ktoré budú pub-
likované v recenzovanom zborníku. Vzhľadom 
na pretrvávajúce i novogenerované podnety 
z hlavnej témy medzinárodnej vedeckej konfe-
rencie možno predostrieť úprimné želanie, aby 
tradícia uskutočňovania podobných podujatí 
napredovala aj v budúcnosti.
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* JUDr. lukáš Tomaš, interný doktorand Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha, Právnická fakulta UPJŠ 
v Košiciach.


