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Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky uchádzača: 

 
Uchádzač doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. v úvode inauguračnej prednášky na tému 

„Súčasné trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu“ najskôr poukázal na dôvody výberu 
predmetu svojho bádania spočívajúce v osobitom a výnimočnom charaktere trestného práva. 
Vo svojej inauguračnej prednáške predstavil svoj prínos pre odbor trestné právo, ktorý 
spočíva najmä v tom, že uchádzač sa problematike trestného práva venuje tak vo svojej 
pedagogickej, ako aj vedeckej činnosti. Uchádzač pedagogicky pôsobí tak v bakalárskom, 
magisterskom ako aj doktorandskom stupni štúdia v odbore trestné právo, čím je zaručené 
kontinuálne vzdelávanie v oblasti trestného práva. Dôležitá oblasť pre rozvoj odboru vo 
všeobecnosti, a teda aj trestného práva, je vedecké pôsobenie v tomto odbore. Uchádzač 
v oblasti trestného práva publikuje tak vedecké ako aj odborné práce a práce zamerané aj pre 

                                                 
1 Členovia inauguračnej komisie a oponenti v inauguračnom konaní schválení vo Vedeckej rade TU, Právnickej 
fakulty elektronickým hlasovaním v dňoch od 6. 6.  – 11. 6. 2019 - uznesenie VR TU PF č. 20/2019 . 
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aplikačnú prax a formuluje aj návrhy de lege ferenda, čo predstavuje prínos aj pre rozvoj 
trestného práva mimo akademickú sféru. 

V rámci prednášky uchádzač vyjadril svoj pohľad na súčasný stav odboru a jeho 
perspektívy, ktoré spočívajú v tom, že je potrebné zachovať kontinuitu rozvoja trestného 
práva tak, ako bola nastavená na fakulte, venovať sa teoretickým, ako aj aplikačným 
problémom trestného práva a s prihliadnutím na súčasný spoločenský rozvoj je potrebné 
venovať trestnému právu zvýšenú pozornosť, a to z dôvodu ochrany podstaty trestného 
zákonodarstva, ktoré je zamerané na ochranu individuálnych i celospoločenských záujmov 
pred najzávažnejšími útokmi zo strany fyzických a právnických osôb. Z procesnej stránky ide 
najmä o zabezpečenie spravodlivého potrestania páchateľov trestnej činnosti nezávislými 
a nestrannými súdmi, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických a 
právnických osôb. 

Vo vzťahu k samotnej prednáške na tému „Súčasné trestnoprávne aspekty boja proti 
terorizmu“ možno z formálneho hľadiska skonštatovať, že štruktúra prednášky bola zvolená 
vhodne s veľmi dobre pripravenou prezentáciou prednášky. K obsahovej stránke možno 
uviesť, že uchádzač si v úvode zvolil základné okruhy, ktorým sa počas svojej prednášky 
venoval a v závere uviedol kľúčové trestnoprávne inštitúty, ktorým je potrebné sa venovať 
v boji proti terorizmu. Konkrétne, aké trestnoprocesné následky v zmysle judikatúry ESĽP 
môže priniesť tzv. väzba v prípadoch terorizmu podľa § 71 ods. 2 v kontexte všeobecných 
väzobných dôvodov podľa § 71 ods.1 TP. Hmotnoprávna úprava bola zameraná na otázku 
tzv. statusových trestných činov, ktoré obsahujú aj niektoré skutkové podstaty trestných činov 
terorizmu (§ 297 TZ - založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny). Samotná 
trestnoprávna úprava terorizmu (hmotnoprávna aj procesnoprávna) v súčasnosti je vo svete 
veľakrát na pomyselnej hranici dodržiavania práv obvineného, za ktorou by už bolo možné 
konštatovať porušenie základných práv a slobôd občanov. V anglo-americkej právnej úprave 
už došlo vo viacerých aspektoch k jej prekročeniu (napr. v otázke prezumpcie neviny, 
zadržania podozrivej osoby v prípadoch terorizmu, obmedzovanie osobnej slobody mimo 
rámec trestného práva, tzv. administratívne zadržanie), kdežto krajiny EÚ sú v týchto 
otázkach obozretnejšie.  

Všeobecne tak možno konštatovať, že európsky prístup k problematike terorizmu je 
ďaleko konzervatívnejší, ako je tomu v anglo-americkom práve. Prečo je tomu tak? Odpoveď 
na túto otázku možno hľadať o. i. v historických skúsenostiach „starého kontinentu“ a z toho 
vyplývajúcej nedôvery k narušeniu tradičných princípov dokazovania, na ktorých je 
postavená naša právna kultúra. Trestné konanie, ale nielen toto konanie, by malo v prvom 
rade udržovať a rešpektovať rovnováhu medzi spoločenskou potrebou práva a poriadku 
a medzi právom na riadny, zákonný  a spravodlivý proces. 

 
K celkovému zhodnoteniu prednášky komisia konštatuje, že spĺňa kritériá, ktoré sú 

obvykle vyžadované pre tento druh prednášky. Z formálneho i obsahového hľadiska možno 
konštatovať, že prednáška bola náležite pripravená, a to nielen z hľadiska obsahu, ale i formy, 
a na patričnej úrovni bola tiež prezentovaná.  

 
Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu inauguračnej komisie“ v rámci odborného 

posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, PhD. na tému 
„Súčasné trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu“ je aj príloha „Písomné stanovisko 
o priebehu inauguračnej prednášky“, ktoré vypracovali poverení členovia Vedeckej rady 
TU, Právnickej fakulty priamo na verejnom zasadnutí Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej 
fakulty dňa 28. 11. 2019.  

Členovia inauguračnej komisie a oponenti v inauguračnom konaní sa so závermi 
stanoviska uvedenými v prílohe plne stotožňujú. 
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Preskúmanie splnenia kritérií na vymenúvanie profesorov:  
  

Vymenovaná inauguračná komisia v súlade so zákonom č. 131/2012 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s v tom čase platnou vyhláškou 
MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky 457/2012 Z. z. a v súlade s § 14 
ods. 2 Zásad Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor z roku 2013 dňa 26. 6. 2019 
na svojom pracovnom zasadnutí preskúmala splnenie platných kritérií fakulty na získanie 
vedecko-pedagogického titulu „profesor“.  

Komisia analyzovala splnenie Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 
„profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schválených Vedeckou radou 
Trnavskej univerzity v Trnave (platné od 1. 5. 2016) a dospela k záveru, že požadované 
kritériá boli splnené a vo väčšine prípadov aj prekročené. 

Vymenovaní oponenti v inauguračnom konaní predložili svoje písomné stanoviská, 
v ktorých jednoznačne odporúčajú po úspešnom absolvovaní inauguračného konania 
a prednesení inauguračnej prednášky predložiť vedeckej rade fakulty a následne vedeckej 
rade univerzity návrh na vymenovanie za profesora v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania Trestné právo (pôvodný študijný odbor 3.4.7. trestné právo) 
Písomné oponentské posudky sú súčasťou inauguračného spisu.  

 
K splneniu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ fakulty 

komisia konštatuje2:  
 
Pedagogická aktivita (§ 7):  
 
Minimálne kritériá na rozsah pedagogickej praxe sú tieto:  

- vykonávanie pedagogickej činnosti ako zamestnanec v pracovnom pomere najmenej tri roky od 
získania vedecko-pedagogického titulu docent v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko-
pedagogický titul profesor alebo v príbuznom odbore; na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje 
iba čas, po ktorý bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školu (vrátane zahraničia) v rozsahu 
najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času, viedol prednášky, semináre alebo praktické 
cvičenia a viedol doktorandov,  

- publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo dvoch učebných textov 
 
 

Pedagogická prax doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, PhD. od získania vedecko-
pedagogického titulu docent v odbore Trestné právo (účinnosť dekrétu od 1. 4. 2011) na 
Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte je viac ako sedem rokov (k dátumu 
podania žiadosti 9. 5. 2019). Od 1. 7. 2011 až doteraz pôsobí na Trnavskej univerzite 
v Trnave, Právnickej fakulte na funkčnom mieste docenta pre študijný odbor Trestné právo na 
Katedre trestného práva a kriminológie na ustanovený týždenný pracovný čas.   

Medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie 
prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie 
doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov. 
Pedagogickú činnosť doc. Jalč vykonával a vykonáva v rámci povinných predmetov  
Trestné právo procesné a Trestné právo hmotné a výberových predmetov Kriminalistika a 
Dokazovanie v trestnom konaní. Ďalej viedol a oponoval  záverečné práce a je členom 

                                                 
2 Prehľad splnenia kritérií, ktoré členovia inauguračnej komisie dôkladne analyzovali na svojom pracovnom 
stretnutí dňa 26. 6. 2019 tvorí Prílohu č. 1: Analýza splnenia kritérií fakulty pre vymenúvanie profesorov 
a je súčasťou inauguračného spisu. 
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skúšobných komisií pre štátne a rigorózne skúšky fakulty. V roku 2009 sa stal školiteľom pre 
doktorandské štúdium  a od roku 2010 je  členom odborovej komisie pre doktorandský 
študijný program Trestné právo na TU v Trnave, Právnickej fakulte.  

 
Doc. Jalč je autorom jednej vysokoškolskej učebnice vydanej v zahraničnom 

vydavateľstve (ACA) – 7,35 AH a jednej vysokoškolskej učebnice vydanej v domácom 
vydavateľstve (ACB) – 5,0 AH. Ďalej je spoluautorom ďalších piatich vysokoškolských 
učebníc (ACA - 4, ACB – 1).  
 
 
Publikačná aktivita a vedecký výskum (§ 8): 
 
Minimálne kritériá na rozsah publikačnej činnosti sú tieto: 

a)  - autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej 37 pôvodných vedeckých prác v takomto členení: 
dvoch monografií (rozsah spoluautorstva minimálne 3 AH v každej monografii), 

b) - najmenej 35 pôvodných vedeckých prác, pričom najmenej šesť musí byť uverejnených 
v zahraničnom recenzovanom časopise.  
c) - autorstvo najmenej troch vedeckých publikácií kategórie A podľa hodnotenia Akreditačnej komisie 
pre odbor Právo a medzinárodné vzťahy. 

 
V rámci uvedeného kritéria je doc. Jalč autorom dvoch (2) vedeckých monografií 

vydaných v zahraničnom vydavateľstve (kategória AAA – 7,0 AH) a domácom vydavateľstve 
(AAB - 7,55 AH). Ďalej je spoluautorom dvoch vedeckých monografií vydaných 
v zahraničných a domácich vydavateľstvách (AAA, AAB). 

Ďalej sa vyžaduje 35 pôvodných vedeckých prác, z ktorých najmenej šesť vedeckých 
prác je uverejnených v zahraničnom recenzovanom časopise. Doc. Jalč predložil spolu 81 
pôvodných vedeckých prác z toho šestnásť (16) vedeckých prác uverejnených 
v zahraničných vedeckých časopisoch (kategória ADE). Predložené vedecké práce zahŕňajú 
nasledujúce kategórie publikačnej činnosti: desať (10) vedeckých prác uverejnených 
v domácich recenzovaných časopisoch (ADF), osem (8) vedeckých prác uverejnených 
v zahraničných recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC), osem (8) vedeckých prác 
uverejnených v domácich recenzovaných zborníkoch (AED) a 39 vedeckých prác ako 
pozvané a publikované príspevky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách 
kategórie AFA, AFB, AFC, AFD.  

Pre splnenie kritéria sa vyžaduje aj publikovanie troch publikácií zaradených do 
kategórie A (akreditačné kritériá). Pri spoluautorstve musí prepočítaný podiel uchádzača 
v takýchto predložených publikáciách tvoriť súčet 3. Doc. Jalč predložil päť (5) vedeckých 
práce kategórie A, ktorých je autorom, podiel je teda 5,0. Ide o kapitoly vo vedeckých 
monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách Leges Praha a Wolters Kluwer 
Praha (kategória ABC).  

 
 

Ohlasy na publikované práce (§ 13) 
 
Vyžaduje sa najmenej 40 ohlasov, ktorými sú citácie a recenzie na publikované práce autora, z toho sedem 
zahraničných ohlasov na publikované práce, okrem autocitácií alebo citácií spoluautorov príslušnej publikácie. 
 
 K dátumu podania žiadosti o vymenovanie za profesora (dňa 9. 5. 2019) zaznamenal 
doc. Jalč za celé obdobie svojej činnosti celkovo 233 citácií a ohlasov na publikované práce 
(118 v zahraničných publikáciách a 115 v domácich publikáciách). Uvedené citácie sú 
evidované na TU v Trnave, Právnickej fakulte.  
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V rámci inauguračného konania predložil uchádzač do inauguračného spisu podklady 
k 79 citáciám v štruktúre:  
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch: 1 
3 – citácie v zahraničných publikáciách neregistr. v citač. indexoch: 44 
4 – citácie v domácich publikáciách neregistr. v citač. indexoch: 34 

 
Uvedené kritérium bolo splnené.  
 
 
Vedecká škola (§ 9), aktívna účasť na konferenciách (§ 10) a účasť na riešení projektov 
(§ 11): 
 
Požiadavky na vedeckú školu (§ 9) sú tieto: 

- minimálne kritérium spočívajúce v úspešnom vyškolení najmenej jedného doktoranda v danom alebo 
príbuznom študijnom odbore a školiteľstvo najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej 
skúšky v danom študijnom odbore,  

- nasledovatelia vedeckej školy vytvorenej uchádzačom, 
- podstatné ovplyvnenie rozvoja vedného odboru v celoštátnom meradle, 
- aktívna účasť na tvorbe a rozvoji študijných programov, 
- aktívna účasť najmenej na piatich medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí (§ 10) 
- účasť na riešení najmenej piatich vedeckovýskumných úloh, ktorými sú najmä zahraničné projekty a 

granty, domáce granty (§ 11) 
 

Doc. Jalč sa schválením vo Vedeckej rade TU v Trnave, Právnickej fakulty v roku 
2009 stal školiteľom doktorandského štúdia v študijnom programe Trestné právo. K 
dátumu podania žiadosti bol školiteľom desiatich (10) doktorandov  dennej a externej 
formy  štúdia v študijnom programe Trestné právo. Z toho siedmi doktorandi úspešne ukončili 
štúdium obhajobou dizertačnej práce, traja doktorandi pokračujú v štúdiu, z toho dvaja 
úspešne absolvovali dizertačnú skúšku. Úspešní absolventi pod vedením doc. Jalča sa po 
absolvovaní doktorandského štúdia uplatnili na prokuratúre a v súdnictve. Jedna doktorandka 
bola prijatá na pracovné miesto odborného asistenta katedry fakulty. Pod vedením školiteľa 
tak doktorandi napredovali nielen do aplikačnej praxe, ale aj vedeckého života. Doktorandi 
dennej formy štúdia sa v rámci štúdia podieľali na výučbe predmetov formou cvičení. Všetci 
doktorandi sa aktívna zúčastňovali medzinárodných vedeckých konferencií doma 
a v zahraničí a publikovali svoje príspevky v recenzovaných zborníkoch a vedeckých 
a odborných časopisoch. 

Doc. Jalč pôsobil a v súčasnosti pôsobí na funkčnom mieste docenta v odbore Trestné 
právo na Katedre trestného práva a kriminológie fakulty. V spolupráci s profesormi 
a pedagógmi svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou činnosťou prispieva k rozvoju 
poznania v odbore právo so zameraním na trestné právo. Doc. Jalč je v súčasnosti 
spolugarantom doktorandského štúdia v študijnom programe Trestné právo a spolugarantom 
v rámci priznaných právo uskutočňovať  habilitačné a inauguračné konania v odbore Trestné 
právo na fakulte. Je členom skúšobných komisií pre štátne a rigorózne skúšky, od roku 2009 
je školiteľom a od roku 2010 je členom Odborovej komisie doktorandského študijného 
programu Trestné právo na fakulte, v rámci ktorej bol oponentom a členom komisií pre 
obhajoby dizertačných prác. Bol oponentom habilitačných prác v habilitačných konaniach na 
fakulte.  

Doc. Jalč sa aktívne podieľal a podieľa na tvorbe študijných programov fakulty 
druhého a tretieho  stupňa štúdia v dennej a externej forme. Ide najmä o prípravu  obsahu 
povinného predmetu Trestné právo procesné, povinne voliteľného predmetu Kriminalistika a 
Dokazovanie v trestnom konaní a tvorbu príslušnej povinnej a odporúčanej literatúry.  
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Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií doma i zahraničí, sám 
sa podieľa na organizovaní viacerých medzinárodných vedeckých podujatí, bol členom 
vedeckých výborov a moderátorom konferencií, bol editorom a recenzentom publikovaných 
zborníkov a monografií. Pre potreby splnenia kritéria predložil do inauguračného spisu 
doklady o aktívnej účasti na trinástich (13) konferenciách v zahraničí.  

Počas pôsobenia na fakulte sa doc. Jalč podieľal a podieľa ako zodpovedný riešiteľ 
alebo člen riešiteľského kolektívu na riešení viacerých projektov. V štatistickom vyjadrení 
ide o deväť (9) projektov fakulty: 1x v pozícii národného experta projektu pre Európsky 
sociálny fond – Operačný program Vzdelávanie; 1x ako zodpovedný riešiteľ a 5x ako 
spoluriešiteľ projektov VEGA a 2x ako spoluriešiteľ projektov APVV. 
 
 
Iná odborná činnosť (§ 12) 
 
Požiadavky na inú odbornú činnosť sú najmä tieto: 

- členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch, organizáciách a 
grémiách, 

- členstvo v domácich akademických, vedeckých a odborných výboroch, organizáciách a grémiách, 
- členstvo v redakčných radách zahraničných a domácich vedeckých periodík, 
- členstvo v programových výboroch domácich a medzinárodných vedeckých podujatí, ktorými sú 

kongresy, konferencie, kolokviá alebo iné podobné podujatia, 
- vedecká gescia vydania zborníkov z medzinárodných vedeckých podujatí, 
- zahraničné prednáškové a vedeckovýskumné pobyty na pozvanie, 
- vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie, 
- vyžiadaná expertná činnosť pre najvyššie orgány štátnej moci, 
- ocenenia získané v medzinárodnej a národnej vedeckej komunite. 

 
Medzi ďalšie aktivity, ktoré dokresľujú pedagogickú a vedeckú spôsobilosť 

uchádzača doc. Jalča a zároveň preukazujú splnenie kritérií fakulty na získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor v časti „Iná odborná činnosť“  patria členstvo 
v medzinárodných a domácich organizáciách, výboroch, komisiách: od roku 2014 je  
členom  pracovnej skupiny expertov na právo zriadenej pri ECB (FLEX – The Working 
Group of Law Experts), ktorá  rieši relevantné právne problémy, ktoré sa dotýkajú štátov 
Eurozóny; od roku 2012 sa stal čelnom  pracovnej skupiny pri Úrade vlády SR pre 
nezrovnalosti v rámci výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR;   do roku 2010 je 
členom odborovej komisie pre doktorandský študijný program trestné právo na fakulte a od 
roku 2015 bol nominovaný agentúrou APVV a KEGA ako posudzovateľ projektov. 

V rámci konaných vedeckých podujatí na fakulte a v rámci katedry bol 
organizátorom, členom vedeckého výboru a moderátorom sekcií medzinárodných 
vedeckých konferencií (zoznam v spise).  

Z množstva vedeckých podujatí boli publikované zborníky, v ktorých bol doc. Jalč 
editorom alebo recenzentom, zároveň bol recenzentom vedeckých monografií 
publikovaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách.  

   Doc. Jalč počas pôsobenia na TU, Právnickej fakulte absolvoval niekoľko 
zahraničných vedeckovýskumných pobytov, napr. v roku 2007 absolvoval študijný pobyt 
spojený s prednáškovou činnosťou na Katedre trestného práva Právnickej fakulty MU v Brne, 
ČR; v roku 2008 na Právnickej fakulte UP v Olomouci, ČR a v roku 2018 na Fordham 
University School of Law v New Yorku v USA. 
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Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti uchádzača: 
 

Doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave, 
Právnickej fakulte ako vysokoškolský pedagóg od roku 2003 až doteraz (dátum prijatia 
žiadosti 9. 5. 2019) nepretržite na Katedre trestného práva a kriminológie na ustanovený 
týždenný pracovný čas. Pedagogicky začal na fakulte pôsobiť už od ak. roka 2001/2002 ako 
doktorand externej formy štúdia v študijnom programe Trestné právo na Katedre trestného 
práva a kriminológie, kde v roku 2005 doktorandské štúdium ukončil úspešnou obhajobou 
dizertačné práce. V rokoch 2003 – 2004 vykonával prácu vysokoškolského učiteľa na Katedre 
trestného práva a kriminológie so zaradením do funkcie asistenta, od roku 2004 – 2007 vo 
funkcii odborného asistenta a od roku 2007 až do 2011 ako odborný asistent s akademickým 
titulom PhD. Od 1. 7. 2011 až doteraz pôsobí na fakulte na funkčnom mieste docenta pre 
odbor trestné právo na ustanovený týždenný pracovný čas, teda dĺžka pedagogickej praxe doc. 
Jalča predstavuje celkovo viac ako 15 rokov, pričom na funkčnom mieste docenta pôsobí viac 
ako sedem rokov. 

Pedagogickú činnosť doc. Jalč vykonával a vykonáva v rámci povinných predmetov  
Trestné právo procesné a Trestné právo hmotné a výberových predmetov Kriminalistika a 
Dokazovanie v trestnom konaní. Vedie a oponuje záverečné  a kvalifikačné práce, je členom 
skúšobných komisií pre štátne a rigorózne skúšky na fakulte,  od roku 2010 je  členom 
odborovej komisie pre doktorandský študijný program trestné právo a od roku 2009 je 
školiteľom pre doktorandské štúdium  na fakulte. Počas tohto obdobia bol školiteľom 
desiatich doktorandov. V rámci habilitačných konaní na fakulte pôsobil ako oponent 
habilitačných práce. Je spolugarantom v rámci akreditovaného doktorandského študijného 
programu Trestné právo a spolugarantom v rámci priznaných právu uskutočňovať habilitačné 
a inauguračné konania v odbore trestné právo na fakulte. Pravidelne participuje na tvorbe 
študijných materiálov (učebnice a učebné texty) pre predmety, ktoré vyučuje. Doc. Jalč patrí 
medzi pedagógov na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. 

Doc. Jalč sa vo svojej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti zaoberal najmä 
problematikou dokazovania v trestnom konaní a trestnoprávnym problémom súvisiacich 
s korupciou – procesným, hmotnoprávnym otázkam a stopám korupčného konania. Svoju 
pozornosť sústreďuje aj na problematiku falšovania a pozmeňovania bankoviek/mincí 
a otázky vzniku trestnej zodpovednosti. V súčasnosti sa venuje predovšetkým príprave 
výstupov súvisiacich s riešením grantu VEGA „Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu“, 
v ktorom pôsobí v pozícii zodpovedného riešiteľa. Rovnako ako jeden z riešiteľov sa venuje 
v súčasnosti problematike ochrany života a zdravia v súvislosti s riešením projektu APVV 
„Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej republiky“, prípadne 
informačno–technickým prostriedkom v rámci riešenia projektu VEGA „Informačno-
technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti získavania informácií 
dôležitých pre trestné konanie“. 

Počas doterajšieho pôsobenia na fakulte sa doc. Jalč podieľal a podieľa na riešení 
deviatich (9) projektov, a to v pozícii zodpovedného riešiteľa jedného projektu VEGA, 
v pozícii člena riešiteľského kolektívu v piatich projektoch VEGA a dvoch projektoch APVV 
a v pozícii národného experta jedného projektu ESF v rámci výzvy Operačný program – 
Vzdelávanie.  

Doc. Jalč sa v rámci vedeckovýskumnej činnosti aktívne zúčastňuje medzinárodných 
vedeckých konferencií doma i v zahraničí, kde vystupuje so svojimi príspevkami. Zároveň sa 
podieľa na organizovaní vedeckých podujatí katedry a fakulty v pozícii garanta, člena 
vedeckého výboru alebo moderátora.  Bol recenzentom publikovaných vedeckých prác, 
zborníkov a monografií z oblasti trestného práva.   
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Medzi ďalšie aktivity, ktoré dokresľujú pedagogickú a vedeckú spôsobilosť uchádzača 
doc. Jalča patrí napr. jeho členstvo v pracovnej skupine expertov na právo zriadenej pri ECB 
(FLEX – The Working Group of Law Experts),  členstvo v pracovnej skupine pri Úrade vlády 
SR pre nezrovnalosti v rámci výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR, je členom 
odborovej komisie pre doktorandský študijný program trestné právo na fakulte a bol tiež 
nominovaný agentúrou APVV a KEGA ako posudzovateľ projektov. 

Absolvoval niekoľko zahraničných vedeckovýskumných pobytov, v rokoch 2007 
a 2008 absolvoval dva študijné pobyty v Českej republike na Právnickej fakulte MU v Brne a 
Právnickej fakulte UP v Olomouci a v roku 2018 na Fordham University School of Law 
v New Yorku v USA. 

Publikačné výstupy doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, PhD. k dátumu podania žiadosti 
o vymenovanie za profesora (9. 5. 2019) predstavujú vyše 108 publikácií.   

V štatistickom vyjadrení najvýznamnejším publikáciami sú autorstvo dvoch 
a spoluautorstvo dvoch vedeckých monografií vydaných v zahraničných a domácich 
vydavateľstvách a autorstvo piatich kapitol vo vedeckých monografiách vydaných 
v zahraničných vydavateľstvách. Doc. Jalč je autorom dvoch a spoluautorom piatich 
vysokoškolských učebníc vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách.  Je autorom 
alebo spoluautorom 26 vedeckých prác uverejnených vo vedeckých časopisoch z toho 
v zahraničných vedeckých časopisoch 16 a domácich 10. Ďalej je autorom alebo 
spoluautorom viac ako 55 vedeckých prác uverejnených v recenzovaných zborníkoch, 
publikovaných príspevkov a pozvaných referátov na vedeckých konferenciách doma 
i v zahraničí.  

K dátumu podania žiadosti o vymenovanie za profesora zaznamenal doc. Jalč za celé 
obdobie svojej činnosti celkovo 233 citácií a ohlasov na publikované práce (118 v 
zahraničných publikáciách a 115 v domácich publikáciách). 

 
 

Čestné vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti: 
 

Predseda inauguračnej komisie konštatuje, že uchádzač predložil čestné prehlásenie o 
svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzača sa nachádza v inauguračnom 
spise.  

 
 
HLASOVANIE: 

Počet prítomných členov inauguračnej komisie:   7 

Počet prítomných oponentov v inauguračnom konaní:    3 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:     7 

Počet platných hlasovacích lístkov:      7 

Hlasovanie: súhlasím:      7 

                    nesúhlasím:  0 

 
 
 



 9

Návrh inauguračnej komisie:  
 
Inauguračná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor fakulty, odborného posúdenia 
úrovne prednesenej inauguračnej prednášky, oponentských posudkov a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej, publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzača odporúča 
Vedeckej rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schváliť návrh na 
vymenovanie uchádzača doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, PhD. za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania Trestné právo (pôvodný študijný odbor 
3.4.7. trestné právo).  
 

 

V Trnave 28. novembra 2019 
 
 

Inauguračná komisia: 

Predseda: 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.                  ...........bol prítomný.................................. 

Členovia: 

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.       ...........bol prítomný.................................. 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.                          ..........bol prítomný................................... 

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.                        .............bol prítomný................................. 

Oponenti v inauguračnom konaní:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.                      ............bol prítomný................................... 

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.                   ............bola prítomná.................................. 

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.                      .............bol prítomný................................... 

 


