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Oponentský posudok
na habilitačnú prácu JUDr. Simony Ferenčíkovej PhD. s názvom
“Detencia v trestnom práve”.

Rozhodnutím dekana Fakulty Práva Paneurópskej vysokej školy som bol
vymenovaný za oponenta habilitačnej práce JUDr. Simony Ferenčíkovej, PhD.
s názvom “Detencia v trestnom práve”. Na základe preštudovania práce podávam
nasledovný oponentský posudok.
Systém trestnoprávnych sankcií na Slovensku obsahuje tresty a ochranné opatrenia.
Medzi ochranné opatrenia zaraďujeme aj detenciu, ako ochranné opatrenie, ktoré
výrazne zasahuje do základných práv a slobôd a preto predstavuje podľa názoru
autorky ultima ratio v celom systéme trestnoprávnych sankcií. Vzhľadom na uvedenú
skutočnosť detencia

by si vyžiadala precíznejšiu právnu úpravu najmä prijatím

osobitného zákona upravujúceho ukladanie a výkon tohto ochranného opatrenia.
Hlavným účelom detencie je zabezpečiť osobitný liečebný režim a dôslednú izoláciu
od spoločnosti páchateľov zvlášť nebezpečných a tým im zabrániť v páchaní
trestných činov a činov inak trestných. Pobyt páchateľa v detenčnom zariadení trvá
dovtedy, kedy nemožno voči páchateľovi použiť iné prostriedky, t.j. výkon
ochranného opatrenia - detencie môže trvať až do konca života takéhoto páchateľa.
Cieľom habilitačnej práce bola analýza právnej úpravy detencie z hľadiska trestného
práva hmotného aj procesného a z nej vychádzajúce teoretické úvahy ako aj
zásadné aplikačné problémy. Daná analýza vyústila vo viaceré návrhy de lege
ferenda v danej oblasti. Dané postupy umožnili vyvodiť autorke jednoznačný názor
o potrebe vybudovania a prevádzky detenčného ústavu ako prvku ochrany
spoločnosti aj na Slovensku.

Problematike detencie a detenčného ústavu nie je na Slovensku venovaná
dostatočná pozornosť o čom svedčí aj tá skutočnosť, že doteraz nebol zriadený
detenčný ústav, čo spôsobilo, že doposiaľ nebolo uložené dané ochranné opatrenie
ani v jednom prípade.
Z uvedených dôvodov možno konštatovať, že JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. si
zvolila pre spracovanie habilitačnej práce tému vysoko aktuálnu z hľadiska ďalšieho
smerovania vývoja trestného konania na Slovensku. Ide o prvú ucelenú prácu na
dané téma v našich podmienkach. V rámci obhajoby habilitačnej práce by sa
uchádzačka mohla vysporiadať s vlastnými návrhmi de lege ferenda z hľadiska
časových možnosti ich uplatnenia.
Habilitačná

práca

je

prehľadne

členená

do

siedmich

kapitol,

doplnených

úvodom, záverom a zoznamom použitej literatúry. Uchádzačka správne vychádzala
pri spracovaní zadanej témy z vymedzenia všeobecných ustanovení úpravy
ochranných opatrení ako druhu trestnoprávnych sankcií, trestnoprávnych aspektov
ukladania a výkonu detencie. V práci sú osobitne zaujímavé časti venované významu
znaleckého dokazovania pri ukladaní detencie, zriadeniu a postaveniu detenčného
ústavu na Slovensku ako prvku ochrany spoločnosti ako aj právnej úprave
psychiatrickej liečby. Svoje stanovisko k daným problémom formulovala vzhľadom na
jednotlivé ustanovenia súčasného slovenského trestného práva, ústavy a správneho
práva, pričom sa opierala najmä o komparáciu zahraničných úprav Českej
a Maďarskej republiky.
Jediné, čo možno uchádzačke treba vytknúť prílišnú opisnosť v prístupe k niektorým
problematikám inštitútu, čím práca nadobudla pomerne značný rozsah a zostala
v niektorých častiach práce len na úrovni konštatačnej bez hlbšieho vedeckého
rozpracovania zvolenej problematiky.
Ku kvalite habilitačnej práce prispela dobrá práca uchádzačky s odbornou najmä
zahraničnou literatúrou a časté využitie komparačnej metódy. Osobitne treba kladne
zhodnotiť konkrétne návrhy, týkajúce sa zriadenia detenčného ústavu v Slovenskej
republike,
vybavenia.

vrátane

jeho

personálne

zabezpečenia

a materiálno-technického

Záver:

Napriek uvedeným výhradám možno jednoznačne konštatovať, že habilitačná práca
JUDr. Simony Ferenčíkovej, PhD. s názvom “Detencia v trestnom práve” je
spracovaná po formálnej a obsahovej stránke na požadovanej úrovni na tento druh
práce. Vzhľadom na doterajšie pôsobenie uchádzačky v oblasti pedagogickej ako aj
vedeckej, vzhľadom na kvalitu jej publikačnej činnosti a ohlasov, ktoré vyvolala
v odbornej verejnosti

o d p o r ú č a m , aby po úspešnej obhajobe bola udelená

menovanej vedecko-pedagogická hodnosť docent vo vednom odbore 3-4-7 trestné
právo.
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