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VR9_UZN(2016)0022 

Stratégia budovania členskej základne Spoločnosti pre trestné právo a 

kriminológiu  

Uznesenie Výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu z 3. júna 2016 

o Stratégií budovania členskej základne Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu 

(bod 5 Plánu práce Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na rok 2016) 

 

Výkonná rada,  

– so zreteľom na Stratégiu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na roky 2014 – 

2020, najmä na prioritnú oblasť II, 

– so zreteľom na Plán práce Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na rok 2016, 

najmä na bod 5, 

– so zreteľom na informáciu o príprave novej Stratégie budovania členskej základne 

Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, ktorá bola vzatá na vedomie výkonnou 

radou Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na jej riadnom zasadnutí dňa 15. apríla 

2016, 

– so zreteľom na článok VII rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na návrh Stratégie budovania členskej základne Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu (VR9-0001/2016), 

A. keďže platnosť aktualizovanej Stratégie budovania členskej základne Spoločnosti pre 

trestné právo a kriminológiu prijatej výkonnou radou sa skončila roku 2015 je čas prijať 

novú Stratégiu budovania členskej základne Spoločnosti pre trestné ptávo a kriminológiu, 

 

B. keďže budovanie členskej základne Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu je veľmi 

ťažké, lebo sa uskutočňuje v období narastajúcej krízy a apatie voči politickému a 

občianskemu dianiu v Slovenskej republike,  

C. keďže je nevyhnutné sa vyhnúť chybám z predchádzajúceho obdobia a zároveň si však 

treba jasne uvedomiť, že získanie nového člena Spoločnosti pre trestné právo a 

kriminológiu je jednorazovým aktom a nie cieľom, 

D. keďže cieľom je aktívne zapojenie nového člena do činnosti Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu je potrebné dosiahnuť, aby noví členovia Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu  dostali všetky požadované informácie ešte pred svojim rozhodnutím stať 

sa členom Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, 



2 

 

E. keďže je evidentný proces poklesu angažovanosti občanov v rôznych občianskych 

združeniach a iných formách občianskej aktivizácie a analýza postojov občanov, ktorí 

rezignujú na občiansku angažovanosť signalizuje, že sú znechutení neschopnosťou 

presadenie občianskeho postoja a sú znechutení celou súčasnou situáciou v Slovenskej 

republike, 

 

1. konštatuje, že členská základňa Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu zaznamenala 

za posledné roky minimálny nárast a skôr stagnuje, 

2.   domnieva sa, že Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu môže získať svojich členov 

len z okruhu širokej odbornej verejnosti a preto sa Spoločnosť pre trestné právo a 

kriminológiu musí prezentovať ako: 

– neagresívny a nepolitický subjekt; 

      – subjekt, ktorý má veľké množstvo najlepších odborne fundovaných expertov na       

           dosiahnutie svojich cieľov a úloh; 

  

      – subjekt, ktorý dokáže ponúknuť svojim členom zaujímavé a nimi vyžadované aktivity; 

 

      – subjekt, ktorý dokáže ponúknuť nové programy a projekty; 

 

3. domnieva sa, že získavanie nových členov Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu 

do istej miery súvisí s prezentáciou činnosti Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu 

medzi odbornou verejnosťou;  

4. poznamenáva, že kým do vzniku Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu bolo 

získavanie nových členov otázkou ich postavenia ako zakladajúcich členov, tak po vzniku 

Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu sa táto úloha rozložila medzi výkonnou 

radou Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu a samotnými členmi Spoločnosti; 

5. považuje za vhodné uskutočniť získavanie nových členov Spoločnosti pre trestné právo a 

kriminológiu pomocou špeciálnej iniciatívou zameranej na presne definované vysoké 

školy resp. fakulty prostredníctvom rôznych inovatívnych foriem; 

6. uvádza, že je potrebné iniciovať členov Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre 

získavanie ďalších členov vo svojom okolí a v tejto súvislosti zvážiť podľa počtu 

získaných nových členov možnosti zníženia členského príspevku pre týchto členov 

Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu; 

7. poznamenáva, že pre každú skupinu definovaných osôb pracujúcich v oblasti trestného 

práva a kriminológie  a potenciálnych členov Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu 

sa musí vypracovať špeciálne oslovenie; 

8. domnieva sa, že Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu musí vypracovať špeciálnu 

iniciatívou na  špecifické profesijné skupiny špecifikované v prílohe č. 1 Zásad členstva 

v Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu;  

9. považuje, za vhodné realizovať priame diskusné dialógy s osobami, ktorí prejavili záujem 

o členstvo v Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu a potenciálnymi členmi z 
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profesijných skupín špecifikovaných v prílohe č. 1 Zásad členstva v Spoločnosti pre 

trestné právo a kriminológiu za účelom získavania nových členov Spoločnosti pre trestné 

právo a kriminológiu (otázky, ponuky a možnosti priameho ovplyvňovania, činnosť a 

stratégia Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, zapojenie sa do činnosti 

Spoločnostia pre trestné právo a kriminológiu); 

10. žiada, členov Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, aby označili konkrétne osoby, 

ktoré by mala Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu osobne osloviť ako 

potenciálnych členov Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu; 

11. schvaľuje Stratégiu budovania členskej základne Spoločnosti pre trestné právo 

      a kriminológiu, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto uzneseniu; 

 

12. žiada, osoby určené za zodpovedné v Stratégií budovania členskej základne Spoločnosti 

pre trestné právo a kriminológiu, aby plnili úlohy v termínoch v nej určených a tak 

prispeli k jej naplneniu; 

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

postúpil toto uznesenie spolu s prílohou členom Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu; 

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

zabezpečil uverejnenie tohto uznesenie spolu s prílohou na webovej stránke Spoločnosti 

pre trestné právo a kriminológiu; 

  o 

o     o 

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

predložil na rokovanie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu 

pravidelne, najmenej raz za pol rok správu o plnení Stratégie budovania členskej základne 

Spoločnosti pre trestné právo a krimnológiu a navrhol prípadne jej aktualizáciu. 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                  

                                                                          doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD. 
                                                                        predsedníčka Spoločnosti pre trestné                    

                                                                                                právo a kriminológiu                                
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PRÍLOHA 

 

STRATÉGIA BUDOVANIA ČLENSKEJ ZÁKLADNE SPOLOČNOSTI PRE 

TRESTNÉ PRÁVO A KRIMINOLÓGIU 

 

Budovanie členskej základne Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len 

„Spoločnosť“) je veľmi ťažké, lebo sa uskutočňuje v období narastajúcej krízy a apatie voči 

politickému a občianskemu dianiu v Slovenskej republike. Preto je nevyhnutné sa vyhnúť 

chybám z predchádzajúceho obdobia. Zároveň si však treba jasne uvedomiť, že získanie 

nového člena Spoločnosti je jednorazovým aktom a nie cieľom. 

 

Cieľom je aktívne zapojenie nového člena do činnosti Spoločnosti. Je potrebné dosiahnuť, 

aby noví členovia Spoločnosti dostali všetky požadované informácie ešte pred svojim 

rozhodnutím stať sa členom Spoločnosti. Okrem toho títo noví členovia Spoločnosti potrebujú 

pomoc ako rozbehnúť a orientovať svoju činnosť v Spoločnosti. V súčasnosti je potrebné na 

získanie nových členov Spoločnosti priniesť nové inovatívne prvky vedúce k postupnému 

pozitívnemu vývoju v náraste členskej základne Spoločnosti.     

 

A. Získavanie nových členov Spoločnosti  

 

      A. 1/  Získavanie nových členov Spoločnosti  

 

Získavanie nových členov Spoločnosti do istej miery súvisí s prezentáciou činnosti 

Spoločnosti medzi odbornou verejnosťou. Kým do vzniku Spoločnosti bolo 

získavanie nových členov otázkou ich postavenia ako zakladajúcich členov, tak po 

vzniku Spoločnosti sa táto úloha rozloží medzi riadiaci výbor Spoločnosti a 

samotných členov Spoločnosti.  

 

      A. 2/  Získavanie nových členov Spoločnosti  

 

 Uskutočniť získavanie nových členov Spoločnosti pomocou špeciálnej 

iniciatívou zameranej na presne definované vysoké školy resp. fakulty 

prostredníctvom rôznych foriem.    

 

Termín:           do 30. septembra 2016      

Zodpovedný:  výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 Iniciovať členov Spoločnosti pre získavanie ďalších členov vo svojom okolí. 

 

Termín:           trvale     

Zodpovedný:  členovia Spoločnosti  

 

 Zamerať sa pri získavaní nových členov Spoločnosti špeciálnou iniciatívou na  

špecifické profesijné skupiny špecifikované v prílohe č. 1 Zásad členstva 

v Spoločnosti. 

Termín:           priebežne     

Zodpovedný:  výkonný podpredseda Spoločnosti 
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 Realizovať priame diskusné dialógy s osobami, ktorí prejavili záujem o 

členstvo v Spoločnosti a potenciálnymi členmi z profesijných skupín 

špecifikovaných v prílohe č. 1 Zásad členstva v Spoločnosti za účelom 

získavania nových členov Spoločnosti (otázky, ponuky a možnosti priameho 

ovplyvňovania, činnosť a stratégia Spoločnosti, zapojenie sa do činnosti 

Spoločnosti).   

 

Termín:           priebežne     

Zodpovedný:  predseda Spoločnosti 

                         podpredsedovia Spoločnosti 

                         členovia výkonnej rady Spoločnosti 

                         výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 

 


