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PRIJATÉ TEXTY 
 

VR11_UZN(2016)0039 

Vymenovanie členov hlavného projektového tímu pre zabezpečenie 

vypracovanie Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti 

kriminológie v Slovenskej republike   

Uznesenie Výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu z 16. decembra 

2017, ktorým schvaľuje vymenovanie pána Jaroslava Holomka, pani Darinu 

Havrlentovú, pani Ingrid Mencerovú, pána Petra Poláka, pána Štefana Matulu, pani 

Marcelu Tittlovú, pána Tomáša Jakaboviča a pána Vincenta Danihela za členov 

hlavného projektového tímu pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy 

popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republiky (VR10-0010/2016)  

 

 

Výkonná rada, 

– so zreteľom na článok VIII piatý odsek písmeno o) Stanov Spoločnosti pre trestné právo a 

kriminológiu,   

– so zreteľom na článok IX štvrtý odsek písmeno i) Stanov Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu, 

– so zreteľom na bod 2 uznesenia výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu z 26. júla 2016 o harmonograme vypracovania Informačnej správy 

popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike (VR10-0010/2016, 

VR10_UZN(2016)0033),  

– so zreteľom na súhlasné stanoviska pána Jaroslava Holomka zo dňa 5. septembra 2016, 

pani Dariny Havrlentovej zo dňa 1. septembra 2016, pani Ingrid Mencerovej zo dňa 22. 

septembra 2016, pána Petra Poláka zo dňa 2. septembra 2016, pána Štefana Matulu zo dňa 

1. septembra 2016, pani Marcelu Tittlovú zo dňa 31. augusta 2016, pána Tomáša 

Jakaboviča zo dňa 5. septembra 2016 a pána Vincenta Danihela zo dňa 6. septembra 2016, 

týkajúce sa nominácie za členov hlavného projektového tímu pre zabezpečenie 

vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej 

republike, 

– so zreteľom na rozhodnutie predsedníčky Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu 

číslo 23 zo dňa 20. septembra 2016, ktorým vymenovala osem členov hlavného 

projektového tímu pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej 

situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike,  
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– so zreteľom na bod 12 zápisnice z desiateho riadného zasadnutia výkonnej rady 

Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu zo dňa 22. septembra 2016 

(VR10_ZA(2016)06-23), 

– so zreteľom na článok V ods. 4 rokovacieho poriadku, 

 

1. schvaľuje vymenovanie pána Jaroslava Holomka, pani Dariny Havrlentovej, pani Ingrid 

Mencerovej, pána Petra Poláka, pána Štefana Matulu, pani Marcely Tittlovej, pána 

Tomáša Jakaboviča a pána Vincenta Danihela za členov hlavného projektového tímu 

pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti 

kriminológie v Slovenskej republike; 

2. vymenúva pána Petra Kuruca, výkonného podpredsedu Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu za člena hlavného projektového tímu pre zabezpečenie vypracovania 

Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike 

ex officio;  

3. poveruje výkonného podpredsedu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, aby toto 

rozhodnutie oznámil členom hlavného projektového tímu pre zabezpečenie 

vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie 

v Slovenskej republike a členom Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu; 

4. poveruje predsedníčku Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, aby zvolala 

najneskôr do 28. februára 2017 prvé stretnutie hlavného projektového tímu pre 

zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti 

kriminológie v Slovenskej republike. 
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