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1. Úvodom 

  

 Vychádzajúc z delenia práva na súkromné a verejné je trestné právo ako súčasť 

slovenského právneho poriadku odvetvím verejného práva. Jeho účel síce na rozdiel od 

predchádzajúcej právnej úpravy už nie je priamo definovaný v Trestnom zákone č. 300/2005 

Z. z., možno ho však vyvodiť zo samotného textu zákona ako trestného práva už tradične 

zvykne považovať práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb, záujmy 

spoločnosti a ústavné zriadenie Slovenskej republiky, resp. aj všeobecne uznávané kolektívne 

záujmy spoločenstva štátov. 

 

 Hoci Trestný zákon neustanovuje výslovne, pred čím majú byť vyššie uvedené záujmy 

chránené, že sa jedná o ochranu pred trestnými činmi, ktoré sú taxatívne uvedené 

v trestnoprávnych normách. Trestnoprávna ochrana spočíva v tom, že trestné právo určuje, 

ktoré zo spoločensky závadných konaní sú trestnými činmi a zároveň ustanovuje i tresty za 

ich spáchanie, pričom je však vždy potrebné mať na pamäti, že ochrana trestnoprávnymi 

normami má vždy len subdisiárnu funkciu a to pre prípad, že iné spôsoby ochrany nie sú 

dostačujúce. 

 

 Hoci je ochrana oprávnených záujmov, ako bola uvedená v predchádzajúcom odseku, 

predovšetkým ochranou represívnou, t.j. ochranou, ktorá nastupuje a po spáchaní trestného 

činu, má trestné právo v spoločnosti aj funkciu preventívnu; táto sa dosahuje jednak tzv. 

odstrašením, t.j. rýchlym a spravodlivým potrestaním páchateľov trestných činov a teda 

i pôsobením na právne vedomie ostatných členov spoločnosti a jednak, a to predovšetkým, 

zakotvením zákonných definícií skutkových podstát trestných činov do Trestného zákona 

a tým aj definovaním zakázaných konaní, ktorých výkon (uskutočnenie, resp. spáchanie 

trestného činu) bude zo strany spoločnosti ( štátnych orgánov) sankcionovaný. 

 

 Ako už bolo vyššie uvedené, pôsobenie (trestného) práva v spoločnosti smeruje 

k zabezpečeniu určitej stability spoločenských vzťahov a k vytvoreniu priestoru pre ich ďalší 

vývoj; ak však dôjde k porušeniu, prípadne k ohrozeniu uvedeného priestoru, nastupuje 

ochrana týchto vzťahov a to aplikáciou sankcie ako právneho (zodpovednostného) následku- 

z tohto je  zrejmé, že základnou funkciou trestného práva je predovšetkým funkcia regulatívna 

a z nej plynúce ďalšie funkcie, napríklad ochranná, preventívna a represívna funkcia. 

Regulatívna funkcia trestného práva spočíva v zákonnom stanovení podmienok trestnej 
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zodpovednosti a ukladania trestov páchateľom trestných činov inak trestaných a na stanovenie 

podmienok  zániku trestnej zodpovednosti a trestu. 

 

 Od regulatívnej funkcie trestného práva sa odvíja funkcia ochranná, ktorá trestné právo 

charakterizuje ako krajný prostriedok ochrany spoločnosti pred konaniami, ktorých 

protispoločenský charakter je najzávažnejší. Úlohou preventívnej funkcie trestného práva je 

ochrana spoločnosti z hľadiska  predchádzania páchania trestných činov a činov inak 

trestných pôsobením trestu na konkrétneho páchateľa (individuálna prevencia) a zároveň 

prostredníctvom tohto páchateľa na celú spoločnosť a na potencionálnych páchateľov                    

( všeobecná, generálna prevencia); pokiaľ ide o ochranné opatrenia, u týchto prevažuje 

v zásade takmer bez výnimky individuálna prevencia. 

 

 V modernom demokratickom právnom štáte, ktorým sa Slovenská republika 

bezpochyby usiluje byť a ktorý je napokon deklarovaný aj v čl. 1 Ústavy, je nevyhnutné, aby 

sa trestné právo orientovalo predovšetkým na ochranu človeka a jeho práv a slobôd; zároveň 

je v tejto súvislosti potrebné uviesť i základné zásady trestného práva, na ktorých musí byť 

moderné trestné zákonodarstvo vybudované a ktoré musia pomáhať udržovať charakter 

právneho štátu. 

 Zásady trestného práva musia byť v trestnoprávnych predpisoch jednoznačne zakotvené 

a v praxi i bezpodmienečne dodržiavané.  

 

 Len ak je totiž možné zabezpečiť ochranu práv a oprávnených záujmov spoločnosti, 

jednotlivcov a v neposlednom rade i ochranu Ústavou a ostatnými  právnymi predpismi 

chránených práv ústredného objektu trestného konania- obvineného v súvislosti s delením 

zásad trestného práva je v novšej literatúre najčastejšie delenie  na zásady  všeobecné ( sem 

patria zásady demokratizmu a humanizmu trestného práva, zásada jednotnosti  a rovnosti 

záujmov spoločnosti a jednotlivca a zásada zákonnosti) a na zásady špecifické ( tieto môžu 

byť spoločné pre vinu i trest- zásada ekonómie trestného práva, zásada žiadneho trestného 

činu bez zákonného trestu (zásada neodvratnosti trestu), zásada žiadneho trestu bez trestného 

činu, zásada zákazu analógie v neprospech páchateľa, zásada zákazu retroaktivity a zásada 

zákazu dvojitého potrestania( pričítania), týkajúce sa viny- zásada žiadneho trestného činu bez 

zákona, zákaz analógie v neprospech páchateľa, zásada trestnej zodpovednosti fyzických 

osôb, zásada trestnej zodpovednosti výlučne za zavinené konanie, zásada nezlučiteľnosti 

určitých druhov trestných činov a zásady platné pre niektoré formy trestnej činnosti; napokon 
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i zásady  týkajúce sa trestu -  zásada jednoty trestnej represie a prevencie, zásada zákonnosti 

trestov, zákaz  analógie  v neprospech páchateľa, zásada účelnosti trestov, zásada 

primeranosti trestného postihu, zásada humánnosti trestov a spoločné zásady pre trestanie 

určitých foriem trestnej činnosti). 

 

 Každý človek sa denne stretáva s určitými javmi, či už pozitívnymi alebo 

negatívnymi. Pri takýchto stretnutiach spravidla dochádza k uvažovaniu o týchto javoch, ich 

príčinách, ako aj o ich súvislostiach s inými javmi. A práve poznanie príčin určitého javu je 

predpokladom k tomu, aby človek v budúcnosti zámerne vyvolával, prípadne uľahčoval vznik 

týchto javov, ktoré sa pre neho ukázali ako priaznivé a naopak, aby cieľavedome predchádzal, 

alebo obmedzoval, prípadne sťažoval výskyt týchto javov, ktoré sa pre neho ukázali ako 

nepriaznivé. Uvedený proces prebieha len na úrovni jednotlivca, ale aj na úrovni spoločnosti 

ako celku. A práve už spomínané faktory (t.j. vyvolávanie priaznivých javov, ako aj 

predchádzanie nepriaznivým javom) sú podstatou  prevencie. 

 

 Pod pojmom prevencia vo všeobecnosti rozumieme ochranu, predchádzanie  

nepriaznivým javom, resp. prejavy takých aktivít na rôznych úrovniach a stupňoch, ktoré 

majú za následok likvidáciu nepriaznivého javu alebo zníženie úrovne tohto javu v jeho 

kvalite a kvantite. 

  

 V zmysle ustanovenia § 3 písmeno a) zákona NR SR č. 583/2008 Z. z. o prevencii 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 

nadobudol účinnosť 1.1. 2009, sa prevenciou kriminality rozumie cieľavedomé, plánovité, 

koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo 

umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, s cieľom ich predchádzania, potláčania 

a zamedzovania; to sa vzťahuje aj na prevenciu inej protispoločenskej činnosti. 

 

 V súvislosti s pojmom prevencia je potrebné poukázať aj na pojem profylaxia, ktorý 

je synonymný k pojmu prevencia, t.j. obsahovo totožný. Odlišný je ale pôvod uvedených 

pojmov; prevencia- latinský pôvod, profylaxia – grécky pôvod. 

 

Z uvedeného vyplýva, že pôsobenie, ktoré je možné označiť ako preventívne, musí obsahovať 

nasledujúce znaky: 
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 vychádza z analýzy javu, ktorému je potrebné predchádzať, alebo výskyt ktorého je 

potrebné uľahčovať, 

 vychádza z poznania príčin, podmienok, ako aj zákonitosti vzniku a vývoja uvedeného 

javu, pristupuje k analyzovanému javu z hodnotiaceho hľadiska ( či už individuálneho, 

skupinového, prípadne celospoločenského), a to podľa kritéria vzťahu  príslušného 

javu integrite a optimálnemu fungovaniu príslušného systému, 

 každé preventívne pôsobenie je orientované do budúcnosti, a ako také sa spája  

s prognózovaním pravdepodobnosti výskytu príslušného javu, 

 preventívne pôsobenie je zámerným pôsobením, tak z aspektu cieľov, ako aj z aspektu 

výberu foriem a metód pôsobenia. 

 

 Z vymenovaných znakov vyplýva, že prevencia môže byť uplatňovaná 

v ktorejkoľvek oblasti života spoločnosti (výchova, doprava, ochrana zdravia, spoločenský 

život). Samotné realizovanie prevencie je podmienené poznaním príčin vzniku a zákonitosti 

vývoja určitých javov, v dôsledku čoho nie je vhodné možnosti prevencie preceňovať, čo 

súvisí aj s tou skutočnosťou, že ľudské poznanie rôznych javov nie je nikdy úplné, ale sa 

neustále  sa vyvíja. Okrem uvedeného je miera prevencie determinovaná aj celým radom 

ďalších faktorov, ktoré majú jednak objektívny charakter (spoločenské hodnotenie prevencie 

a jej podpora, existencia špecializovaných pracovísk pre prevenciu, finančné možnosti, 

a pod.), ako aj subjektívny charakter ( ľudský činiteľ,  motivácia k preventívnemu konaniu 

a podobne). 

 

 Pod pojmom prevencia kriminality rozumieme špeciálnu oblasť uplatnenia 

prevencie, pričom predmetom tejto prevencie je predchádzanie kriminality, resp. ochrana  

pred kriminalitou. Vychádzajúc  zo spoločensko-praktického hľadiska predstavuje prevencia 

kriminality vedecky zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie 

na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť ich, alebo ich vhodným výberom 

foriem a metód pôsobenia aspoň sčasti ( prípadne podľa možností v čo najvyššej miere) 

eliminovať, alebo ich negatívne prejavy obmedziť a súčasne podporovať vytváranie 

antikriminogénnych  podmienok. 

 Samotný pojem prevencia kriminality, resp. zločinnosti  má v súlade  s rôznymi 

prejavmi zločinnosti rôzne vymedzenia : 
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 najvšeobecnejší pojem prevencie kriminality sa viaže k zločinnosti ako masovému 

spoločenskému javu( toto vymedzenie určuje ciele, hranice, obsah a prostriedky 

prevencie), 

 užšie vymedzenie pojmu prevencie kriminality sa viaže k jednotlivým druhom 

zločinnosti ( napríklad trestná činnosť proti majetku, životu, prípadne recidíve 

zločinnosti a podobne), 

 najužšie vymedzenie pojmu prevencie kriminality sa viaže ku konkrétnemu trestnému 

činu, resp. k jeho konkrétnemu páchateľovi, prípadne spolupáchateľom. 

 

Kriminalita je však len jedným prejavom, resp. druhom sociálnej patológie, a to popri 

alkoholizme, drogovej závislosti, dopravnej nehodovosti, prostitúcii alebo iných sociálnych 

javoch, ktoré sa odchýlia od normálu tak, ako vyjdú za rámec ich bežnej variability, i keď vo 

všeobecnosti sa kriminalita uznáva ako najpodstatnejší alebo najextrémnejší jav sociálnej 

patológie. Jednotlivé javy  sociálnej patológie neexistujú izolovane, ale naopak sú vzájomne 

prepojené a v niektorých prípadoch aj vzájomne podmienené ( napríklad alkoholizmus 

a kriminalita- kriminalita ako dôsledok zníženia ovládacej a rozpoznávacej schopnosti 

v súvislosti s požitím alkoholických nápojov, prípadne kriminalita za účelom obstarania si 

alkoholických nápojov a podobne. 

 

Komplementárnym pojmom k pojmu prevencia kriminality je pojem represia 

kriminality, ktorý znamená potláčanie kriminality ako javu, a to aj za použitia násilných, ale 

súčasne zákonných prostriedkov. Vzájomný pomer prevencie a represie kriminality možno 

vysvetliť i prostredníctvom charakterizovania ich funkcií vo vzťahu k zákonnosti. 

Preventívnymi opatreniami sa vytvárajú podmienky na to, aby  sa potencionálnym 

páchateľom trestných činov sťažilo páchanie trestnej činnosti a naopak, aby  sa občanom 

dodržiavanie zákonov „vyplácalo“, t.j. aby ujma v podobe trestu ako dôsledku páchania 

trestnej činnosti bola natoľko účinná, aby nebolo pre občanov páchanie trestnej činnosti  

výhodnejšie ako dodržiavanie zákonov. Len účinná prevencia totiž znižuje represiu, a naopak 

len účinná represia spätne pozitívne posilňuje prevenciu. 

 

Cieľom prevencie kriminality (zločinnosti) je vo všeobecnosti v čo najvyššej miere 

predchádzať kriminalite (zločinnosti), redukovať jej kvalitu a kvantitu a v konečnom dôsledku 

tak smerovať k eliminácii trestnej činnosti. 
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Prednosť prevencie je možné vidieť predovšetkým v skutočnosti, že je ekonomicky 

výhodnejšia ako represia, najviac zodpovedá humanizačným tendenciám demokratickej 

spoločnosti, keďže sa usiluje o to, aby sa občania nestali ani páchateľom, ani obeťou trestného 

činu. Prevencia zapája do aktivít občanov spoločnosti, prebúdza ich z tzv. pasívneho 

očakávania, že ich bezpečnosť je výlučnou záležitosťou polície. 

 

 

 2. Prehľad o súčasnom stave problematiky, ktorá je predmetom doktorskej 

dizertácie a odbornej literatúry uchádzača zaoberajúcou sa skúmanými otázkami 

 

 Niekoľko vyššie uvedených myšlienok  som považoval za potrebné zdôrazniť v úvode 

z toho dôvodu, že moja vedecká činnosť z pohľadu odborného zamerania sa dá rozdeliť do 

troch základných oblastí : 

 

a) Tvorba učebníc pre poslucháčov právnických fakúlt a monografií z problematiky 

trestného práva, kriminológie a penológie, ako to dokazuje aj zoznam základnej 

literatúry, ktorá tvorí jadro publikačnej činnosti z tejto oblasti, 

 

Sankcie a ich výkon v slovenskom trestnom práve / Jozef Madliak. - Košice : UPJŠ, 2010. 

- 202 s. - ISBN 978-80-7097-852-8. [MADLIAK, Jozef] 

 

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť : I. Základy trestnej zodpovednosti / Jozef 

Madliak. - Košice : ATOM computers, 2000. - 334 s. - ISBN 80-968409-0-8. 

[MADLIAK, Jozef - MADLIAK, Andrej] 

 

Trestné právo hmotné . Všeobecná časť : II. Sankcie : (Tresty a ochranné opatrenia) / 

Jozef Madliak, Andrej Madliak. - Košice : ATOM computers, 2000. - 173 s. - ISBN 80-

968409-2-4. 

 

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť / Jozef Madliak. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika 

v Košiciach, 2004. - 394 s. - ISBN 80-7097-565-2. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - LIPOVSKÝ, Milan - MADLIAK, Andrej - 

ROMŽA, Sergej - ČEČOT, Vladimír] 
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Trestné právo hmotné. Všeobecná časť : vysokoškolské učebné texty Právnickej fakulty 

UPJŠ / Jozef Madliak... [et al.] ; rec. Vladimír Čečot, Jozef Olej. - Košice : Univerzita P.J. 

Šafárika v Košiciach, 2007. - 336 s. - ISBN 978-80-7097-695-1. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - FICO, Miroslav - MENCEROVÁ, Ingrid - 

MIHAĽOV, Ján - PORADA, Viktor - ROMŽA, Sergej - ŠTEFANKOVÁ, Simona] 

 

Trestné právo hmotné II. Osobitná časť / Jozef Madliak ... [et al.]. - Košice : Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika, 2010. - 290 s. - ISBN 9788070977880. 

[MADLIAK, Jozef - ŠTEFANKOVÁ, Simona - MIHAĽOV, Ján - TANEČKA, Peter - 

VOŠTINÁROVÁ, Lenka - DURKOŠOVÁ, Mária] 

 

Kriminológia / Jozef Madliak. - Košice : ATOM Computers, 1998. - 150 s. - ISBN 80-

88951-00-3. 

[MADLIAK, Jozef] 

 

Kriminológia / Jozef Madliak...[et al.]. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 

2005.. - ISBN 80-7097-601-2. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - ČVERČKO, Tomáš] 

 

Základné kriminologické teórie / Jozef Madliak. In: Kriminológia : Květoň Holcr a 

kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 97880807820061. - S. 29-57. 

[MADLIAK, Jozef] 

 

Kriminológia a jej miesto v systéme vied / Jozef Madliak.  

In: Kriminológia : Květoň Holcr a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 

97880807820061. - S. 17-27. 

[MADLIAK, Jozef] 

 

Stav, úroveň, štruktúra a dynamika kriminality / Jozef Madliak.  

In: Kriminológia : Květoň Holcr a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 

97880807820061. - S. 59-76. [MADLIAK, Jozef] 

 

Základy penológie / Jozef Madliak ... [et al.]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2010. - 142 s. - ISBN 9788070977897. 
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[MADLIAK, Jozef - MIHAĽOV, Ján - ŠTEFANKOVÁ, Simona - TANEČKA, Peter - 

LUKÁČ, Igor] 

 

b) Rozvíjanie teoretických a praktických otázok prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti.  

 

Prevencia a prognózovanie kriminality/ Jozef Madliak – Košice: Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2010. – 174 s. – ISBN 9788070978139 

 

Prevencia kriminality / Jozef Madliak ... [et al.]. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného 

manažérstva v Košiciach, 2009. - 224 s. - ISBN 9788089282364  

[MADLIAK, Jozef (50%) - MESÁROŠ, Marián (20%) - MADLIAK, Tomáš (10%) - 

DURKOŠOVÁ, Mária (10%) - VOŠTINÁROVÁ, Lenka (10%) ] 

 

Kriminologické prognózovanie a jeho význam / Jozef Madliak, Jarmila Roháčová. - 

Bratislava : Akadémia policajného zboru, 1995. In: Aktuálne problémy kriminologickej 

prognostiky. - Bratislava : Akadémia policajného zboru. - (1995), s. 89-93. 

[MADLIAK, Jozef - ROHÁČOVÁ, Jarmila] 

 

Das kriminologische Prognostizieren und seine Bedeutung / Jozef Madliak, Jarmila 

Roháčová. - Bratislava : Policajná akadémia SR, 1995. In: Aktuelle Probleme der 

kriminologischen Prognostik : Sammelband vom internationalen Seminar von 25. bis 26. 

April 1995 in Liptovský Ján. - Bratislava : Policajná akadémia SR. - (1995), s. 89-93. 

[MADLIAK, Jozef - ROHÁČOVÁ, Jarmila] 

 

   Z pohľadu praxe chcem uviesť, že som členom Rady vlády SR pre prevenciu 

kriminality a členom komisie  prevencie  kriminality Obvodného úradu v sídle kraja 

v Košiciach. Ako predseda pracovnej skupiny som bol zodpovedný za vypracovanie 

návrhu zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorý Národná 

rada SR aj schválila. Poznatky z praxe som sa snažil premietnuť a rozpracovať 

predovšetkým v monografiách a na vystúpeniach medzinárodných konferencií. Ako 

príklad uvádzam nasledovnú publikačnú činnosť. 
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c)  Rozpracovanie teoretických otázok základných občianskych práv a slobôd so 

zameraním na trestné činy proti životu a zdraviu a na problematiku obchodovania 

s ľuďmi. K tejto problematike uvádzam nasledovnú publikačnú činnosť. 

 

Ľudské práva a slobody v Slovenskej republike a mechanizmus ich ochrany : I. časť - 

základné práva a slobody / Jozef Madliak, Andrej Madliak. - Bratislava : SNSĽP, 1999. - 116 

s. - ISBN 80-967983-8-3. [MADLIAK, Jozef - MADLIAK, Andrej] 

 

Základné práva a slobody v Ústave Slovenskej republiky ; I. časť - Základné práva a slobody / 

Jozef Madliak, Mária Srebalová. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 

2002. - 168 s. - ISBN 80-89016-04-9. [MADLIAK, Jozef - SREBALOVÁ, Mária] 

 

Ochrana základných práv a slobôd žien a mladistvých normami trestného práva / Jozef 

Madliak, Mária Srebalová, Miroslav Baňacký. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre 

ľudské práva, 2003. - 99 s. - ISBN 80-89016-06-5. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - SREBALOVÁ, Mária] 

 

Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike / Jozef 

Madliak, Vladimír Babčák. In: Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-

humanistyczne. - ISSN 1898-8431. - Iss. 2, (2008), p. 155-170. 

[MADLIAK, Jozef - BABČÁK, Vladimír] 

 

Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike / Jozef 

Madliak. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 2 (2004), s. 9-28. 

[MADLIAK, Jozef] 

 

Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike / Jozef 

Madliak. In: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : seria Prawnicza : Prawo 3 : 

zeszyt 34/2005. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersitetu Rzeszowskiego, 2005. - ISSN 1643-

0484. - S. 209-228. 

[MADLIAK, Jozef] 
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Kriminologické aspekty trestného činu vraždy / Jozef Madliak. - Košice : Východoslovenské 

vydavateĺstvo, 1992. In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské 

vydavateĺstvo. - Č. 18 (1992), s. 71-80. 

[MADLIAK, Jozef] 

 

Z histórie trestného činu vraždy a jeho odraz v trestnom zákonodarstve / Jozef Madliak.  

In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo. - Č. 20 (1994), s. 

51-58. 

[MADLIAK, Jozef] 

 

Trestnoprávne aspekty problematiky nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho človeka / Jozef 

Madliak. - Martin : JLF UK, 1996. In: Človek medzi životom a smrťou. - Martin : JLF UK. - 

(1996), s. 73-78. 

[MADLIAK, Jozef] 

 

Obchodovanie s ľuďmi / [elektronický zdroj] / Jozef Madliak, Antónia Ďuricová. - Košice : 

Iuridicum na podporu vzdelania a vedy, n.f., 2009. - 1 elektronický optický disk (CD ROM). - 

Vyšlo aj v tlačenej verzii ako Zborník abstraktov. In: Obchodovanie s ľuďmi : zborník 

príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 23.novembra 2009 v 

Košiciach. - Košice, 2009. - ISBN 9788089284504. - S. 6-19. 

[MADLIAK, Jozef - ĎURICOVÁ, Antónia] 

 

Poznatky príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov pôsobiacich v zahraničí s 

problematikou obchodovania s ľuďmi / [elektronický zdroj] / Miroslav Kelemen, Jozef 

Madliak, Lívia Jamnická, Adela Kavečanská. - Košice : Iuridicum na podporu vzdelania a 

vedy, n.f., 2009. - 1 elektronický optický disk (CD ROM). - Vyšlo aj v tlačenej verzii ako 

Zborník abstraktov. In: Obchodovanie s ľuďmi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou konanej 23.novembra 2009 v Košiciach. - Košice, 2009. - ISBN 

9788089284504. - S. 6-19. 

[KELEMEN, Miroslav - MADLIAK, Jozef - JAMNICKÁ, Lívia - KAVEČANSKÁ, Adela] 

 

Obchodovanie s ľuďmi a súvisiace negatívne javy po vstupe do Schengenského priestoru / 

Jozef Madliak, Vladimír Čečot, Elena Buksová. In: Karlovarská právní revue : čtvrtletník 
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VŠKV. - ISSN 1801-2193. - Roč. 4, č. 3 (2008), s. 57-66. 

[MADLIAK, Jozef - ČEČOT, Vladimír - BUKSOVÁ, Elena] 

 

Obchodovanie s ľuďmi / Jozef Madliak, Viktor Porada, Miroslav Fico.  

In: Policajná teória a prax : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - Akadémia Policajného zboru 

v Bratislava : Bratislava. - ISSN 1335-1370. - Roč. 15, č. 1 (2007), s. 72-81. 

[MADLIAK, Jozef - FICO, Miroslav - PORADA, Viktor] 

 

 V súčasnej dobe sa prioritne venujem problematike prevencie kriminality čo zdôrazňuje 

aj moja publikačná činnosť a členstvo v orgánoch a inštitúciách, ktoré svoju činnosť majú 

zameranú na oblasť prevencie kriminality. Minister vnútra Slovenskej republiky ma ustanovil 

do funkcie riaditeľa Informačného centra pre problematiku obchodovania z ľuďmi 

a prevencie kriminality, ktoré má sídlo v Košiciach. Problematiku prevencie kriminality sa 

snažím preniesť aj do oblasti pedagogického procesu ako riaditeľ Ústavu práva a prevencie 

kriminality na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 

 

 

 3.   Ciele dizertácie 

 

 Základným cieľom  súboru prác, ktoré tvoria predovšetkým monografie  z oblasti 

trestného práva a z oblasti prevencie kriminality: 

 

Sankcie a ich výkon v slovenskom trestnom práve / Jozef Madliak (výhradný autor). - Košice 

: UPJŠ, 2010. - 202 s. - ISBN 978-80-7097-852-8. [MADLIAK, Jozef] 

 

Prevencia a prognózovanie kriminality/ Jozef Madliak (výhradný autor) – Košice: Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. – 174 s. – ISBN 9788070978139 

 

Prevencia kriminality / Jozef Madliak ... [et al.]. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného 

manažérstva v Košiciach, 2009. - 224 s. - ISBN 9788089282364  

[MADLIAK, Jozef (50%) - MESÁROŠ, Marián (20%) - MADLIAK, Tomáš (10%) - 

DURKOŠOVÁ, Mária (10%) - VOŠTINÁROVÁ, Lenka (10%) ] 
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a desať vysokoškolských učebníc a spoluautorstvo jednotlivých kapitol vo viacerých 

vysokoškolských učebniciach z trestného práva, kriminológie a penológie:  

 

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť : I. Základy trestnej zodpovednosti / Jozef 

Madliak. - Košice : ATOM computers, 2000. - 334 s. - ISBN 80-968409-0-8. 

[MADLIAK, Jozef - MADLIAK, Andrej] 

 

Trestné právo hmotné . Všeobecná časť : II. Sankcie : (Tresty a ochranné opatrenia) / 

Jozef Madliak, Andrej Madliak. - Košice : ATOM computers, 2000. - 173 s. - ISBN 80-

968409-2-4. 

 

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť / Jozef Madliak. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika 

v Košiciach, 2004. - 394 s. - ISBN 80-7097-565-2. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - LIPOVSKÝ, Milan - MADLIAK, Andrej - 

ROMŽA, Sergej - ČEČOT, Vladimír] 

 

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť : vysokoškolské učebné texty Právnickej fakulty 

UPJŠ / Jozef Madliak... [et al.] ; rec. Vladimír Čečot, Jozef Olej. - Košice : Univerzita P.J. 

Šafárika v Košiciach, 2007. - 336 s. - ISBN 978-80-7097-695-1. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - FICO, Miroslav - MENCEROVÁ, Ingrid - 

MIHAĽOV, Ján - PORADA, Viktor - ROMŽA, Sergej - ŠTEFANKOVÁ, Simona] 

 

Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť / Jozef Madliak ... [et al.]. - Košice : Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika, 2010. - 456 s. - ISBN 978-80-7097-825-2 

[MADLIAK, Jozef - MIHAĽOV, Ján - ŠTEFANKOVÁ, Simona] 

 

Trestné právo hmotné II. Osobitná časť / Jozef Madliak ... [et al.]. - Košice : Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika, 2010. - 290 s. - ISBN 9788070977880. 

[MADLIAK, Jozef - ŠTEFANKOVÁ, Simona - MIHAĽOV, Ján - TANEČKA, Peter - 

VOŠTINÁROVÁ, Lenka - DURKOŠOVÁ, Mária] 

 

Kriminológia / Jozef Madliak. - Košice : ATOM Computers, 1998. - 150 s. - ISBN 80-

88951-00-3. 

[MADLIAK, Jozef] 
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Kriminológia / Jozef Madliak...[et al.]. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 

2005.. - ISBN 80-7097-601-2. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - ČVERČKO, Tomáš] 

 

Základy penológie / Jozef Madliak ... [et al.]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2010. - 142 s. - ISBN 9788070977897. 

[MADLIAK, Jozef - MIHAĽOV, Ján - ŠTEFANKOVÁ, Simona - TANEČKA, Peter - 

LUKÁČ, Igor] 

 

  Je moja snaha poukázať na okruhy vedeckých problémov, ktoré som riešil a výsledky 

ktoré som dosiahol predovšetkým v období po získaní hodnosti univerzitného profesora. 

Nakoľko som aj dlhoročný vedúci Katedry trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ 

v Košiciach chcem sa zmieniť okrem vyššie uvedenej publikačnej činnosti aj o problematike 

vedeckej výchovy a tu môžem vykázať sedem bývalých doktorandov, ktorí získali PhD., pri 

ktorých som bol školiteľom. Zároveň pri tejto problematike chcem uviesť, že som predsedom  

celoštátnej komisie v odbore trestné právo pre udeľovanie titulu PhD. a predsedom komisie  

pre udeľovanie  titulu PhD. na Právnickej fakulte.  

 

 Cieľom dizertácie je upriamiť pozornosť aj na moje aktivity pri riešení  výskumných 

úloh v Slovenskej republike ako aj v zahraničí. Úspešné vyriešené domáce výskumné úlohy 

boli zamerané na problematiku obchodovania s ľuďmi, na kriminalitu v armáde Slovenskej 

republiky a na efektívnosť trestnoprávnych sankcií.  

 

Stav a štruktúra kriminality v ozbrojených silách Slovenskej republiky / Jozef Madliak, 

Miroslav Kelemen, Antónia Ďuricová. - Košice : Iuridicum na podporu vzdelania a vedy, n.f., 

2009. - 1 elektronický optický disk (CD ROM). - Vyšlo aj v tlačenej verzii ako Zborník 

abstraktov. In: Trestné činy súvisiace s činnosťou ozbrojených síl a ozbrojených zborov : 

zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 5.novembra 

2009 v Košiciach. - Košice, 2009. - ISBN 9788089284528. - S. 6-10. 

[MADLIAK, Jozef - KELEMEN, Miroslav - ĎURICOVÁ, Antónia] 
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Vznik, vývoj a formy terorizmu. / Jozef Madliak. - Recenzent: Ivan Šimovček.  

In: Antiteroristická legislatíva : zborník príspevkov : 1.december 2008, Košice. - Košice, 

2008. - ISBN 9788070977217. - S. 5-11. 

[MADLIAK, Jozef (100%) ] 

 

Obchodovanie s ľuďmi / [elektronický zdroj] / Jozef Madliak, Antónia Ďuricová. - Košice : 

Iuridicum na podporu vzdelania a vedy, n.f., 2009. - 1 elektronický optický disk (CD ROM). 

Vyšlo aj v tlačenej verzii ako Zborník abstraktov. In: Obchodovanie s ľuďmi : zborník 

príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 23.novembra 2009 v 

Košiciach. - Košice, 2009. - ISBN 9788089284504. - S. 6-19. 

[MADLIAK, Jozef - ĎURICOVÁ, Antónia] 

 

Poznatky príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov pôsobiacich v zahraničí s 

problematikou obchodovania s ľuďmi / [elektronický zdroj] / Miroslav Kelemen, Jozef 

Madliak, Lívia Jamnická, Adela Kavečanská. - Košice : Iuridicum na podporu vzdelania a 

vedy, n.f., 2009. - 1 elektronický optický disk (CD ROM). - Vyšlo aj v tlačenej verzii ako 

Zborník abstraktov. In: Obchodovanie s ľuďmi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou konanej 23.novembra 2009 v Košiciach. - Košice, 2009. - ISBN 

9788089284504. - S. 6-19. 

[KELEMEN, Miroslav - MADLIAK, Jozef - JAMNICKÁ, Lívia - KAVEČANSKÁ, Adela] 

 

V Českej republike som sa podieľal na úspešnom vyriešení výskumnej úlohy, ktorá bola 

zameraná na kriminalitu súvisiacu s informačnými a komunikačnými technológiami 

a identifikáciu osôb na základe prejavu lokomócie človeka, kde objednávateľom bolo 

Ministerstvo vnútra Českej republiky. V poslednom období upriamujem svoje vedecké 

aktivity aj do oblasti kriminalistiky, kde som sa zameral predovšetkým na objasňovanie 

kriminality v súvislosti s informačnými a komunikačnými technológiami a na identifikáciu 

osôb na základe prejavu lokomócie človeka: 

  

Kriminalita súvisiaca s informačnými a komunikačnými technológiami - kriminalistické a 

forenzné aspekty (vybrané problémové okruhy výskumu) : : vysokoškolské učebné texty 

Právnickej fakulty UPJŠ / Viktor Porada... [et al.] ; Zost. Jozef Madliak. - Košice : Univerzita 

P.J. Šafárika v Košiciach, 2007. - 210 s. - ISBN 978-80-7097-678-4. 

[PORADA, Viktor - BRUNA, Eduard - CHMELÍK, Jan - IVOR, Jaroslav - JELÍNEK, Jiří - 



 21 

MADLIAK, Jozef - MIHAĽOV, Ján - POLÁK, Peter - RAK, Roman - ŠTEFANKOVÁ, 

Simona] 

 

Digitální stopa a počítačová (computerová) kriminalita In: Kriminalita související s 

informačními a komunikačními technologiemi a identifikace osob na základě projevu 

lokomoce člověka (vybrané problémové okruhy výzkumu). - Praha : Vysoká škola Karlovy 

Vary, 2007. - ISBN 978-80-254-0797-4. - S. 53-121. 

[MADLIAK, Jozef] 

 

Globalizace, bezpečnostní rizika a identifikace podporovaná výpočetní technikou / Jozef 

Madliak. In: Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi a 

identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka (vybrané problémové okruhy 

výzkumu). - Praha : Vysoká škola Karlovy Vary, 2007. - ISBN 978-80-254-0797-4. - S. 11-

51. 

[MADLIAK, Jozef] 

 

Problémy využitelnosti osobních údajů při znaleckém zkoumání a pro účely vědeckého 

poznání / Jan Chmelík, Viktor Porada, Jozef Madliak. In: Identifikace osob na základě 

projevu lokomoce člověka : sborník z mezinárodního semináře : 8.-10.december 2008, 

Karlovy Vary. - Praha, 2009. - ISBN 9788087236000. - S. 147-150. 

[CHMELÍK, Jan - PORADA, Viktor - MADLIAK, Jozef] 

 

  Ako vedúci Katedry trestného práva som nadviazal bohaté medzinárodné kontakty 

a tieto sa snažím efektívne udržiavať mojou osobnou účasťou na prednáškových pobytoch na 

Právnickej fakulte Jagielonskej Univerzity v Krakove, na Vysokej škole Karlove Vary, na 

Právnickej fakulte Univerzity v Miškolci, na Právnickej fakulte Rzeszovskej univerzity, na 

Právnickej fakulte  Univerzity v Lodzi, na Právnickej fakulte Univerzity Eötvösa Lóranda 

v Budapešti ako aj  mojou účasťou na zahraničných konferenciách a prijímaním zahraničných 

kolegov na Katedre trestného práva v Košiciach. 

 

 Cieľom doktorskej dizertácie je aj poukázať na moju publikačnú činnosť a vystúpenia 

na medzinárodných kongresoch, ktoré boli  venované problematike občianskych práv 

a slobôd ( viď príloha publikačnej činnosti) a keď vychádzam z Ústavy Slovenskej republiky 

ja osobne  právo občana chápem v právnom zmysle ako sféru do ktorej nemá zasahovať 
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mocenské donútenie. Vo svojich vystúpeniach ako aj mojej publikačnej činnosti slobodu 

chápem ako : 

a) filozofickú kategóriu, vyjadrujúcu zákonitosti spoločenského vývoja a označujúcu 

etapu spoločenského vývoja; 

b) ako stav sociálneho subjektu spoločnosti, skupín a jednotlivcov, ktorý vzniká 

v dôsledku spoločenského pôsobenia objektívnych faktorov spoločenského vývoja; 

c) ako možnosť ďalšieho vývoja subjektov, možnosť dovŕšiť určité skutky, konania vo 

svojom záujme. 

 

 Vo svojich prácach ako aj na vystúpeniach na konferenciách a vo výskumných úlohách 

vždy zdôrazňujem, že vyspelá spoločnosť ako je v súčasnej etape vývoja aj Slovenská 

republika, musí riešiť aj určité konflikty ( trestné činy) prostredníctvom svojich právnych 

inštitútov a inštitúcií. V rámci riešenia konfliktov sa aktivizujú orgány činné v trestnom 

konaní, pričom ich postup musí byť v súlade s právnym poriadkom, zo zásadou zákonnosti 

a zásadou humanizmu. 

 

 4.   Výsledky súboru prác s uvedením nových poznatkov 

 

Od získania pedagogicko-vedeckej hodnosti univerzitného profesora som odpublikoval 

ako to vyplýva z priloženého zoznamu publikačnej činnosti 96 titulov Slovenskej republike 

ako aj v zahraničí. Tieto práce sa prejavili ako vysokoškolské učebnice, odborné publikácie, 

monografie, výsledky grantových výskumov a ako výsledok vystúpení na domácich 

a zahraničných vedeckých konferenciách, ktoré boli zamerané na vyššie uvedené 3 oblasti.  

 

Vo svojich publikáciách som sa snažil poukázať na súčasný stav určitej problematiky 

ako aj na možnosti jej ďalšieho vývoja v návrhoch de lege ferende. 

Svoje dlhoročné skúsenosti, ktoré som získal postupne v pedagogickom procese aj 

v oblasti vedeckého výskumu som sa snažil preniesť do svojej publikačnej činnosti ako aj do 

legislatívneho procesu.  

 

Uvedené odborné znalosti som sa snažil predovšetkým z oblasti trestného práva, 

kriminológie, ako aj prevencie kriminality poskytnúť mladým vedeckým pracovníkom, 

ktorým som bol školiteľom v rámci doktorandského štúdia. 
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Moje názory, ktoré sú publikované v predkladaných materiáloch tvoriace súčasť súboru, 

súboru vedeckých prác, ktoré sú podkladom doktorskej dizertácie našli ohlas domácej ako aj 

zahraničnej literatúre, keď viacerý autori si osvojili moje názory ako to dokazuje aj citačná 

oblasť na moju osobu (viď prehľad ohlasov). 

 

V poslednom období (hlavne 2008 až 2010) som sa sústredil na publikácie 

učebnicového ako aj monografického charakteru (viď prehľad publikačnej činnosti). 

Tieto moje vedecké práce si osvojila široká právnická obec ako základnú literatúru a to 

nie len študentská obec, ale aj široká právnická prax.  

 

V rámci členstva vo viacerých vedeckých radách (viď životopis) sa snažím vplývať na 

tvorbu študijných programov a snažím sa o vytvorenie nových študijných predmetov, ktoré 

prehĺbia právnickú vzdelanosť v Slovenskej republike a v zahraničí. 

 

Aj zásluhou rozsiahlej publikačnej činnosti Katedra trestného práva Právnickej fakulty 

UPJŠ v Košiciach, v ktorej som dlhoročný vedúci získala právo vzdelávať v treťom stupni 

(PhD.) ako aj právo realizovať habilitačné a inauguračné konanie ako jedna z mála katedier 

trestného práva v Slovenskej republike. Ako predseda habilitačných a inauguračných komisii 

by som chcel na základe mojej 37 ročnej pedagogickej a vedeckej praxe prispieť k náročnosti 

týchto konaní. Realizujem túto moju predstavu na náročnosť a prospešnosť v tom zmysle, že 

ako doktorandské práce tak aj habilitačné práce sa snažím orientovať do oblasti grantových 

výskumov, ktoré prebiehajú na katedre trestného práva aby sa týmto spôsobom efektívne 

reagovalo na požiadavky právnickej praxe v Slovenskej republike v oblasti trestného práva, 

kriminológie, alebo prevencie kriminality. 

 

 

5.     Zvolené metódy spracovania 

 

Ako som už vyššie uviedol rozsiahla publikačná činnosť od roku 2001/2002 sa 

zameriava na pomerne širokú problematiku nakoľko sa dotýka problémov trestného práva, 

kriminológie, penológie, kriminalistiky ako aj prevencie a prognózovania kriminality. Z tohto 

rozsiahleho náčrtu je zrejme, že pri všetkých oblastiach ako jedna z hlavných vedeckých 

metód musela byť použitá metóda historická. Osobitne som veľkú pozornosť venoval 

problematike vývoja trestného práva na území Slovenskej republiky od obdobia Rakúsko-
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Uhorska až po súčasnosť, kde prednostne som rozpracoval hlavne obdobie medzi dvoma 

svetovými vojnami, nakoľko v našej odbornej literatúre z pohľadu trestného práva som našiel 

veľkú medzeru rozpracovania jednotlivých trestných zákonov ako aj niektorých 

trestnoprávnych inštitútov. Zvláštnu pozornosť som venoval predovšetkým obdobiu 

Slovenského štátu (1939 - 1945) a v rámci tohto obdobia problematike trestania, výkonu 

trestov, možnosti ich ukladania a poukazoval som na nedemokratickú a protihumánnu 

podstatu nakoľko sa v tomto období masovo upustilo od dokazovania skutku a viny 

a rozpracoval som vo svojich učebniciach predovšetkým z penológie aj výkon trestu odňatia 

slobody.  

V rámci rozpracovania minulého obdobia som poukázal na nedostatky vývoja trestného 

práva v rámci ČSSR až do roku 1989. Samozrejme niektoré základné inštitúty trestného práva 

ako aj penológie sa ani nedali vedecky rozpracovať bez tejto zvolenej historickej metódy – 

mám na mysli predovšetkým tresty a ochranné opatrenia a v ich rámci som osobitnú 

pozornosť venoval aj problematike už zrušeného trestu smrti.  

 

Historická metóda našla svoje uplatnenie aj v kriminológii, kde sa stala dominantnou 

metódou pri rozpracovaní vzniku a vývoja kriminológie ako aj pri spracovaní jednotlivých 

kriminologických smerov akými sú biologicko-kriminálny, sociologicko-kriminálny 

a psychologicko-kriminálny, ktoré tvoria jadro kriminologických názorov na príčiny 

zločinnosti a historická metóda mala svoje opodstatnenie aj pri spracovaní najmodernejších 

hlavne amerických smerov, ktoré v súčasnej dobe dominujú v modernej kriminológii. 

 

V súbore prác, kde dominujú práce v oblasti trestného práva vychádzajú z povahy týchto 

prác a snách o dosiahnutie vytýčených cieľov som často používal aj metódu vedeckej analýzy 

právnej úpravy de lege lata ako aj návrhy de lege ferenda, keď som analyzoval judikatúru ako 

československých, tak aj slovenských súdov. Moje návrhy de lege ferenda boli dominantné 

predovšetkým pri problematike našej budúcej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb 

ako aj pri tvorbe návrhu pracovnej verzie zákona o prevencii kriminality a inej negatívnej 

protispoločenskej činnosti.  

 

Ako v oblasti trestného práva, tak aj v rámci kriminológie, penológie, ktoré majú 

charakter vysokoškolských učebníc, tak aj v monografiách ktoré som venoval problematike 

prevencie kriminality som nemohol nepracovať aj vedeckou metódou komparácie nakoľko 
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som chcel dať ako študentom, tak aj širokej právnickej obci poznatky aj zo zahraničných 

právnych úprav tej problematiky, ktorú som riešil vo svojich prácach.  

 

Zistil som že Slovenská republika si vydobyla uznanie v zahraničí pre rekodifikáciu 

trestnoprávnych noriem, pre dobrú spoluprácu na úseku boja proti organizovanému zločinu 

a čo sa týka oblasti prevencie kriminality konštatujem, že do súčasnej doby ani jeden štát na 

európskom kontinente nedisponuje takým komplexným zákonom o prevencii kriminality ako 

Slovenská republika. 

 

Okrem vyššie uvedených vedeckých metód som použil aj poznatky štatistickej metódy, 

keď predovšetkým v kriminológii som vychádzal zo štatistických údajov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky.  

 

Vo svojich prácach, ktoré tvoria základ doktorskej dizertácie som ďalej rozpracoval 

vedecké metódy empirického charakteru ako aj metódy indukcie, dedukcie, analýzy 

a syntézy. Som toho názoru, že v súbore predložených prác, ktoré majú charakter 

vysokoškolských učebníc, monografii, odborných štúdii ako aj úspešne vyriešených 

výskumných úloh aj medzinárodného charakteru sa všetky uvedené vedecké metódy výrazne 

vynímajú a ponúkajú čitateľovi jasný výklad danej problematiky a môj vlastný názor na 

riešenú oblasť či už pedagogického alebo vedecko-výskumného charakteru. 

 

 

6.    Závery, ktoré vyplývajú z dizertácie 

 

Problematiku, ktorá je obsahom súboru prác, ktoré tvoria základ pre dizertáciu ako som 

už vyššie uviedol som rozdelil do troch základných skupín  

v prvej oblasti, kde dominujú vysokoškolské učebnice vidím nevyhnutnosť spracovania 

nasledovných problémov. V oblasti trestného práva bude nevyhnutné sa vysporiadať 

s otázkou trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb nakoľko to odporúča Európska únia 

v duchu harmonizácie aj trestného práva. K tejto otázke som narazil na pomerne značné 

množstvo odbornej literatúry, kde názory sú vzácne vyrovnané pre a proti. Za kľúčovú pri 

právnických osobách považujem skutočnosť, že navrhovaná slovenská úprava sa nevyrovnala 

z otázkou subjektívnej zodpovednosti a nepodarilo to ani žiadnemu autorovi ako v domácej 
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tak aj v zahraničnej odbornej literatúre. Navrhovaná slovenská právna úprava, ktorá sa pokúša 

otázku trestnej zodpovednosti právnických osôb riešiť cez ochranné opatrenia podľa môjho 

názoru je nevyhovujúca. Ak však upustíme od subjektívnej zodpovednosti ktorá je kľúčovým 

inštitútom v trestnom práve vlastne podľa môjho názoru z oblasti verejného práva sa 

dostaneme do sféry súkromného práva. Tieto rozpory som sa pokúšal vysvetliť pri 

rozpracovaní problematiky subjektu trestného činu. 

 

V oblasti kriminológie som sa snažil vyzdvihnúť do popredia nedostatky slovenskej 

kriminológie s tým, že za dominantné považujem absentovanie vedeckého výskumného 

ústavu, ktorý by skúmal príčiny zločinnosti nakoľko kriminalita v Slovenskej republike je 

stále na neuspokojivom vysokom stupni a odporúčal som vo svojich kriminologických 

príspevkoch zamerať sa na skúmanie príčin vzniku nových foriem trestnej činnosti ako sú 

terorizmus, extrémizmus, obchodovanie s ľuďmi, ktoré podľa môjho názoru sú novými 

prvkami zločinnosti v Slovenskej republike, ktoré sme donedávna nepoznali. Vo svojej 

učebnici Kriminológia , ktorá bola vydaná v Košiciach som odporúčal venovať zvýšenú 

pozornosť starostlivosti o psychicky narušené osoby a urýchlene vytvoriť pre ne miesta, 

odkiaľ by neohrozovali spoločnosť.  

 

 V oblasti prevencie kriminality ako predseda pracovnej skupiny pre vypracovanie 

návrhu zákona som vypracoval pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky komplexný 

návrh zákona predovšetkým z pohľadu subjektov preventívnej činnosti ako aj ich práv 

a povinnosti a v rámci ich pôsobenia aj financovanie výskumných projektov ako 

regionálneho, tak aj celoštátneho charakteru. Komplexnosť tohto zákona sa vytratila 

v Národnej rade Slovenskej republiky, kde pravdepodobne v dôsledku lobingu sa z tohto 

zákona vytratila samospráva ako subjekt preventívnej činnosti čo považujem za značný 

nedostatok tohto zákona.  

 

Vychádzajúc z tu uvedených problémov, ktoré podľa môjho názoru bude potrebné 

urýchlene riešiť sa budem snažiť nasmerovať moje vedecké aktivity v tom smere aby som 

ponúkol určité možnosti riešenia problémov pre príslušné rezorty, ktoré budú garantovať 

legislatívny proces.  

 

 

7.     Publikačná činnosť a citácie autora za celé obdobie pôsobenia 
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AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 11 ) 
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legislatívne otázky práva II: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej pri 

príležitosti 30. výročia PrávF. Zost. Mária Kiovská. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2003. 

ISBN 80-7097-532-6, s. 180. 

[4] MACEJKOVÁ, I., MIHAĽOV, J. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi ... In Závery a 

výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-

53-1, s. 71-78. 

[4] MIHAĹOV, Ján. Trest odňatia slobody v Slovenskej republike ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 321-327. 

[4] ŠTEFANKOVÁ, S., FICO, M. Systém a druhy trestov. In Madliak, J. a kol. 

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Košice: UPJŠ, 2006, s. 240. 

 LSEP 001755 

AAB4 Základné práva a slobody v Ústave Slovenskej republiky ; I. časť - Základné práva a 

slobody / Jozef Madliak, Mária Srebalová. - Bratislava : Slovenské národné stredisko 

pre ľudské práva, 2002. - 168 s. - ISBN 80-89016-04-9. 

[MADLIAK, Jozef - SREBALOVÁ, Mária] 

 LSEP 002058 

AAB5 Ochrana základných práv a slobôd žien a mladistvých normami trestného práva / 

Jozef Madliak, Mária Srebalová, Miroslav Baňacký. - Bratislava : Slovenské národné 

stredisko pre ľudské práva, 2003. - 99 s. - ISBN 80-89016-06-5. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - SREBALOVÁ, Mária] 

 LSEP 002224 

AAB6 Trestné právo hmotné. Všeobecná časť / Jozef Madliak. - Košice : Univerzita 

P.J.Šafárika v Košiciach, 2004. - 394 s. - ISBN 80-7097-565-2. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - LIPOVSKÝ, Milan - MADLIAK, 

Andrej - ROMŽA, Sergej - ČEČOT, Vladimír] 

 Ohlasy: 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Právna úprava niektorých vojnových 

trestných činov ... In Karlovarská právní revue, 2011, roč. 7, č. 1, s. 105-114. 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Vymedzenie organizovaného zločinu ... In 

Karlovarská právní revue, 2010, č. 4, s. 122-133. 

[4] MACEJKOVÁ, I., MIHAĽOV, J. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi ... In Závery a 

výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-

53-1, s. 71-78. 

[4] MIHAĹOV, Ján. Trest odňatia slobody v Slovenskej republike ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 321-327. 

 LSEP 002480 

AAB7 Kriminalita súvisiaca s informačnými a komunikačnými technológiami - 

kriminalistické a forenzné aspekty (vybrané problémové okruhy výskumu) : : 

vysokoškolské učebné texty Právnickej fakulty UPJŠ / Viktor Porada... [et al.] ; Zost. 

Jozef Madliak. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2007. - 210 s. - ISBN 

978-80-7097-678-4. 

[PORADA, Viktor - BRUNA, Eduard - CHMELÍK, Jan - IVOR, Jaroslav - 

JELÍNEK, Jiří - MADLIAK, Jozef - MIHAĽOV, Ján - POLÁK, Peter - RAK, Roman 



 29 

- ŠTEFANKOVÁ, Simona] 

 Ohlasy: 

[4] MADLIAK, Tomáš - DUFINEC, Imrich. Počítačová kriminalita. In Manažérstvo 

bezpečnosti : zborník vedeckých prác. Košice : VŠBM, 2009. ISBN 978-80-

89282340, s. 123-135. 

 LSEP 003197 

AAB8 Penológia / Vladimír Čečot a kol. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, Vysoká 

škola v Sládkovičove, 2009. - 160 s. - ISBN 9788089267231. 

[ČEČOT, Vladimír - MADLIAK, Jozef - MIHAĽOV, Ján - MAMOJKOVÁ, Eva - 

ŠTEFANKOVÁ, Simona - LUKÁČ, Igor] 

 LSEP 004114 

AAB9 Trestné právo I. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. / Vladimír Čečot a kol. - 

Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, Vysoká škola v Sládkovičove, 2009. - 392 s. 

- ISBN 9788089267224. 

[ČEČOT, Vladimír - MADLIAK, Jozef - PORADA, Viktor - MENCEROVÁ, Ingrid 

- ŠTEFANKOVÁ, Simona - MIHAĽOV, Ján - ROMŽA, Sergej - BAŇACKÝ, 

Miroslav - FICO, Miroslav - BUKSOVÁ, Dominika] 

 LSEP 004120 

AAB10 Prevencia a prognózovanie kriminality / Jozef Madliak. - Košice : UPJŠ, 2010. - 174 

s. - ISBN 9788070978139 (brož.). 

[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Právna úprava niektorých vojnových 

trestných činov ... In Karlovarská právní revue, 2011, roč. 7, č. 1, s. 105-114. 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Vymedzenie organizovaného zločinu ... In 

Karlovarská právní revue, 2010, č. 4, s. 122-133. 

[4] DURKOŠOVÁ, Mária. Niekoľko poznámok k faktorom ovplyvňujúcim 

medzinárodnú kriminalitu. In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník 

príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-12.november 2010, 

Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 83-87. 

[4] MACEJKOVÁ, I., JAMNICKÁ, L. Obchodovanie s ľuďmi ako forma 

organizovaného zločinu ... In Závery a výsledky výskumu Prevencia a pomoc 

obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 

v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-53-1, s. 54-64. 

[4] MACEJKOVÁ, I., MIHAĽOV, J. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi ... In Závery a 

výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-

53-1, s. 71-78. 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] MIHAĹOV, Ján. Trest odňatia slobody v Slovenskej republike ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 321-327. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

[4] SOĽANÍKOVÁ, S. Drogová trestná činnosť ... In Závery a výsledky výskumu 



 30 

Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-53-1, s. 23-36. 

 LSEP 004490 

AAB11 Sankcie a ich výkon v slovenskom trestnom práve / Jozef Madliak. - Košice : UPJŠ, 

2010. - 202 s. - ISBN 9788070978528 (brož.). 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 004550 

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 2 

) 

ABC1 Digitální stopa a počítačová (computerová) kriminalita  

In: Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi a 

identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka (vybrané problémové okruhy 

výzkumu). - Praha : Vysoká škola Karlovy Vary, 2007. - ISBN 978-80-254-0797-4. - 

S. 53-121. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 003273 

ABC2 Globalizace, bezpečnostní rizika a identifikace podporovaná výpočetní technikou / 

Jozef Madliak.  

In: Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi a 

identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka (vybrané problémové okruhy 

výzkumu). - Praha : Vysoká škola Karlovy Vary, 2007. - ISBN 978-80-254-0797-4. - 

S. 11-51. 

[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[4] DURKOŠOVÁ, Mária. Niekoľko poznámok k faktorom ovplyvňujúcim 

medzinárodnú kriminalitu. In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník 

príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-12.november 2010, 

Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 83-87. 

 LSEP 003272 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ( 8 ) 

ACB1 Kriminológia / Jozef Madliak. - Košice : ATOM Computers, 1998. - 150 s. - ISBN 

80-88951-00-3. 

[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[3] CHMELÍK, Ján. Trestní právo hmotné obecná část. Praha : Linde, 2009. ISBN 

978-80-7201-785-0, 292 s. 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Právna úprava niektorých vojnových trestných 

činov ... In Karlovarská právní revue, 2011, roč. 7, č. 1, s. 105-114. 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Vymedzenie organizovaného zločinu ... In 

Karlovarská právní revue, 2010, č. 4, s. 122-133. 

[4] BUBELÍNI Ján. Kontrola kriminality. In Holcr, K. a kol. Kriminológia. Bratislava 

: Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-7159-164-1, s. 224. 

[4] DURKOŠOVÁ, Mária. Niekoľko poznámok k faktorom ovplyvňujúcim 

medzinárodnú kriminalitu. In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník 

príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-12.november 2010, 

Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 83-87. 

[4] JAMNICKÁ, Lívia. Trestnoprávna úprava prechovávania drog ... In Bezpečné 



 31 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 167-174. 

[4] MACEJKOVÁ, I., JAMNICKÁ, L. Obchodovanie s ľuďmi ako forma 

organizovaného zločinu ... In Závery a výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam 

obchodovania s ľuďmi. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v 

Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-53-1, s. 54-64. 

[4] MACEJKOVÁ, I., MIHAĽOV, J. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi ... In Závery a 

výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-

53-1, s. 71-78. 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] MIHAĹOV, Ján. Trest odňatia slobody v Slovenskej republike ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 321-327. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

[4] STRÉMY, Tomáš. Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká. 

Trnava : Trnavská univerzita, 2010. ISBN 978-80-8082-413-6, 134 s. 

[5] MOCZUK, Eugeniusz. Józef Madliak: Kryminologia, Wydawnictwo ATOM 

Computers, Košice 1998, stron 153. In Ius et administratio. Recenzia. Facultas 

Iuridica Universitatis Ressoviensis. Zeszyt 2. Rzeszów: Mitel, 2004. ISSN 1732-7318, 

s. 263-268. 

 LSEP 001553 

ACB2 Kriminológia / Jozef Madliak...[et al.]. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 

2005.. - ISBN 80-7097-601-2. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - ČVERČKO, Tomáš] 

 Ohlasy: 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Právna úprava niektorých vojnových trestných 

činov ... In Karlovarská právní revue, 2011, roč. 7, č. 1, s. 105-114. 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Vymedzenie organizovaného zločinu ... In 

Karlovarská právní revue, 2010, č. 4, s. 122-133. 

[4] ČENTÉŠ, Jozef. Hmotnostnoprávne aspekty trestnej činnosti... . Bratislava: 

Národné monitorovacie centrum pre drogy, 2007, s. 16. 

[4] DURKOŠOVÁ, Mária. Niekoľko poznámok k faktorom ovplyvňujúcim 

medzinárodnú kriminalitu. In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník 

príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-12.november 2010, 

Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 83-87. 

[4] JAMNICKÁ, Lívia. Trestnoprávna úprava prechovávania drog ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 167-174. 

[4] MACEJKOVÁ, I., JAMNICKÁ, L. Obchodovanie s ľuďmi ako forma 

organizovaného zločinu ... In Závery a výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam 

obchodovania s ľuďmi. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v 

Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-53-1, s. 54-64. 

[4] MACEJKOVÁ, I., MIHAĽOV, J. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi ... In Závery a 

výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : 



 32 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-

53-1, s. 71-78. 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] MIHAĹOV, Ján. Trest odňatia slobody v Slovenskej republike ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 321-327. 

[4] PORADA, Viktor et al. Prevencia kriminality. Košice: MULTIPRINT, 2007, s. 

96. ISBN 978-80-89282-06-7. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

[4] SCHÄFFEROVÁ, Jana. Domáce násilie ako faktor bezpečného bývania. In 

Pozntky a závery výskumu bezpečnosti bytových domov v košickom a prešovskom 

kraji. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2010. ISBN 978-80-

89282-52-4, s. 33-47. 

[4] ŠTEFANKOVÁ, S., GROSS, S. Možnosti prevencie zločinnosti ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 12.-13.november, 2009, Košická Belá. Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva, 2010. ISBN 978-80-89282-33-3, s. 328-333. 

 LSEP 002747 

ACB3 Trestné právo hmotné. Všeobecná časť : vysokoškolské učebné texty Právnickej 

fakulty UPJŠ / Jozef Madliak... [et al.] ; Rec. Vladimír Čečot, Jozef Olej. - Košice : 

Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006. - 333 s. - 2007. - 336 s. - ISBN 978-80-

7097-695-1. - druhé (nezmenené). - ISBN 80-7097-644-6. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - FICO, Miroslav - MENCEROVÁ, 

Ingrid - MIHAĽOV, Ján - PORADA, Viktor - ROMŽA, Sergej - ŠTEFANKOVÁ, 

Simona] 

 Ohlasy: 

[3] CHMELÍK, Ján. Trestní právo hmotné obecná část. Praha : Linde, 2009. ISBN 

978-80-7201-785-0, 292 s. 

[3] NOVOTNÝ, Oto. Trestní právo hmotné : obecná část. Praha : Wolters Kluwer, 

2010. ISBN 978-80-7357-509-0, 584 s. 

[4] IVOR, Jaroslav. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Iura Edition, 

2006, s. 95, 82, 103, 111, 123, 134, 147, 249, 305, 338. 

[4] SCHÄFFEROVÁ, Jana. Domáce násilie ako faktor bezpečného bývania. In 

Pozntky a závery výskumu bezpečnosti bytových domov v košickom a prešovskom 

kraji. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2010. ISBN 978-80-

89282-52-4, s. 33-47. 

 LSEP 002979 

ACB4 Trestné právo hmotné. Všeobecná časť : vysokoškolské učebné texty Právnickej 

fakulty UPJŠ / Jozef Madliak... [et al.] ; rec. Vladimír Čečot, Jozef Olej. - Košice : 

Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2007. - 336 s. - ISBN 978-80-7097-695-1. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - FICO, Miroslav - MENCEROVÁ, 

Ingrid - MIHAĽOV, Ján - PORADA, Viktor - ROMŽA, Sergej - ŠTEFANKOVÁ, 

Simona] 

 Ohlasy: 

[4] BABČÁK, Vladimír. Dane a daňové právo na Slovensku I. Košice: Aprilla s.r.o., 



 33 

2008, s. 329. ISBN 978-80-89346-05-9. 

[4] BABČÁK, Vladimír. Dane a daňové právo na Slovensku II. Košice: Aprilla s.r.o., 

2008, s. 322. ISBN 978-80-89346-06-6. 

[4] ČEČOT, Vladimír - BUKSOVÁ, Dominika. Nevyhnutnosť vymedzenia pojmu 

terorizmus ... In Antiteroristická legislatíva : zborník príspevkov : 1.december 2008, 

Košice. Košice : UPJŠ, 2008. ISBN 978-80-7097-721-7, s. 22-34. 

[4] ČOPKO, Peter. Využitie trestno-procesných úkonov zaisťovacej povahy ... In 

Antiteroristická legislatíva : zborník príspevkov : 1.december 2008, Košice. Košice : 

UPJŠ, 2008. ISBN 978-80-7097-721-7, s. 122-130. 

[4] MACEJKOVÁ, I., JAMNICKÁ, L. Obchodovanie s ľuďmi ako forma 

organizovaného zločinu ... In Závery a výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam 

obchodovania s ľuďmi. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v 

Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-53-1, s. 54-64. 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

[4] SOĽANÍKOVÁ, S. Drogová trestná činnosť ... In Závery a výsledky výskumu 

Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-53-1, s. 23-36. 

 LSEP 003405 

ACB5 Kriminológia : Osobitná časť / Vladimír Čečot [et al.]. - Sládkovičovo : Vysoká škola 

v Sládkovičove, 2009. - 188 s. - ISBN 9788089267255. 

[ČEČOT, Vladimír - MADLIAK, Jozef - BUKSOVÁ, Elena - MENCEROVÁ, Ingrid 

- MIHAĽOV, Ján - ŠTEFANKOVÁ, Simona - TANEČKA, Peter] 

 LSEP 004083 

ACB6 Prevencia kriminality / Jozef Madliak ... [et al.]. - Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2009. - 224 s. - ISBN 9788089282364 

(brož.). 

[MADLIAK, Jozef (50%) - MESÁROŠ, Marián (20%) - MADLIAK, Tomáš (10%) - 

DURKOŠOVÁ, Mária (10%) - VOŠTINÁROVÁ, Lenka (10%) ] 

 Ohlasy: 

[4] MACEJKOVÁ, I., JAMNICKÁ, L. Obchodovanie s ľuďmi ako forma 

organizovaného zločinu ... In Závery a výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam 

obchodovania s ľuďmi. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v 

Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-53-1, s. 54-64. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

 LSEP 004332 

ACB7 Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť / Jozef Madliak, Ján Mihaľov, Simina 

Štefanková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010. - 456 s. - ISBN 

9788070978252 (brož.). 

[MADLIAK, Jozef (60%) - MIHAĽOV, Ján (20%) - ŠTEFANKOVÁ, Simona (20%) 

] 

 Ohlasy: 



 34 

[4] DURKOŠOVÁ, Mária. Niekoľko poznámok k faktorom ovplyvňujúcim 

medzinárodnú kriminalitu. In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník 

príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-12.november 2010, 

Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 83-87. 

[4] MACEJKOVÁ, I., JAMNICKÁ, L. Obchodovanie s ľuďmi ako forma 

organizovaného zločinu ... In Závery a výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam 

obchodovania s ľuďmi. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v 

Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-53-1, s. 54-64. 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

 SSEP 004518 

ACB8 Základy penológie / Jozef Madliak ... [et al.]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2010. - 142 s. - ISBN 9788070977897 (brož.). 

[MADLIAK, Jozef - MIHAĽOV, Ján - ŠTEFANKOVÁ, Simona - TANEČKA, Peter 

- LUKÁČ, Igor] 

 Ohlasy: 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

[4] SOĽANÍKOVÁ, S. Drogová trestná činnosť ... In Závery a výsledky výskumu 

Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-53-1, s. 23-36. 

 LSEP 004325 

ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 

) 

ACD1 Základné kriminologické teórie / Jozef Madliak.  

In: Kriminológia : Květoň Holcr a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 

97880807820061. - S. 29-57. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 003501 

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ( 7 ) 

ADE1 A szervezett bunozés Szlovákiában / Jozef Madliak, Peter Čopko.  

In: Rendészeti szemle. - Roč. 32, č. 11 (1994), s. 118-121. 

[MADLIAK, Jozef - ČOPKO, Peter] 

 LSEP 000704 

ADE2 Szükséges-e a provokáció a korrupció elleni harcban? / Jozef Madliak.  

In: Advocat. - ISSN 1585-5198. - Č. 3-4 (2005), s. 5-8. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 002751 

ADE3 Trestnoprávne postavenie mladistvých podľa nových trestných kódexov / Jozef 



 35 

Madliak, Peter Dzadík.  

In: Bulletin advokacie. - ISSN 1210-6348. - Roč. 15, č. 3 (2006), s. 60-62. 

[MADLIAK, Jozef - DZADÍK, Peter] 

 LSEP 002802 

ADE4 Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike / Jozef 

Madliak, Vladimír Babčák.  

In: Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN 1898-8431. 

- Iss. 2, (2008), p. 155-170. 

[MADLIAK, Jozef - BABČÁK, Vladimír] 

 LSEP 003617 

ADE5 Niekoľko poznámok k rekodifikáciám trestnoprávnych noriem v Slovenskej republike 

/ Jozef Mdliak, Viktor Porada.  

In: Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN 1898-8431. 

- Iss. 3 (2009) p. 55-68. 

[MADLIAK, Jozef - PORADA, Viktor] 

 Ohlasy: 

[4] MIHAĹOV, Ján. Trest odňatia slobody v Slovenskej republike ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 321-327. 

 LSEP 004050 

ADE6 Sankcie a princíp „Znečisťovateľ platí" vo vybraných štátoch EÚ / Vladimír Babčák, 

Jozef Madliak. - Článok bol publikovaný vo vysokoskolskej ucebnici Wybrane 

problemy prawa administracyjnego i finansovego, Lublin(Polsko), 2009, 116 s.  

In: Karlovarská právní revue : čtvrtletník VŠKV. - ISSN 1801-2193. - Roč. 5, č. 2 

(2009), s. 53-59. 

[BABČÁK, Vladimír - MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 004092 

ADE7 Wartosci w preambulach w wybranych konstytucjach paňstw europejskich / Jozef 

Madliak.  

In: Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - ISSN 1898-8431. 

- Iss. 3 (2009) p. 141-164. 

[MADLIAK, Jozef (100%) ] 

 Ohlasy: 

[4] JAMNICKÁ, Lívia. Trestnoprávna úprava prechovávania drog ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 167-174. 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

 LSEP 004051 

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ( 8 ) 

ADF1 Účasť spoločenských organizácií v resocializačnom procese vo Východoslovenskom 

kraji / Jozef Madliak.  

In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 39, č. 8 (1987), s. 38-42. 



 36 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 000602 

ADF2 Niektoré aspekty trestnej činnosti mládeže vo Východoslovenskom kraji / Jozef 

Madliak, Dušan Sninský, Zoltán Koreň.  

In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 41, č. 11 (1989), s. 30-35. 

[MADLIAK, Jozef - KOREŇ, Zoltán - SNINSKÝ, Dušan] 

 LSEP 000603 

ADF3 K súčasnému stavu trestnoprávnej ochrany životného prostredia / Jozef Madliak.  

In: Právny obzor. - Roč. 73, č. 1 (1990), s. 47-55. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 000604 

ADF4 Trestnoprávne a kriminologické aspekty prostitúcie / Jozef Madliak. - s. 360-364  

In: Právny obzor. - Roč. 74, č. 7 (1991), s. 360-364. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 000088 

ADF5 Trestnoprávna konferencia / Jozef Madliak. - Z vedeckého života.  

In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - 

Roč. 76, č. 2 (1993), s. 192-197. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 000197 

ADF6 Niektoré problémy kvalifikácie krádeží v praxi / Jozef Madliak, Jarmila Roháčová.  

In: Justičná revue. - Roč. 47, č. 1-2 (1995), s. 26-28. 

[MADLIAK, Jozef - ROHÁČOVÁ, Jarmila] 

 LSEP 001010 

ADF7 Prostitúcia v minulosti a dnes / Jozef Madliak, Miroslav Baňacký.  

In: Sexuológia/Sexology : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti. - ISSN 

1335-8820. - Č. 2 (2003), s. 35-39. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav] 

 Ohlasy: 

[4] MÁTHÉ, Róbert. Mravnostná kriminalita. In Holcr, K. a kol. Kriminológia. 

Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-7159-164-1, s. 281. 

 LSEP 002301 

ADF8 Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike / Jozef 

Madliak.  

In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 2 (2004), s. 9-28. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 002372 

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách ( 7 ) 

AEC1 Organizovaná zločinnosť - reálna hrozba pre Slovenskú republiku / Jozef Madliak.  

In: Transformácia práva : Slovensko - Srbsko. - Beograd : Pravni fakultet, 1999. - 

ISBN 86-80763-76-4. - S. 247-258. 

[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[4] DURKOŠOVÁ, Mária. Niekoľko poznámok k faktorom ovplyvňujúcim 

medzinárodnú kriminalitu. In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník 



 37 

príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-12.november 2010, 

Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 83-87. 

 LSEP 001592 

AEC2 Kriminologické aspekty prostitúcie / Jozef Madliak, Sergej Romža.  

In: Aktualne problemy prawa w Republice Slowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej : 

miedzynarodowa konferencja naukowa : Rzeszów, 19-21 kwietnia 2004 r. - Rzeszów 

: MITEL, 2005. - ISBN 83-89473-18-6. - S. 291-298. 

[MADLIAK, Jozef - ROMŽA, Sergej] 

 LSEP 002575 

AEC3 Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike / Jozef 

Madliak.  

In: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : seria Prawnicza : Prawo 3 : 

zeszyt 34/2005. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersitetu Rzeszowskiego, 2005. - 

ISSN 1643-0484. - S. 209-228. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 002834 

AEC4 Kriminalistickotaktické metody, postupy a operace / Jozef Madliak.  

In: Kriminalistika (úvod, technika, taktika). - Plzeň : Vadavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2007. - ISBN 978-80-7380-038-3. - S. 211-214. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 003199 

AEC5 Metodika vyšetřování krádeží : 2. kapitola / Jozef Madliak.  

In: Kriminalistická metodika vyšetřování : vysokoškolská učebnice. - Plzeň : 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. - ISBN 978-80-7380-042-0. - S. 19-

32. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 003200 

AEC6 Metodika vyšetřování loupeží : 3. kapitola / Jozef Madliak.  

In: Kriminalistická metodika vyšetřování : vysokoškolská učebnice. - Dobrá voda : 

Aleš Čeněk, 2007. - ISBN 978-80-7380-042-0. - S. 33-49. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 003180 

AEC7 Výslech a konfrontace / Jozef Madliak.  

In: Kriminalistika (úvod, technika, taktika). - Plzeň : Vadavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2007. - ISBN 978-80-7380-038-3. - S. 246-260. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 003198 

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 

10 ) 

AED1 Kriminologické aspekty trestného činu vraždy / Jozef Madliak. - Košice : 

Východoslovenské vydavateĺstvo, 1992.  

In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateĺstvo. - Č. 18 

(1992), s. 71-80. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 000073 

AED2 Z histórie trestného činu vraždy a jeho odraz v trestnom zákonodarstve / Jozef 



 38 

Madliak.  

In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo. - Č. 20 

(1994), s. 51-58. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 000857 

AED3 Trestnoprávne aspekty problematiky nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho človeka 

/ Jozef Madliak. - Martin : JLF UK, 1996.  

In: Človek medzi životom a smrťou. - Martin : JLF UK. - (1996), s. 73-78. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 001224 

AED4 Súčasnosť a budúcnosť slovenskej kriminológie / Jozef Madliak.  

In: Trestné právo na prahu 3.tisícročia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie konanej v dňoch 15.-16.5.2003 : Košice, 2003. - Košice : Univerzita P.J. 

Šafárika v Košiciach, 2005. - ISBN 80-7097-603-9. - S. 7-15. 

[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[4] JAMNICKÁ, Lívia. Trestnoprávna úprava prechovávania drog ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 167-174. 

[4] MACEJKOVÁ, I., JAMNICKÁ, L. Obchodovanie s ľuďmi ako forma 

organizovaného zločinu ... In Závery a výsledky výskumu Prevencia a pomoc 

obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 

v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-53-1, s. 54-64. 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

 LSEP 002752 

AED5 Teorie kriminalistických stop a identifikace v souvislosti s dokazováním v trestním 

řízení / Viktor Porada... [et al.].  

In: Kriminalita - Bezpečnosť - Identifikácia : zborník z medzinárodného odborného 

vedeckého seminára : Košice, 15.september 2007. - Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-89282-19-7. - S. 

222-228. 

[PORADA, Viktor - BRUNA, Eduard - MADLIAK, Jozef - UHLÁŘ, Jan] 

 LSEP 003346 

AED6 Kriminológia a jej miesto v systéme vied / Jozef Madliak.  

In: Kriminológia : Květoň Holcr a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 

97880807820061. - S. 17-27. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 003500 

AED7 Stav, úroveň, štruktúra a dynamika kriminality / Jozef Madliak.  

In: Kriminológia : Květoň Holcr a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 

97880807820061. - S. 59-76. 

[MADLIAK, Jozef] 



 39 

 LSEP 003499 

AED8 Boj proti obchodovaniu s ľuďmi na na národnej a medzinárodnej úrovni / Jozef 

Madliak. - Recenzent Jozef Olej.  

In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. - Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2009. - ISBN 9788089282340. - S. 115-

122. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 004503 

AED9 Historický prehľad spôsobov trestania / Jozef Madliak, Ján Mihaľov. - Recenzent 

Ivan Šimovček.  

In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. - Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2009. - ISBN 9788089282340. - S. 136-

141. 

[MADLIAK, Jozef - MIHAĽOV, Ján] 

 LSEP 004504 

AED10 Kriminálno-biologické názory na príčiny, podmienky a prevenciu kriminality / 

Marián Mesároš ... [et al.]. - Recenzent Vladimír Čečot.  

In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. - Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2009. - ISBN 9788089282340. - S. 136-

141. 

[MESÁROŠ, Marián (25%) - MADLIAK, Jozef (25%) - PÁLOVÁ, Eva (25%) - 

MIHAĽOV, Ján (25%) ] 

 LSEP 004505 

AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách ( 2 ) 

AEE1 Ochranný dohľad - prostriedok boja s recidívou trestnej činnosti / Jozef Madliak.  

In: Prawnokarne i penitencjarne šrodki zwalczania recydywy specjalnej : Materialy 

Konferencji 7-9 XII 1987. - (1988), s. 265-273. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 001044 

AEE2 Korupció és az agent provocateur (uszító) / Jozef Madliak... [et al.].  

In: Bizalom-Társadalom-Bünözés : V. országos kriminológiai vándorgyülés : Szeged, 

2005.október 6-7. - Miskolc : Bíbor Kiadó, 2006. - S. 88-93. 

[MADLIAK, Jozef - BAŇACKÝ, Miroslav - ČVERČKO, Tomáš] 

 LSEP 002874 

AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách ( 8 ) 

AEF1 Ochrana občianskych práv v trestnom mkonaní vo svetle medzinárodných 

dokumentov / Jozef Madliak. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1982.  

In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo. - Č. 6 

(1982), s. 55-69. 

[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[4] ROMŽA, Sergej. Kriminalisticko-taktické a trestnoprocesné aspekty inštitútu 

začatia trestného stíhania. Košice: TypoPress, 2001, s. 94. ISBN 80-967496-9-2. 

 LSEP 000552 



 40 

AEF2 Odraz vedeckotechnickej revolúcie v trestnom zákonodarstve / Jozef Olej, Jozef 

Madliak. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1984.  

In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo. - Č. 8 

(1984), s. 175-184. 

[OLEJ, Jozef - MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[4] MADLIAK, Jozef a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Košice: UPJŠ v 

Košiciach, 2004, s. 22. ISBN 80-7097-565-2. 

 LSEP 000565 

AEF3 Postavenie národných výborov v preventívnom systéme boja s trestnou činnosťou / 

Jozef Madliak, Jozef Olej. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1984.  

In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo. - Č. 9 

(1984), s. 119-126. 

[MADLIAK, Jozef - OLEJ, Jozef] 

 LSEP 000570 

AEF4 Vzťah zákona o priestupkoch a trestného zákona a kompetenčné vzťahy / Jozef 

Madliak. - Košice : Združenie Calypso c.k., 1992.  

In: Aktuálne otázky obecnej polície. - Košice : Združenie Calypso c.k.. - (1992), s. 

18-38. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 000194 

AEF5 Výchova k tolerancii ako príspevok k prevencii kriminality / Jozef Kafka, Jozef 

Madliak. - Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 1995.  

In: Psychológia, psychiatria a sociológia v prevencii kriminality. - Bratislava, 2000. - 

S. 40-43. 

[KAFKA, Jozef - MADLIAK, Jozef] 

 MSEP 001457 

AEF6 Tlačová sloboda a právo na informácie v období transformácie slovenského právneho 

poriadku / Jozef Madliak.  

In: Acta Iuridica Cassoviensia. - ISBN 80-7097-368-4. - Č. 22 (1999), s. 115-122. 

[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

 LSEP 001591 

AEF7 Právna úprava drogovej problematiky na našom území a v štátoch Európskej únie / 

Jozef Madliak.  

In: Acta Iuridica Cassoviensia. - ISBN 80-7097-393-5. - Č. 23 (2000), s. 294-303. 

[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[4] JAMNICKÁ, Lívia. Trestnoprávna úprava prechovávania drog ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 167-174. 



 41 

[4] MADLIAK, Jozef a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Košice: UPJŠ v 

Košiciach, 2004. ISBN 80-7097-565-2. 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

 LSEP 001670 

AEF8 Sloboda pohybu a pobytu na území Slovenskej republiky / Jozef Madliak.  

In: Acta Iuridica Cassoviensia. - ISBN 80-7097-424-9. - Č. 24 (2000), s. 133-144. 

[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[4] MACEJKOVÁ, I., JAMNICKÁ, L. Obchodovanie s ľuďmi ako forma 

organizovaného zločinu ... In Závery a výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam 

obchodovania s ľuďmi. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v 

Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-53-1, s. 54-64. 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

 LSEP 001752 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 3 ) 

AFC1 Büntetöjog és alkotmányosság a Szlovák Köztársaságban a Szlovák 

Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében / Jozef Madliak.  

In: Jubileumi kötet a Miskolci Egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából : 

Selmecbánya-Miskolc 1735-1995 : Miskolc 1995. - . (1995), S. 213-220. 

[MADLIAK, Jozef - BENEČ, Štefan - MOSNÝ, Peter] 

 LSEP 001429 

AFC2 Jogi oktatás Északkelet-Magyarország területén a XIX.században / Peter Mosný, 

Jozef Madliak.  

In: Jubileumi kötet a Miskolci Egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából : 

Selmecbánya-Miskolc 1735-1995 : SECTIO JURIDICA ET POLITICA, Tomus XI. : 

Miskolc 1995. - . (1995), S. 73-75. 

[MOSNÝ, Peter - MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[3] STIPTA, I. Miskolci Jogakadémia jelentosíge a régio jogászképzésében. In 

Miskolc a millecentenárium évében. Miskolc, 1997, s. 383. 

[4] STIPTA, I. A miskolci Jogászképzés torténete (1919 - 1999). In Teoretické a 

legislatívne otázky práva II. Košice, 2003, s. 266. 

 LSEP 001430 

AFC3 Problémy využitelnosti osobních údajů při znaleckém zkoumání a pro účely 

vědeckého poznání / Jan Chmelík, Viktor Porada, Jozef Madliak.  

In: Identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka : sborník z mezinárodního 

semináře : 8.-10.december 2008, Karlovy Vary. - Praha, 2009. - ISBN 

9788087236000. - S. 147-150. 
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[CHMELÍK, Jan - PORADA, Viktor - MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 003839 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 20 ) 

AFD1 Ochrana života - základného ľudského práva - trestným zákonom / Jozef Madliak. - 

Košice, 1992. - Uložené u Doc. Hencovskej.  

In: Ochrana základných práv a slobôd /osobných práv a slobôd/ normami trestného 

práva : /zborník refeátov/. - Košice. - (1992), s. 76-82. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 000190 

AFD2 Das kriminologische Prognostizieren und seine Bedeutung / Jozef Madliak, Jarmila 

Roháčová. - Bratislava : Policajná akadémia SR, 1995.  

In: Aktuelle Probleme der kriminologischen Prognostik : Sammelband vom 

internationalen Seminar von 25. bis 26. April 1995 in Liptovský Ján. - Bratislava : 

Policajná akadémia SR. - (1995), s. 89-93. 

[MADLIAK, Jozef - ROHÁČOVÁ, Jarmila] 

 LSEP 001214 

AFD3 K niektorým formám a príčinám násilnej kriminality vo Východoslovenskom regióne 

/ Jozef Madliak, Jarmila Roháčová. - Bratislava : Slovenská kriminologická 

spoločnosť, 1995.  

In: Násilná trestná činnosť, ochrana práv obetí : V. Kriminologické dni. - Bratislava : 

Slovenská kriminologická spoločnosť. - (1995), s. 42-45. 

[MADLIAK, Jozef - ROHÁČOVÁ, Jarmila] 

 LSEP 001213 

AFD4 Kriminologické prognózovanie a jeho význam / Jozef Madliak, Jarmila Roháčová. - 

Bratislava : Akadémia policajného zboru, 1995.  

In: Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky. - Bratislava : Akadémia 

policajného zboru. - (1995), s. 89-93. 

[MADLIAK, Jozef - ROHÁČOVÁ, Jarmila] 

 LSEP 001015 

AFD5 Niektoré otázky ochrany života a zdravia - základného ľudského práva - trestným 

zákonom / Jozef Madliak. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

, 1995.  

In: Postavenie prokuratúry pri ochrane ľudských práv : /Zborník/. - Bratislava : 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. - (1995), s. 41-46. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 001021 

AFD6 Niektoré úvahy o intolerancii, xenofóbii a rasizme z pohľadu trestného práva / Jozef 

Madliak, Sergej Romža. - Bratislava : Slovenská informačná agentúra, 1995.  

In: Právna ochrana pred intoleranciou, xenofóbiou a rasizmom v právnom systéme 

SR : /Zborník/. - Bratislava : Slovenská informačná agentúra. - (1995), s. 7-18. 

[MADLIAK, Jozef - ROMŽA, Sergej] 

 LSEP 001139 

AFD7 K trestnej zodpovednosti právnických osôb / Jozef Madliak.  

In: Teoretické a legislatívne otázky práva II : zborník príspevkov z vedeckej 

konferencie konanej pri príležitosti 30. výročia Právnickej fakulty : Košice 2003. - 

Košice : Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2003. - ISBN 80-7097-532-6. - S. 168-

175. 
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[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Vymedzenie organizovaného zločinu ... In 

Karlovarská právní revue, 2010, č. 4, s. 122-133. 

[4] MADLIAK, Tomáš. Počítačová kriminalita. In Bezpečné Slovensko a Európska 

únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 277-290. 

[4] SENDEKOVÁ, Gabriela. Kriminalita mladistvých. In Bezpečné Slovensko a 

Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-

12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 467-476. 

 LSEP 002241 

AFD8 Aspekty trestnoprávnej zodpovednosti zneužitia moci / Jozef Madliak, Peter Čopko.  

In: Zodpovednosť za výkon verejnej moci s osobitným akcentom na normy správneho 

práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 2005. - 

Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2005. - ISBN 80-969155-2-5. - S. 49-

56. 

[MADLIAK, Jozef - ČOPKO, Peter] 

 LSEP 002772 

AFD9 Niekoľko úvah k problematike trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb v 

Slovenskej republike / Jozef Madliak.  

In: Aktuálne otázky práva : zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea 

prof.Jozefa Suchožu. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006. - ISBN 

80-7097-642-X. - S. 91-95. 

[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Vymedzenie organizovaného zločinu ... In 

Karlovarská právní revue, 2010, č. 4, s. 122-133. 

[4] STRÉMY, Tomáš. Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká. 

Trnava : Trnavská univerzita, 2010. ISBN 978-80-8082-413-6, 134 s. 

 LSEP 002885 

AFD10 Niektoré smerovania zločinnosti v Slovenskej republike a v ostatných krajinách 

Európskej únie / Jozef Madliak ...[et al.].  

In: Aktuálne otázky práva v postmodernej spoločnosti II. : zborník z medzinárodnej 

konferencie konanej dňa 19.-24.4.2006. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v 

Košiciach, 2006. - ISBN 80-7097-640-3. - S. 211-223. 

[MADLIAK, Jozef - BRUNA, Eduard - PORADA, Viktor - ŠTEFANKOVÁ, 

Simona] 

 LSEP 002848 

AFD11 Nové aspekty kriminalistických stop a identifikace v souvislosti s dokazováním v 

trestním řízení / Viktor Porada... [et al.].  

In: Aktuálne otázky práva v postmodernej spoločnosti II. : zborník z medzinárodnej 

konferencie konanej dňa 19.-24.4.2006. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v 

Košiciach, 2006. - ISBN 80-7097-640-3. - S. 280-291. 

[PORADA, Viktor - BRUNA, Eduard - MADLIAK, Jozef - STRAUS, Jiří] 

 LSEP 002851 

AFD12 Prognóza kriminálnej scény v Slovenskej republike a možnosti prevencie zločinnosti 

po vstupe Slovenskej republiky do Schengenského priestoru / Květoň Holcr... [et al.].  
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In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej 

vedeckej konferencie : 6.-7.december 2007, Košice. - Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-89282-22-7. - S. 44-

65. 

[HOLCR, Květoň - MADLIAK, Jozef - PORADA, Viktor - ŠTEFANKOVÁ, 

Simona] 

 LSEP 003385 

AFD13 Súčasný stav vybraných druhov trestnej činnosti a jej prevencia v Slovenskej 

republike pred vstupom do Schengensakého priestoru / Jozef Madliak, Viktor Porada, 

Ján Mihaľov.  

In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej 

vedeckej konferencie : 6.-7.december 2007, Košice. - Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-89282-22-7. - S. 

119-137. 

[MADLIAK, Jozef - MIHAĽOV, Ján - PORADA, Viktor] 

 Ohlasy: 

[4] DURKOŠOVÁ, Mária. Niekoľko poznámok k faktorom ovplyvňujúcim 

medzinárodnú kriminalitu. In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník 

príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-12.november 2010, 

Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 83-87. 

 LSEP 003384 

AFD14 Kategorizácia protispoločenských deliktov platných v Slovenskej republike. (Ich 

vzájomný vzťah) / Jozef Madliak ... [et al.].  

In: Pocta profesorovi Gašparovi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie, konanej dňa 7.decembra 2007 na Právnickej fakulte v Košiciach, vydaný 

pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Michala Gašpara, CSc.. - Košice : 

Equilibria, 2008. - ISBN 9788070977088. - S. 36-43. 

[MADLIAK, Jozef - PORADA, Viktor - ŠTEFANKOVÁ, Simona] 

 LSEP 003545 

AFD15 Návrh legislatívnej úpravy prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v 

Slovenskej republike / Jozef Madliak, Branislav Bujňák.  

In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej 

vedeckej konferencie : 13.-14.november 2008, Košice. - Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2008. - ISBN 978-80-89282-28-9. - S. 

224-226. 

[MADLIAK, Jozef - BUJŇÁK, Branislav] 

 LSEP 004052 

AFD16 Obchodovanie s ľuďmi / [elektronický zdroj] / Jozef Madliak, Antónia Ďuricová. - 

Košice : Iuridicum na podporu vzdelania a vedy, n.f., 2009. - 1 elektronický optický 

disk (CD ROM). - Vyšlo aj v tlačenej verzii ako Zborník abstraktov.  

In: Obchodovanie s ľuďmi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou konanej 23.novembra 2009 v Košiciach. - Košice, 2009. - 

ISBN 9788089284504. - S. 6-19. 

[MADLIAK, Jozef - ĎURICOVÁ, Antónia] 

 Ohlasy: 

[4] MACEJKOVÁ, I., MIHAĽOV, J. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi ... In Závery a 

výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-
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53-1, s. 71-78. 

[4] MACEJKOVÁ, I., ŠTEFANKOVÁ, S. Súčasný stav legislatívy ... In Závery a 

výsledky výskumu Prevencia a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Košice : 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-

53-1, s. 15-22. 

[4] MIHAĹOV, Ján. Trestný čin obchodovania s ľuďmi a jeho legislatívne 

vymedzenie ... In Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. Košice : 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2009. ISBN 978-80-89282-34-0, s. 175-

179. 

 LSEP 004165 

AFD17 Poznatky príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov pôsobiacich v zahraničí 

s problematikou obchodovania s ľuďmi / [elektronický zdroj] / Miroslav Kelemen, 

Jozef Madliak, Lívia Jamnická, Adela Kavečanská. - Košice : Iuridicum na podporu 

vzdelania a vedy, n.f., 2009. - 1 elektronický optický disk (CD ROM). - Vyšlo aj v 

tlačenej verzii ako Zborník abstraktov.  

In: Obchodovanie s ľuďmi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou konanej 23.novembra 2009 v Košiciach. - Košice, 2009. - 

ISBN 9788089284504. - S. 6-19. 

[KELEMEN, Miroslav - MADLIAK, Jozef - JAMNICKÁ, Lívia - KAVEČANSKÁ, 

Adela] 

 LSEP 004166 

AFD18 Stav a štruktúra kriminality v ozbrojených silách Slovenskej republiky / [elektronický 

zdroj] / Jozef Madliak, Miroslav Kelemen, Antónia Ďuricová. - Košice : Iuridicum na 

podporu vzdelania a vedy, n.f., 2009. - 1 elektronický optický disk (CD ROM). - 

Vyšlo aj v tlačenej verzii ako Zborník abstraktov.  

In: Trestné činy súvisiace s činnosťou ozbrojených síl a ozbrojených zborov : zborník 

príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 5.novembra 

2009 v Košiciach. - Košice, 2009. - ISBN 9788089284528. - S. 6-10. 

[MADLIAK, Jozef - KELEMEN, Miroslav - ĎURICOVÁ, Antónia] 

 LSEP 004167 

AFD19 Možnosti trestnoprávneho postihu extrémistických hnutí v Slovenskej republike / 

Jozef Madliak, Lívia Jamnická, Gabriela Hančárová. - Recenzenti Vladimír Klimo, 

Július Chrobák, Havaj.  

In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 3. medzinárodnej 

vedeckej konferencie : 12.-13.november 2009, Košická Belá. - Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva, 2010. - ISBN 9788089282333. - S. 170-176. 

[MADLIAK, Jozef (60%) - JAMNICKÁ, Lívia (20%) - HANČÁROVÁ, Gabriela 

(20%) ] 

 Ohlasy: 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Právna úprava niektorých vojnových 

trestných činov ... In Karlovarská právní revue, 2011, roč. 7, č. 1, s. 105-114. 

 LSEP 004475 

AFD20 Právne aspekty bezpečnosti bytových domov / Jozef Madliak, Stanislav Križovský.  

In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej 

vedeckej konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. - Košice : Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva, 2010. - ISBN 9788089282449. - S. 267-272. 

[MADLIAK, Jozef - KRIŽOVSKÝ, Stanislav] 

 LSEP 004551 
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BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 ) 

BAB1 Alkoholizmus a toxikománia mládeže vo Východoslovenskom kraji / Jozef Madliak, 

Jozef Olej. - Košice : Krajské osvetové stredisko, 1981. - 58 s. - Na titulnej strane 

uvedený len jeden autor: Madliak Jozef. 

[MADLIAK, Jozef - OLEJ, Jozef] 

 LSEP 001175 

BCI - Skriptá a učebné texty ( 12 ) 

BCI1 Praktické príklady z trestného práva procesného / Anton Rašla... [et al.]. - Košice : 

Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 1979. 

[RAŠLA, Anton - HENCOVSKÁ, Mária - MADLIAK, Jozef - OLEJ, Jozef] 

 LSEP 001916 

BCI2 Trestné právo hmotné - všeobecná časť / Anton Rašla ; Viktória Vaľová... [et al.]. - 

Košice : Rektorát UPJŠ, 1980. - 183 s. 

[RAŠLA, Anton (17%) - HENCOVSKÁ, Mária - MADLIAK, Jozef - OLEJ, Jozef - 

VAĽOVÁ, Viktória] 

 LSEP 000989 

BCI3 Vybrané kapitoly z kriminológie / Jozef Madliak, Jozef Olej. - Košice : Rektorát 

UPJŠ, 1982. - 135 s. 

[MADLIAK, Jozef (61%) - OLEJ, Jozef (39%) ] 

 LSEP 000600 

BCI4 Trestnoprávna ochrana životného prostredia / Mária Hencovská, Jozef Madliak. - 

Košice : Rektorát UPJŠ, 1986. - 98 s. 

[HENCOVSKÁ, Mária - MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 000096 

BCI5 Ochrana mládeže pred alkoholizmom a nealkoholovou toxikomániou vo 

Východoslovenskom kraji / Jozef Madliak. - Košice : Socialistická akadémia ČSSR - 

mestský výbor, 1989. - 70 s. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 000087 

BCI6 Trestné právo hmotné : Všeobecná časť / Mária Hencovská, Jozef Madliak. - Košice : 

Rektorát UPJŠ, 1991. - 164 s. - Vysokoškolské učebné texty. - +0240+-00053-KN 

1992/01. - ISBN 80-7097-147-9. 

[HENCOVSKÁ, Mária (34%) - MADLIAK, Jozef (66%) ] 

 LSEP 000027 

BCI7 Vybrané otázky trestného práva v poľnohospodárstve : Zošit č. 7 / Jozef Madliak ; 

Peter Čopko, Jozef Olej. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1991. - 64 s. 

[MADLIAK, Jozef - OLEJ, Jozef - ČOPKO, Peter] 

 LSEP 000089 

BCI8 Przestepczošč zorganizowana - realna grožba dla Czecho-Slowacji / Jozef Madliak. - 

Szczytno : Wydawnictwo Skoly Policji, 1992.  

In: Kryminologiczne i prawne aspekty przestepczošci zorganizovanej : Studia i 

materialy. - Szczytno : Wydawnictwo Skoly Policji. - (1992), s. 143-146. 

[MADLIAK, Jozef] 

 LSEP 000634 

BCI9 Kriminológia / Jozef Madliak. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1993. - 178 s. + Tab. 3. - 

ISBN 80-7097-241-6. 
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[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[4] MIHAĹOV, Ján. Trest odňatia slobody v Slovenskej republike ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 321-327. 

 LSEP 000226 

BCI10 Trestné právo hmotné - všeobecné : č. II. tresty a ochranné opatrenia / Jozef Madliak. 

- Košice : Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. - 115 s. - ISBN 80-7097-362-5. 

[MADLIAK, Jozef] 

 Ohlasy: 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Právna úprava niektorých vojnových trestných 

činov ... In Karlovarská právní revue, 2011, roč. 7, č. 1, s. 105-114. 

[3] MIHAĽOV, J., DURKOŠOVÁ, M. Vymedzenie organizovaného zločinu ... In 

Karlovarská právní revue, 2010, č. 4, s. 122-133. 

[4] BAŇACKÝ, M., ROMŽA, S. Vývojové štádiá trestnej činnosti. In Madliak, J. a 

kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Košice: UPJŠ, 2006, s. 197. 

[4] IVOR, Jaroslav. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Iura Edition, 

2006, s. 320, 359, 399, 434, 459, 477, 257, 238, 163, 197, 220. 

[4] MIHAĹOV, Ján. Trest odňatia slobody v Slovenskej republike ... In Bezpečné 

Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej 

konferencie : 11.-12.november 2010, Košice. ISBN 978-80-89282-44-9, s. 321-327. 

[4] ROMŽA, S., BAŇACKÝ, M., MENCEROVÁ, I. Zánik trestnosti (trestnej 

zodpovednosti). In Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Košice: UPJŠ, 2006, s. 

221. 

[4] ŠTEFANKOVÁ, S., FICO, M. Systém a druhy trestov. In. Madliak, J. a kol. 

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Košice: UPJŠ, 2006, s. 238. 

[4] ŠTEFANKOVÁ, S., FICO, M. Systém a druhy trestov. In Trestné právo hmotné. 

Všeobecná časť. Košice: UPJŠ, 2006, s. 237. 

 LSEP 001576 

BCI11 Kriminológia : Všeobecná časť / Vladimír Čečot [et al.]. - Sládkovičovo : Vysoká 

škola v Sládkovičove, 2009. - 150 s. - ISBN 9788089267248. 

[ČEČOT, Vladimír - MADLIAK, Jozef - BUKSOVÁ, Elena - MENCEROVÁ, Ingrid 

- MIHAĽOV, Ján - ŠTEFANKOVÁ, Simona - TANEČKA, Peter] 

 LSEP 004084 

BCI12 Trestné právo hmotné II. Osobitná časť / Jozef Madliak ... [et al.]. - Košice : 
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Resume 

 

Since I became a Professor of Educational and Science degrees I have written my own 

series of professional works which consist of a series of university textbooks on Criminal 

Law, Criminology, Penology as well as Monographs. In series of professional works I would 

like to interpret my own views on the core issues of Criminal Law. One of the issues would in 

no doubt appear to be the one of subjective responsibility.  These address the issues of 

prevention at National and International level. Also interpreted in the works are the results of 

research projects from the time of being the head of project partners of universities. I am 

presenting my own views on the current types of Sentences. I have tried to examine their 

purpose and whether the extent of the Sentences imposed responds to the needs of current 

times. I have tried to develop some safeguards such as re-education and isolation of the 

institute under the sanctions. 

With many years of experience in the theoretical area of the crime and other antisocial 

activities, I am trying to practically implement my knowledge through my personal 

participation in various bodies carrying out the Crime Prevention in the Slovak Republic.  

Therefore, I as Chairman of the Working Group created by the Interior Minister, have 

dedicated my efforts to create a draft law on prevention. This draft law of prevention has been 

approved the by the Government of Slovak Republic. 

Slovak Republic has therefore become the only country within Europe that has a 

separate comprehensive law dedicated to Crime Prevention. 

Currently I am the tutor of eleven young graduates as I am capitalising on my long – 

term scientific and educational experience. I currently hold six doctoral dissertations PhD.  

I have been the Head of the Department of Criminal Law for the last 12 years. The 

Department has won the right to habilitation and inauguration proceedings. I am currently 

trying to enhance the professional growth of the legal community throughout the Department 

of Criminal Law. This would not be possible for me without the broad cooperation of my 

partners in my home country Slovakia and also abroad. This is evident by my extensive 

publication in Czech Republic, Hungary, Poland and the Republic of Serbia. 

I realize that defending a doctoral dissertation is probably the highlight of my 

professional growth and I tried to make it as most responsible.  
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Resumé 

 

Dans l’ensemble des travaux que j’ai composé après la période d’obtention du titre 

honorifique de professeur d’université, je me suis efforcé de présenter mes propres points de 

vus concernant le droit pénal dans lequel s’inscrivent également les questions sur la 

responsabilité subjective. Ces travaux  se retrouvent  sous forme de divers polycopiés 

universitaire traitant du droit pénal, de la criminologie, ainsi que de la pénologie. Ils prennent 

aussi la forme de monographies où je discute des questions soulevées dans le domaine de la 

prévention et ce tant au niveau national que supranational. A un même niveau d’importance, 

ces travaux regroupent les résultats de recherches  que j’ai moi même dirigé. Dans ces 

ouvrages, j’expose mes  opinions concernant l’aboutissement final des peines. De même, je 

dévoile mes questionnements sur la corrélation entre les sanctions pénales prisent 

actuellement et les exigences de notre époque. Je m’ingénie à élaborer, diverses  mesures de 

protections comme les moyens de rééducation, et encore comme les institutions d’isolation.  

Je m’efforce, au travers de ma présence au sein de divers organes préventifs de la 

Slovaquie, de transposer mes expériences théoriques au monde pratique. Mon activité 

s’applique essentiellement sur la prévention de la criminalité et d’autre activité antisociale. 

Pour toutes ces raisons, et en tant que président du groupe de travail crée pas le ministre de 

l’intérieur de la Slovaquie,  j’ai concentré toute mon attention sur la mise en place d’un projet 

de loi visant la prévention. Cette loi a été approuvé par l’assemblée nationale. 

Ainsi, la Slovaquie est devenue l’unique état européen en possession  d’une loi 

complexe et individuelle dans le domaine de la prévention. 

Je matérialise mes années d’expérience scientifiques et pédagogique en formant des 

jeunes doctorants, parmi lesquels six ont dors et déjà obtenu le titre de PhD.  Je suis 

actuellement  directeur de thèse pour onze doctorants. 

La chaire de droit pénal, que je préside depuis douze ans, a de plus acquis le droit 

d’habilitation et d’inauguration, ou je m’efforce de faire progresser le niveau formation des 

étudiants de la faculté de droit. Ceci serait impossible sans la collaboration étroite avec nos 

partenaires slovaques et étrangers. L’étendu des mes publications en Tchéquie, en Hongrie, en 

Pologne ainsi qu’en Serbie apporte la preuve de notre partenariat.  

Je me rends compte que la soutenance de thèse est probablement le sommet de mon 

ascension professionnel et c’est pour cette raison que je porte cette tâche avec la plus grande 

responsabilité. 


