
 

 
 
 

Tlačová správa  

Bratislava, 29. apríl 2016 

Na PEVŠ uviedli do života výnimočnú publikáciu Kriminalistika 

Vydavateľstvo Aleš Čeňek, s.r.o., vydalo významnú publikáciu s názvom Kriminalistika, ktorej 
vedúcim autorom je JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. viac ako 10 rokov pôsobiaci profesor na 
Fakulte práva PEVŠ. Krst publikácie sa konal 28. apríla na PEVŠ za prítomnosti rektora, prof. 
JUDr. Jána Sváka, DrSc. a dekana Fakulty práva prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc., ktorý privítal 
hostí a ujal sa úvodného slova.  

Za jeden z dôvodov, prečo sa kniha krstila práve na PEVŠ uviedol fakt, že predmet kriminalistika 
sa na Fakulte práva ako na jedinej na Slovensku aj v Českej republike prednáša ako povinný 
predmet. Odbornú publikáciu, na ktorej pracovali desiatky ďalších odborníkov, slávnostne 
pokrstila Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, 
ktorá taktiež prekročila desaťročnicu pôsobenia na PEVŠ ako pedagóg.  

Publikácia Kriminalistika má viac 1000 strán a profesor Porada, významný český a slovenský 
kriminalista, ju považuje za bibliu kriminalistiky, najrozsiahlejšiu publikáciu v rámci SR aj ČR. Za 
významný prínos pri rozvoji policajného zboru poďakoval dekan Ivor profesorovi Poradovi 
a v mene prezidenta Policajného zboru SR gen. PaedDr. Tibora Gašpara, ktorý sa nemohol 
podujatia zúčastniť, mu ako ocenenie a poďakovanie odovzdal Plaketu policajného zboru SR.  

 

Kontakt na hovorcu:  

Mgr. Jana Gemeranová 
Tel: +421 917 341 742, jana.gemeranova@paneurouni.com 

 
Viac informácií o PEVŠ 
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom 
Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Od roku 2014 je 
členom česko-slovenského vzdelávacieho konzorcia Akademická aliance. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: 
fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. PEVŠ disponuje moderným 
materiálnym a technickým vybavením so zameraním na praktickú výučbu. Presadzuje rozvoj 
medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami, je členom 
štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími štyridsiatimi univerzitami. Má 20 
akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, 
magisterskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj habilitačné a inauguračné 
konanie. Od vzniku našej školy do konca akademického roka 2014/2015 úspešne u nás ukončilo štúdium 
takmer 12.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa naše 
fakulty umiestňujú v ukazovateľoch atraktivity štúdia a vzdelanie na popredných miestach. 
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