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V roku 2012 obohatila odborný knižný trh učebnica trestného práva procesného, ktorá
vznikla pod autorským vedením doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ktorého meno je
akademickej, ako aj odbornej verejnosti známe, a to z množstva štúdií, vystúpení na
vedeckých podujatiach, ako aj z monografických diel venovaných práve recenzovanej
problematike. Tím autorov v zložení JUDr. Martin Bargel, JUDr. Radovan Blažek, PhD.,
JUDr. Eduard Burda, PhD., JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., JUDr. Marta Kolcunová, doc. JUDr.
Juraj Kolesár, CSc., JUDr. Marek Kordík LL.M., PhD., JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., JUDr.
Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Anna Magvašiová, JUDr. Ondrej Prikryl, PhD., prof. JUDr. Ivan
Šimovček, CSc., JUDr. Ondrej Samaš, JUDr. Pavol Toman, doc. JUDr. Mgr. Jana
Viktoryová, PhD., a JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., predstavujú tvorivé spojenie
významných a publikačne známych pedagógov a odborníkov na trestné právo, ktorých práce
sú používané a citované nielen na domácej odbornej pôde, ale aj v zahraničí. Osobitne
významnou je aj tá skutočnosť, že učebnicu spracovali autori z rôznych významných
vysokoškolských a profesionálnych inštitúcií, akými sú PF UK v Bratislave, PF TU v Trnave,
PF UMB v Banskej Bystrici, Akadémia PZ v Bratislave, Najvyšší súd SR, GP SR, Krajský
súd v Trenčíne, Krajský súd v Žiline, a aj napriek tomu náročnú problematiku podali
čitateľovi v štýlovo vyhranenej, pojmovo a výkladovo jednotnej a logicky zostavenej
učebnici. Obsah publikácie je spracovaný so znalosťou problematiky a spĺňa náročné
požiadavky, ktoré sa vyžadujú nielen od odborného textu, ale aj vysokoškolskej učebnice,
ktorá má ambície, že ju budú používať študenti na rôznych slovenských právnických
a bezpečnostných fakultách a vysokých školách.
Učebnica trestného práva procesného vychádza z právnej úpravy trestného procesu po
jeho rekodifikácii vykonanej po roku 2005 a reaguje na postupné zmeny a doplnenia
Trestného poriadku v nasledujúcich novelách. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť najmä
doplnenie základných zásad trestného konania, ktoré sa odvíjajú od zmien v trestnom konaní,
rozlíšenie orgánov činných v trestnom konaní a súdov, úpravu väzby, rozšírenie dôkazných
prostriedkov a vyšpecifikovanie pojmu dôkaz, úpravu prípravného konania, súdneho konania,
rozhodnutí, mimoriadnych opravných prostriedkov a právneho styku s cudzinou. Autori sa
však neobmedzili len na súčasný výkon trestného práva procesného, ale v ich kapitolách sa
odráža aj budúce smerovanie tohto odvetvia právnej vedy, ktorého základnou ideou je
zefektívnenie, zrýchlenie, zjednodušenie a zhospodárnenie celého trestného a súdneho
konania.
Text nie je koncipovaný len z hľadiska teoretického a výkladového, ale reaguje aj na
získané a vyhodnotené poznatky z aplikácie nových ustanovení a právnych inštitútov.
Recenzované dielo pozostáva z dvoch obsažných častí. Z nich prvá, všeobecná časť je
prierezovo venovaná pojmu a predmetu trestného práva procesného, analýze trestnoprocesných noriem, základným zásadám trestného konania, subjektom tohto konania, súdom
a pomocným osobám, orgánom činným v trestnom konaní, obvinenému, obhajcovi, iným
osobám s obhajovacími právami, poškodenému a zúčastnenej osobe, úkonom trestného
konania, zaisteniu osôb, vecí a zabezpečovaniu informácií, dokazovaniu, jednotlivým
dôkazným prostriedkom, odbornej a znaleckej činnosti a rozhodnutiam v trestnom konaní.
Druhá, samostatne koncipovaná osobitná časť analyzuje a postupne skúma systémy trestného
konania, ich priebeh a štádiá, predsúdne a súdne konanie, riadne a mimoriadne opravné
prostriedky, osobitné spôsoby konania, verejné a neverejné zasadnutie, vykonávacie konanie,
trovy trestného konania, právny styk s cudzinou a otázky justičnej spolupráce v trestných
veciach na základe vzájomného uznávania.

Každá kapitola v závere obsahuje podrobný zoznam použitej literatúry, z ktorého
môže čitateľ čerpať ďalšie názory a postoje k riešeným témam. Učebnica má viac ako 850
odkazov k textu pod čiarou a citovaným prameňom. Učebnica nepredstavuje len teoretické
závery autorov, ale jej prínos a výnimočnosť spočíva v zapracovaní poznatkov z praxe do
textu, ktorý je zároveň obohatený aj o využívanie judikatúry a komentované ustanovenia
Trestného poriadku.
Učebnica je prioritne určená pre študentov práva, avšak môže byť zdrojom informácií
a prínosom aj pre odborníkov z praxe, ktorí sa profesionálne zaoberajú trestným právom
procesným, ako aj pre laickú verejnosť.
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