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V dňoch 18. až 20. júna sa na Právnickej fakulte v Bratislave konala každoročná 

konferencia významných expertov v oblasti trestného práva z celého sveta. Aj napriek tomu, že ide 

o každoročnú udalosť, v Bratislave sa medzinárodné trestno-právne kolokvium (tzv. Cross-Border 

Crime Colloquium) konalo po šestnástich (16) rokoch, a o to väčšia pocta to bola pre Právnickú 

fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Kolokvium bolo organizované Právnickou fakultou 

Univerzity Komenského pod záštitou Doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., ktorý je pravidelným 

účastníkom kolokvia od rok 2009 spolu s partnerskými univerzitami ako University Utrecht, 

University Teesside, Newcastne Business School- Northumbria University a John Jay - College of 

Criminal Justice.  

Témami prezentovamými na kolokviu boli rozličné problematiny, nie len z oblasti trestného 

práva ako napríklad daňové trestné činy páchané v podmienkach Slovenskej republiky, cezhraničné 

peňažné transakcie, Panama papers, obchodovanie so zbraňami, daňové raje, problematika 

utečencov v Srbsku, organizovaný zločin, viktimológia v rámci migrácie a obchodovania s ľuďmi, 

korporácie a syndikáty v južnej Afrike s ohľadom na ťažbu minerálov, Vietnamnské organizované 

skupiny a drogová trestná činnosť v podmienkach Českej republiky, pašovanie cigariet, problém 

kokaínu a nelegálneho tabaku vo Veľkej Británii, organizovaný zločin v New Yorku, mafia na 

Lampedúze, organizovaný zločin a politici v inštitúciách Európskej Únie, organizovaný zločin na 

Malte, ochrana detí pri cezhraničnej migrácii, stratégia Talianska ako zabrániť nelegálnym 

organizovaným ekonomickým subjektom infiltrovať sa do ekonomiky, organizovaný zločin v 

Izraeli a legaligácia príjmou z trestnej činnosti, ktorá spolu s témou korupcie predstavovala najviac 

prezentované problematiky. Účastníci konferencie pricestovali z mnohých krajín ako Holandsko, 

Taliansko, Nemecko, Belgicko, Slovinsko, Veľká Británia, Ukraina, Srbsko, Škótsko, Spojené štáty 

Americké, Česká republika, Rumunsko, Izrael a v neposlednom rade Slovensko. Prvú panelovú 

diskusiu pod názvom “korupcia a legalizácia príjmu z trestnej činnosti” viedol Klaus von Lampe, 

profesor pochádzajúci z Berlína, ktorý aktuálne vyučuje na John Jay - College of Criminal Justice v 

New Yorku, a jeho hlavnou špecializáciou je mimo iného boj proti organizovanému zločinu najmä 

pašovanie cigariet, drog a skúma aj kriminálne štruktúry podsvetia. Svoje zapálenie pre 

problematiku predviedol aj vrámci svojho príspevku o kontrabandových cigaretách v Berlíne. 

Druhý panel pod názvom “kriminalizovaný cezhraničný pohyb” bol vedený Jackie Harvey 

profesorkou na Newcastle Business School vo Veľkej Británii, ktorá sa špecializuje na kriminálny 



finančný management, konkrétne na problematiku legalizacie príjmov z trestnej činnosti. Tretia 

panelová diskusia bola vedená Peter Sproat z Veľkej Británie. Štvrtý panel viedol profesor Petrus 

van Duyne z Holandska, ktorý v rámci svojej vedeckej činnosti skúma najmä cezhraničné a 

organizované trestné činy, korupciu a pranie špinavých penazí, a tento posledný panel bol venovaný 

opätovne korupcii a organizovanému zločinu ako aktuálnym problémom a výzvam dnešnej doby. 

V prípade záujmu o problematiky rozobraté na kolokviu, bude publikovaná publikácia 

začiatkom roka 2018 s príspevkami jednotlivých expertov, ktorá bude dostupná aj online. 

Podrobnosti o kolokviu môžete nájsť aj na webovom sídle http://www.cross-border-crime.net. 

Budúci ročník kolokvia sa bude konať na Ukraine v meste Charkov. Touto cestou chceme 

poďakovať všetkým účastníkom a organizátorom za odborné prezentovanie Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave na významnom kolokviu, akým je - Cross-Border Crime 

Colloquium. 
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