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Správa z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou
„Slovensko v Európskej únii“
Pod širokospektrálnym názvom Slovensko v Európskej únii (EÚ) sa 30. septembra
2009 v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave (A PZ) uskutočnila celoštátna
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Organizovala ju Katedra verejnej správy
a verejných financií a Katedra hraničnej a cudzineckej polície Akadémie Policajného zboru v
Bratislave. Odbornými garantmi boli plk. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., vedúci Katedry
verejnej správy a verejných financií A PZ a plk. doc. Dr. Jozef Balga, PhD., vedúci Katedry
hraničnej a cudzineckej polície A PZ. Garanti po oficiálnom otvorení tohto vedeckého
podujatia srdečne privítali všetkých prítomných účastníkov z Bratislavy, Košíc, Brna,
Olomouca, Sládkovičova. Úvodom prezentovali primárny cieľ stretnutia – vzájomnú výmenu
informácií, odborných skúseností a súčasne aj perspektívu prehĺbenia odborných poznatkov
týkajúcich sa hlavnej témy konferencie, t. j. problematiky súvisiacej s ďalším vývojom EÚ,
európskeho práva, postavenia a fungovania policajných zborov európskych štátov, ako aj
postavenia Slovenskej republiky (SR) v EÚ v 21. storočí.
S odbornými prezentáciami na konferencii vystúpili:
1. plk. doc. Dr. Jozef Balga, PhD., vedúci Katedry hraničnej a cudzineckej polície A PZ
v Bratislave s prednáškou „Postavenie Národnej rady Slovenskej republiky v systéme
prijímania právnych aktov Európskej únie“. Zameral sa na historický vývoj spolupráce
orgánov EÚ s národnými parlamentmi. Sústredil sa najmä na právne postavenie týchto
inštitúcií, na implementačný proces európskej legislatívy a ratifikáciu Lisabonskej zmluvy.
2. por. JUDr. Ladislav Dudor z Katedry verejnej správy a verejných financií A PZ
v Bratislave s príspevkom „História, súčasnosť a perspektívy ďalšej spolupráce krajín V4 v
priestore Európskej únie“. Obsahom prezentácie bola analýza vzniku a potenciálu spolupráce
V4. Autor sa zameral na aktuálny priebeh spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny
s následnou možnosťou jej vývoja v podmienkach EÚ.
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Pohľad na predsedníctvo konferencie.

3. JUDr. Dana Šramková, PhD., a JUDr. Marek Fryšták, PhD., z Právnickej fakulty
Masarykovej univerzity v Brne vystúpili s referátom na tému „Role celní správy v ČR, SR

a EU“. Sústredili sa na analýzu reformy colných orgánov z dôvodu vstupu našich krajín do
EÚ a na ich medzinárodnú spoluprácu v rámci WCO (Svetová colná organizácia) a siete
OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom).
4. JUDr. Pavel Matoušek z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s
príspevkom „Celnictví a bezpečnost EU“. Autor vymedzil úlohy orgánov colnej správy
zamerané na oblasť bezpečnosti štátu a EÚ. Poukázal na konkrétne opatrenia a projekty, na
ktorých plánovaní a realizácii sa colné orgány priamo podieľajú z dôvodu neustáleho
zvyšovania bezpečnosti zahraničného obchodu v európskom priestore.
5. doc. Dr. Karol Murdza, PhD., vedúci Katedry spoločenskovedných disciplín A PZ
v Bratislave vystúpil s témou „Eurosocializácia“. Vykreslil proces vývinu a formovania
európskeho občianstva v povedomí ľudí ako osobitného druhu socializácie, ktorý vníma ako
zložitý interakčný proces sociálneho učenia, osvojovania si noriem, hodnôt a vzorov
správania typických výlučne pre obyvateľov EÚ. Poukázal na potrebu formovania
individuálnej zodpovednosti za bezpečnosť Európy.
6. plk. doc. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD., vedúca Katedry vyšetrovania A PZ
v Bratislave s témou „Ochrana pred krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním vo
vypočúvacej praxi vo svetle európskych štandardov“, ktorú spracovala v spolupráci s JUDr.
Jaroslavom Pažítkom, PhD., JUDr. Jaroslavom Blatnickým a doc. JUDr. Jozef Čentéšom,
PhD., z Generálnej prokuratúry SR. Okrem analýzy medzinárodných právnych dohovorov
v danej oblasti konfrontovala teoretické štandardy s prijatou judikatúrou Európskeho súdu pre
ľudské práva. Osobitnú pozornosť venovala dosahu jednotlivých právnych stanovísk vo
vzťahu k vnútroštátnej trestnoprávnej úprave tejto problematiky a zamerala sa aj na stále
aktuálnu tému – zákaz mučenia vo vypočúvacej praxi pri protiteroristických opatreniach.
7. mjr. Ing. Mária Molnárová z Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach prezentovala príspevok
„Ochrana osobných údajov z pohľadu právneho vedomia občanov Slovenskej republiky“.
Rozobrala problematiku ochrany osobných údajov, pričom štatisticky analyzovala poznanie,
konanie, dôveru a postoje občanov SR k danej oblasti v súčasnom bezhraničnom európskom
priestore a možnostiam cezhraničného prenosu osobných údajov prostredníctvom internetu.
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Pohľad na účastníkov konferencie.

8. kpt. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD., z Katedry kriminológie A PZ v Bratislave
prezentovala príspevok „Vývoj kriminality po vstupe Slovenskej republiky do Európskej
únie“, ktorý spracovala v spolupráci s kolegyňou Mgr. Alenou Horváthovou. Predstavila

vývoj kriminality v SR v časových obdobiach päť rokov pred vstupom SR do EÚ a päť rokov
po vstupe. Analýzu štatistických údajov zamerala na možný súvis vývoja mierneho vzrastu
evidovanej kriminality spojený so vstupom SR do EÚ.
9. Ing. Karol Depta, odborník v oblasti IT a študent A PZ v Bratislave, sa v príspevku
„Ochrana osobných údajov v online sociálnych sieťach, stanovisko pracovnej skupiny pre
ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 smernice 95/46/EC“ zameral na analýzu dvoch
najvyužívanejších internetových sietí v SR. Charakterizoval základné pojmy dotknutej
oblasti, porovnal aktuálnu úroveň ochrany osobných údajov v sociálnych sieťach v súlade
s európskou smernicou.
10. kpt. JUDr. Jana Šimonová, PhD., odborná asistentka Katedry verejnej správy a verejných
financií na Akadémií Policajného zboru v Bratislave, vo svojom príspevku Fondy
Európskeho spoločenstva v kontexte vybraných problémov trestného práva poukázala na
využívanie eurofondov, zmenu štruktúry fondového hospodárstva po vstupe do Európskej
únie a analyzovala ich právne zakotvenie. Následne vo svojej prezentácii vyzdvihla pozitíva
ich využiteľnosti, poukázala však aj na negatíva súvisiace s ich zneužívaním, pričom plynule
prešla k jadru problematiky – prepojeniu daného problému s trestným právom. Pre
komplexnejšiu analýzu zamerala svoju pozornosť na konkrétny trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev.
11. doc. Dr. Vladimír Blažek, CSc., z Katedry krízového manažmentu vo verejnej správe A
PZ v Bratislave vystúpil s príspevkom „Aktuálne úlohy obvodných úradov a obcí v systéme
podpory obrany“. Analyzoval vymedzenú časť systému obrany v SR, konkrétne podsystém
podpory a prípravy obrany občanov. Pozornosť zameral na problematiku postavenia
obvodných úradov a obcí, ich zodpovednosti a úloh vyplývajúcich z legislatívy v oblasti
obrany.
Základným úmyslom stretnutia bolo analyzovať aktuálne problémy vzniknuté
a vznikajúce neustálou a stále sa rozvíjajúcou spoluprácou štátov EÚ a poukázať na možné
odstraňovanie týchto problémov. Prezentované príspevky riešili nielen právne, ekonomické a
sociálne historické postuláty Európskych spoločenstiev a EÚ, ale najmä právne, ekonomické
a sociálne postuláty súčasného stavu a postavenia SR ako jedného z členských štátov EÚ.
Konferencia sa dotkla aj aktuálnych problémových otázok, týkajúcich sa existujúcich
a funkčných, ale i pripravovaných právnych noriem EÚ a vnútornej legislatívy SR, tiež
komparácie etických a sociálnych problémov jednotlivých európskych krajín. V diskusii
vystúpili prof. Králik, doc. Balga, dr. Marczyová, doc. Uhrin, dr. Šimonová, Ing. Sabayová,
doc. Pauličková, dr. Šramková, doc. Gregušová, dr. Dudor, Mgr. Králiková, dr. Fryšták, doc.
Murdza, dr. Matoušek, doc. Viktoryová, doc. Blažek. Sústredili sa prevažne na vzájomnú
výmenu informácií, skúseností a prednesenie vlastných riešení načrtnutých problémov
dotýkajúcich sa súčasného systému EÚ a európskeho práva v kontexte implementačných
procesov. Zamerali sa aj na teoretické otázky súvisiace s ďalším vývojom EÚ a európskeho
práva v 21. storočí a na perspektívy ďalšieho rozvoja tohto nadnárodného spoločenstva.
Jednodňové stretnutie vedcov a odborníkov napriek tomu, že bolo veľmi podnetné a
dospelo k mnohým hypotetickým záverom, odkrylo veľa otvorených problémov súvisiacich
s členstvom SR v EÚ. Názory tých, pre ktorých z časových dôvodov nemohol byť vytvorený
priestor na prezentáciu vlastných príspevkov, budú publikované v zborníku prác
prezentujúcich obsah tejto konferencie.
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