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PRIJATÉ TEXTY 
 

VR9_UZN(2016)0023 

Informačná stratégia 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 4 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 4, 

– so zreteľom na informáciu o príprave novej Informačnej stratégie 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 Informačnej stratégie  Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu 

(VR9-0002/2016), 

A. keďže platnosť aktualizovanej Informačnej sratégie Spoločnosti pre trestné právo 

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

Informačnú stratégiu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, 

 

B. keďže práca s informáciami je podmienkou dobrej organizačnej práce i úspechu pri 

získavaní členov každej organizácie a dvojnásobne to platí pri relatívne vysoko odbornej 

organizácii, najmä ak má také ciele a úlohy, ktoré nepozná široká odborná verejnosť a o to 

viac občianska verejnosť,  

C. keďže práca s informáciami je však aj výsledok spätnej väzby a kolektívneho umu celého 

organizmu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, 

D. keďže oslovenie odbornej verejnosti je treba zosúladiť so Stratégiou Spoločnosti pre 

trestné právo a kriminológiu na roky 2014 - 2020  a tak do istej miery predísť náboru tzv. 

“neprogramových“ členov, 
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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. poznamenáva, že nie všetky úlohy stanovené v predchádzajúcej aktualizovanej 

Informačnej stratégií Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu sa podarilo splniť, ale 

napriek tomu bol zaznamenaný za posledné roky v tejto činnosti pozitívny vývoj; 

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 Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, by mala teda byť 

charakterizovaná neagresívnosťou, rozvahou, toleranciou, pohotovosťou, ochotou 

dohodnúť sa a uzatvárať kompromisy, zreteľnosťou, čitateľnosťou, predvídateľnosťou a 

profesionalitou;  

4. považuje za vhodné zvážiť budovanie  komisii, výborov a expertných tímov výkonnej 

rady a riadiaceho výboru Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na získavanie 

odborníkov a vyhľadávanie nových, perspektívnych osobností Spoločnosti pre trestné 

právo a kriminológiu; 

5. uvádza, že celoplošné oslovovanie nemôže byť efektívne a to znamená potrebu 

jednoznačne definovať skupiny, na ktoré sa zameria oslovenie Spoločnosti pre trestné 

právo a kriminológiu a že tieto skupiny sú všeobecne definované ako osoby pracujúce 

v oblasti trestného práva a kriminológie, čo je pomerne všeobecné označenie a preto na 

toto označenie nadväzuje presná definícia osoby pracujúcej v oblasti trestného práva a 

kriminológie ako v oblasti teórie a praxe s prihliadnutím na iné odvetvia práva a súvisiace 

odbory špecifikované  v prílohe č. 1 Zásad členstva v Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu; 

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

práva a kriminológie sa musí vypracovať špeciálne oslovenie; 

7. domnieva sa, že Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu musí výrazne zintenzívniť 

všetky formy oslovenia odbornej verejnosti; 

8. v tejto súvislosti za hlavné formy oslovenia a prezentácie pokladá prezentáciu tlačou, 

tlačovými besedami, prostredníctvom udalostí, na pôde Národnej rady Slovenskej 
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republiky a vlády Slovenskej republiky, v regiónoch, prostredníctvom internetu a prácou 

s korešpondenciou;  

9. považuje, za vhodné zvážiť vydávanie informačného bulletinu pre členov Spoločnosti pre 

trestné právo a kriminológiu ako aj informačných a propagačných materiálov Spoločnosti 

pre trestné právo a kriminológiu;  

10. schvaľuje Informačnú stratégiu budovania členskej základne Spoločnosti pre trestné právo 

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

 

11. žiada, osoby určené za zodpovedné v Informačneh stratégií Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu, aby plnili úlohy v termínoch v nej určených a tak prispeli k jej naplneniu; 

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

postúpil toto uznesenie spolu s prílohou členom Spoločnosti pre trestné právo 

a kriminológiu; 

13. 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  

14. 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 Informačnej stratégie 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 

 

INFORMAČNÁ STRATÉGIA  

Práca s informáciami je podmienkou dobrej organizačnej práce i úspechu pri získavaní členov 

každej organizácie. Dvojnásobne to platí pri relatívne novej organizácii, najmä ak má také 

ciele a úlohy, ktoré nepozná široká odborná verejnosť a o to viac občianska verejnosť. Práca 

s informáciami to je však aj výsledok spätnej väzby a kolektívneho umu celého organizmu 

Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „Spoločnosť“). 

 

 

Oslovenie odbornej verejnosti  

 

Oslovenie odbornej verejnosti zosúladiť s cieľmi Stratégie Spoločnosti a tak do istej miery 

predísť náboru tzv. “neprogramových“ členov.  

 

Východiskom je konštatovanie, že strategickým cieľom je získanie širokej odbornej verejnosti 

pre členstvo v Spoločnosti. V tejto súvislosti je rozhodujúca otázka ich oslovenia. Treba ju 

rozdeliť na nasledujúce tri časti :       

 

A. obsah oslovenia (t.j. čím); 

B. cieľové skupiny oslovenia (t.j. koho); a 

C. forma oslovenia (t.j. ako). 

 

      A/ Obsah oslovenia  

 

Z uplynulého obdobia je evidentný proces poklesu angažovanosti občanov v rôznych 

občianskych združeniach a iných formách občianskej aktivizácie. 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. 

         

Z týchto poznatkov a z faktu, že Spoločnosť môže získať svojich členov len z okruhu širokej 

odbornej verejnosti jednoznačne vyplýva, že Spoločnosť sa musí prezentovať ako 

 

a) neagresívny a nepolitický subjekt, 

b) subjekt, ktorý má veľké množstvo najlepších odborne fundovaných expertov na 

dosiahnutie svojich cieľov a úloh,  

c) subjekt, ktorý dokáže ponúknuť svojim členom zaujímavé a nimi vyžadované 

aktivity, 

d) subjekt, ktorý ponúka nové programy a projekty. 

 

Spoločnosť by mala teda byť charakterizovaná neagresívnosťou, rozvahou, toleranciou, 

pohotovosťou, ochotou dohodnúť sa a uzatvárať kompromisy, zreteľnosťou, čitateľnosťou, 

predvídateľnosťou a profesionalitou. Pokladáme za veľmi dôležité budovanie  komisii, 

výborov a expertných tímov výkonnej rady a riadiaceho výboru Spoločnosti, získavanie 

odborníkov a vyhľadávanie nových, perspektívnych osobností Spoločnosti.   
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      B/ Cieľové skupiny oslovenia  

 

Vychádzajúc z cieľov Spoločnosti je jasné, že celoplošné oslovovanie nemôže byť efektívne a 

to znamená potrebu jednoznačne definovať skupiny, na ktoré sa zameria oslovenie 

Spoločnosti. 

 

Doterajšie poznatky a skúsenosti naznačujú, že tieto skupiny sú všeobecne definované ako 

osoby pracujúce v oblasti trestného práva a kriminológie. Ide o pomerne všeobecné označenie 

a preto na toto označenie nadväzuje presná definícia osoby pracujúcej v oblasti trestného 

práva a kriminológie ako v oblasti teórie a praxe s prihliadnutím na iné odvetvia práva a 

súvisiace odbory (kriminalistika, penológie, forenzné disciplíny atď.).  

 

Samozrejme pre každú skupinu definovaných osôb pracujúcich v oblasti trestného práva a 

kriminológie sa musí vypracovať špeciálne oslovenie. Preto musíme presne vedieť, čo každú 

z týchto skupín najviac trápi, aké sú jej ambície, aké sú jej potreby.  

 

      C/ Forma oslovenia  

 

Základným konštatovaním je, že Spoločnosť musí výrazne zintenzívniť všetky formy 

oslovenia odbornej verejnosti. Za hlavné formy oslovenia a prezentácie pokladáme : 

 

1) Prezentácia  tlačou 

  

 Realizovať prezentáciu inzerátmi, článkami a stĺpcami o činnosti Spoločnosti 

v centrálnych a regionálnych periodikách ako aj v odborných periodikách. 

Hlavným cieľom je zverejnenie cieľov a Stratégie Spoločnosti ako aj nábor 

členov Spoločnosti.   

 

Termín:           do 31. 12. 2016 a priebežne     

Zodpovedný:   výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 Realizovať prezentáciu inzerátmi, článkami a stĺpcami o činnosti Spoločnosti 

v okresných a miestnych periodikách najmä s ohľadom na nábor členov 

Spoločnosti v okresoch a mestách, osobitne vo veľkých mestách. Táto forma 

prezentácie si vyžiada pomoc sponzorov s regiónov. 

  

Termín:           priebežne     

Zodpovedný:   výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 Vypracovať koncepciu prezentácie Spoločnosti v masmédiách a to osobitne:      

- vo verejnoprávnej televízii a rozhlase, 

- v súkromných televíziách, 

- v súkromných rozhlasových staniciach, 

- v denníkoch, 

- v odborných časopisoch, 

- v týždenníkoch a ostatných periodikách, 

- v zahraničných médiách. 

 

Termín:           do 30. 10. 2016     

Zodpovedný:   výkonný podpredseda Spoločnosti 
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2)  Prezentácia  tlačovými besedami 

  

 Začať s realizáciou pravidelných tlačových besied. Za týmto účelom vybrať 

miesto, termín a čas konania pravidelných tlačových besied ako aj rozhodnúť 

o forme poskytovania materiálov s hlavnými témami.   

 

Termín:           od 01. 09. 2016 a potom pravidelne raz za 3 mesiace     

Zodpovedný:   predseda Spoločnosti 

                         výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 Zabezpečovať na pravidelne tlačové besedy pozývanie hostí (experti, 

osobnosti, ľudia s problémom, ktoré sa týkajú cieľov a úloh Spoločnosti a 

pod.). 

  

Termín:           priebežne     

Zodpovedný:  výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 

3) Prezentácia  prostredníctvom udalostí 

  

 Zabezpečovať účasť predstaviteľov Spoločnosti na rôznych charitatívnych a 

významnejších spoločenských udalostiach za účelom nadväzovania nových 

kontaktov a prezentácie Spoločnosti, vrátane účasti v rôznych televíznych a 

rozhlasových reláciách.   

 

Termín:           priebežne     

Zodpovedný:  predseda Spoločnosti 

                        podpredsedovia Spoločnosti 

                        členovia výkonnej rady Spoločnosti 

                        výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 

 Zabezpečovať nepravidelne spoločenské akcie Spoločnosti a na tieto pozývať 

rôzne osobnosti ako aj predstaviteľov médií atď. 

  

Termín:           priebežne     

Zodpovedný:  predseda Spoločnosti 

                        podpredsedovia Spoločnosti 

                        výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 

4) Prezentácia  na pôde parlamentu 

  

 Pokračovať v zabezpečovaní individuálnych stretnutí predstaviteľov 

Spoločnosti s predstaviteľmi NR SR ako aj jednotlivými poslancami NR SR 

za účelom nadväzovania kontaktov a prezentácie Spoločnosti, vrátane 

získania účasti v legislatívnom procese ich prostredníctvom.   

 

Termín:           priebežne     

Zodpovedný:  predseda Spoločnosti 
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                        podpredsedovia Spoločnosti 

                        výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 

5) Prezentácia  na pôde vlády 

  

 Pokračovať v zabezpečovaní stretnutí predstaviteľov Spoločnosti s členmi 

vlády SR ako aj jednotlivými významnými predstaviteľmi orgánov ústrednej 

štátnej správy a nimi priamo riadených organizácií v oblasti pôsobnosti 

Spoločnosti za účelom nadväzovania kontaktov a prezentácie Spoločnosti, 

vrátane získania účasti v legislatívnom procese ich prostredníctvom.   

 

Termín:           priebežne     

Zodpovedný:   predseda Spoločnosti 

                         podpredsedovia Spoločnosti 

                         výkonný podpredseda spoločnosti 

 

6) Prezentácia  v regiónoch  

  

 Vypracovať harmonogram návštev u predstaviteľov jednotlivých regiónov a  

stretnutí so širokou odbornou verejnosťou realizovaných predsedom 

Spoločnosti, podpredsedami Spoločnosti, členmi výkonnej rady Spoločnosti, 

výkonným podpredsedom Spoločnosti ako aj odborníkmi – členmi 

Spoločnosti po celej Slovenskej republike.    

 

Termín:           priebežne     

Zodpovedný:   výkonný podpredseda Spoločnosti 

7) Prezentácia  prostredníctvom internetu 

  

 Realizovať prezentáciu činnosti Spoločnosti prostredníctvom aktualizácie 

vlastných internetových stránok. Hlavným cieľom je zverejnenie základných 

dokumentov Spoločnosti a jej aktivít ako aj možnosť realizácie náboru členov 

Spoločnosti prostredníctvom internetu.   

 

Termín:           do 31. 08. 2016 a priebežne     

Zodpovedný:  výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 

8) Práca  s korešpondenciou  

  

 Zabezpečiť, aby výkonný podpredseda Spoločnosti reagoval najneskôr   

v lehote 30 dní odo dňa obdŕžania na korešpondenciu adresovanú Spoločnosti 

a jej predstaviteľom.     

 

Termín:           trvale     

Zodpovedný:   výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 



8 

 

Systém vnútorných informácií  

 

      Zdokonaľovanie informačnej stratégie a prepojenosti musí byť predmetom neustáleho 

snaženia predstaviteľov Spoločnosti v centre i v regiónoch Slovenska.  

  

 Vypracovať Návrh na začatie vydávania informačného bulletinu pre členov 

Spoločnosti a to po obsahovej, personálnej, organizačnej a finančnej stránke.     

 

Termín:           do 30. 11. 2016     

Zodpovedný:   výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 Vypracovať koncepciu tvorby a vydávania informačných a propagačných 

materiálov Spoločnosti. 

   
Termín:           do 30. 11. 2016     

Zodpovedný:   výkonný podpredseda Spoločnosti 

 

 

 

 


