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1. Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Názov a štát zahraničného pracoviska, ktoré spolupracovalo pri riešení 

1.       

2.       

3.       
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Najvýznamnejšie publikácie (knihy, články, prednášky, správy a pod.) zhrňujúce 
výsledky projektu – uveďte aj publikácie prijaté do tlače 

1. Turayová, Y., Tobiášová, L. a kol.: Trestná zodpovednosť právnických osôb (Medzinárodné 
a európske aspekty, právno-teoretické východiská), Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, I. vydanie. Bratislava 2014, ISBN 978-80-7160-383-2 

2. Turayová, Y., Tobiášová, L., Čentéš, J. a kol: Trestná zodpovednosť právnických osôb – 
vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike 

3. Turayová, Y., Tobiášová, L., Čentéš, J. et al: Corporate criminal liability ( Some aspects of 
corporate criminal liability in the SR) 

4.  Prokeinová, M.:  Pohľad na právnu úpravu trestnej zodpovednosti právnických osôb v   

                           Českej republike. In: Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob   



Formulár ZK, strana 2/4 

  

5.      Tobiášová, L.: Alternatívy trestného stíhania právnických osôb v americkom práve. 

  

 

 

Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky projektu sú uplatniteľné takmer vo všetkých sférach spoločenského života, pretože s 
právnickými osobami sa stretávame pri každodenných činnostiach. Vzhľadom k tomu, že ich 
postavenie v spoločnosti má veľký význam, treba riešiť aj otázku ich trestnej zodpovednosti 
v prípade vzniku protiprávneho konania. Riešenie celej tejto problematiky vyústilo až do 
prijatia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016. 
K tomuto výsledku iste napomohli i aktivity členov riešiteľského kolektívu tohto projektu. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Za celé obdobie trvania projektu sme dosiahli niekoľko významných výsledkov. Na osvojenie 
a ozrejmenie problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len "TZPO") 
napomohli konferencie konané na domácej i zahraničnej pôde, štúdium odbornej literatúry, 
realizácia zahraničných študijných pobytov, prednášok. V dôsledku týchto aktivít sme mohli 
pristúpiť k podrobnej analýze problematiky TZPO, ktorá sa premietla predovšetkým  do 
publikačnej činnosti v podobe monografií, odborných a vedeckých článkov i do prednáškovej 
činnosti pre študentov a odbornú verejnosť. 

Dosiahnuté výsledky môžeme zhrnúť do naplnenia týchto cieľov: 

- publikačné výstupy,  

- účasť na zahraničných študijných pobytoch, 

- účasť na konferenciách a seminároch doma i v zahraničí, 

- zorganizovanie odbornej sekcie v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie "Bratislavské     

  právnicke fórum 2013", 

- vydanie zborníka z predmetnej konferencie v slovenskom a anglickom jazyku, 

- vydanie monografií, v anglickom aj slovenskom jazyku, vedeckých a odborných článkov, 

- pedagogické aktivity na tému TZPO (prednášky, semináre, školiteľstvo pre diplomové,     

  rigorózne práce a pre dizertačnú prácu),  

- rozšírenie knižnej literatúry na našej katedre, 

- zlepšenie materiálneho a technického vybavenia katedry. 

Všetky tieto dosiahnuté výsledky a ciele sme mohli naplniť vďaka finančnej podpore APVV.     

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

For the entire duration of the project, we have achieved following significant results. In order 
to acquire and clarify the issue of criminal liability of legal persons (hereinafter referred to as 
"TZPO") several research and scientific activities helped to achieve our goals - conference 
held at domestic and foreign level, studying literature, conducting foreign study and research 
visits, lectures. As a result of these activities, we could proceed to a detailed analysis of the 
issues of TZPO, which is reflected especially in publications in the form of monographs, 
scientific articles, and in lecturing to students and practitioners. 

The results obtained can be summarized in fulfillment of the following objectives: 

- Publication of research outputs, 

- Participation in study visits abroad. 
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- Participation in conferences and seminars in SR and abroad, 

- organising Section in the international scientific conference "Bratislava 

  legal forum 2013 " 

- publishing of collection of articles from the conference in Slovak and English language, 

- Edition of monographs and scientific articles, 

- Educational activities on the topic TZPO (lectures, seminars, supervising diploma and 

  rigorous theses and the dissertation, 

- books bought from the project expanded our department library considerably, 

- the improvement of material and technical equipment of the department. 

All these achievements and goals were met with the financial support of APVV. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 

 
 
 
 

Zodpovedný riešiteľ 
 

doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. 

Štatutárny zástupca príjemcu 
 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

V Bratislave 18. 01. 2016 V Bratislave 18. 01. 2016 
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    podpis zodpovedného riešiteľa 

 
 
 
 
 
..................................................... 
podpis štatutárneho zástupcu príjemcu 

 


