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Témy diplomových a bakalárskych prác dohodnuté so študentmi a témy, ktoré 

zostali neobsadené a ktoré budú z toho dôvodu vypísané do Maisu 

Katedra trestného práva a kriminológie 

 

 

JUDR. JÁN ŠANTA, PHD., LL.M., MBA 

 

DP – dohodnuté: 

 

1. Bc. Miroslav Racsko: Transferové oceňovanie z pohľadu trestného práva / Transferpricing 

from criminal law perspective 

Anotácia: Cieľom práce je analyzovať transferové oceňovanie a jeho trestnoprávne aspekty, 

jeho podstatu vzniku, jednotlivé formy, metódy a následky transferového oceňovania nielen z 

vnútroštátneho pohľadu, ale aj s medzinárodným dosahom. Pozornosť má byť zameraná na 

§276 a § 278 Trestného zákona, a to v zmysle neodvedenia dane, ktorého podstata je evidentná 

najmä prostredníctvom výmeny tovarov a služieb a iných foriem transakcií, ktorých cieľom je 

dosiahnuť daňové zvýhodnenie. Relevantným bude to, že finančné plánovanie je súčasťou 

finančného manažmentu subjektov, ktoré de facto strategicky zabezpečuje ich ekonomickú 

existenciu v podobe plánovania cash flow, zisku a strát. Dôraz je potrebné klásť na stanovenie 

ceny a prislúchajúcich podmienok v kontraktoch, ktoré tvoria výrazný faktor dokazovania. 

Samotné dokazovanie trestnosti má byť tiež súčasťou záverečnej práce. Na základe uvedeného 

je potrebné uvažovať o  medziach legality a ilegality transferového oceňovania. 

 

2. Bc. Peter Mahút: Daňové trestné činy / Tax crimes 

Anotácia: Diplomová práca sa bude v prvom rade zameriavať na analýzu daňovej sústavy 

v Slovenskej republike. V nadväznosti na uvedené bude cieľom práce vykonanie rozboru 

jednotlivých skutkových podstát daňových trestných činov s dôrazom na problémy, ktoré sa 

v kontexte ich uplatňovania vyskytujú v aplikačnej praxi. Práca sa bude zároveň snažiť vyriešiť 

identifikované problémy ako aj zodpovedať sporné otázky, ktoré v naznačenom kontexte 

vyvstávajú v rámci odborných diskusií. Za týmto účelom bude práca venovať zvýšenú 

pozornosť analýze relevantnej judikatúry slovenských ako aj českých súdov. Na podklade 

uvedených postupov by mali byť v závere formulované návrhy de lege ferenda smerujúce 

k zefektívneniu aktuálne platnej právnej úpravy, ktoré budú predstavovať hlavný výstup 

diplomovej práce 

 

 

DOC. JUDR. LIBOR KLIMEK, PHD. 

 

DP – dohodnutá: 

 

1. Marián Puschenreiter: Legalizácia výnosu z trestnej činnosti / Legalisation of Proceeds of 

Crime 
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Anotácia: Práca sa zaoberá legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako trestným činom. 

Osobitná pozornosť je venovaná jej vymedzeniu, vnútroštátnemu kontextu, kontextu EÚ, 

súvisiacim trestným činom, poznatkom z aplikačnej praxe v podobe relevantných rozhodnutí a 

v neposlednom rade otázkam ostatného vývoja – prienikom ku kryptomenám. 

 

BP – neobsadené: 

 

1. Trestný čin v slovenskom trestnom práve / Criminal Offence in Slovak Criminal Law 

Anotácia: Práca sa zaoberá trestným činom vo vnímaní slovenského trestného práva. Osobitná 

pozornosť je venovaná jeho vymedzeniu, druhom trestných činov, ich triedeniu a vzťahu 

trestného činu k priestupku. 

 

2. Trestná zodpovednosť / Criminal Liability 

Anotácia: Práca sa zaoberá trestnou zodpovednosťou v slovenskom trestnom práve. Osobitná 

pozornosť je venovaná jednak kontextu fyzických osôb, ale aj právnických osôb. Práca 

poukazuje na aplikačné problémy spojené s vyvodzovaním tohto druhu zodpovednosti. 

 

 

PROF. JUDR. JOZEF ZÁHORA, PHD. 

 

DP – dohodnuté: 

 

1. Bc. Vikória Jenčurová - Ochrana svedka v trestnom konaní/ Witness Protection in Criminal 

Proceedings 

Anotácia: Práca sa venuje problematike ochrany svedka v trestnom konaní. V úvode práce autor 

vymedzuje základnú terminológiu a procesné postavenie svedka v trestnom konaní. V jadre 

práce sa zameriava na právnu úpravu ochrany svedka v trestnom konaní upravenú v 

ustanoveniach Trestného zákona, Trestného poriadku  a  zákona o ochrane svedka. Práca je 

zameraná aj na metódy realizácie procesných úkonov v rámci inštitútu ochrany svedka (postupy 

pri konfrontácií svedka s ohrozených svedkom, chráneným svedkom a utajeným svedkom, 

technické zariadenie atď.) V práci je tiež obsiahnutá aj komparácia ochrany svedka vo 

vybraných štátoch. 

 

2. Bc. Katarína Piačková – Ochrana zvierat pred týraním prostredníctvom trestného práva/ 

Protection of Animals against Cruelty through Criminal Law 

Anotácia: Cieľom diplomovej práci je poskytnúť prehľad o súčasnej trestnoprávnej úprave 

ochrany zvierat v Slovenskej republiky s porovnaním s vybranými štátmi EU. V úvode autor 

vymedzuje historický prístup k právnemu postaveniu zvierat. Jadro práce obsahuje právne 

postavenie zvieraťa v zmysle predpisov civilného práva a rozbor jednotlivých trestných činov 

v Trestnom zákone. Autor predstavuje právnu úpravu pred týraním zvierat vo vybraných 

európskych štátoch. 
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BP – dohodnuté: 

 

1. Simona Duffeková – Detencia v trestnom práve/ Detention in Criminal Law 

Anotácia: Detencia je druh ochranného opatrenia, ktorého úlohou je ochrana spoločnosti a jej 

členov pred páchateľmi trestných činov, ktorých pobyt na slobode je pre spoločnosť 

nebezpečný z dôvodov uvedených v zákone. V úvode práce autor stručne charakterizuje 

ochranné opatrenia. Jadro práce tvorí  všeobecná charakteristika detencie, jej účel a podmienky 

pre jej ukladanie. Autor porovnáva detenciu s ochranným liečením a trestom odňatia slobody 

na doživotie. V závere sa venuje detenčnému ústavu a spôsobu výkonu detencie 

 

BP – neobsadené: 

 

1. Legalizácia výnosu z trestnej činnosti/ Legalization of Proceeds of Crime 

Anotácia: Legalizácia výnosu z trestnej činnosti je spájaná s organizovanou trestnou činnosťou, 

ktorej hlavným cieľom je zakryť pôvod výnosov z trestnej činnosti, v dôsledku čoho môže byť 

narušená integrita a stabilita finančného systému, ohrozený vnútorný trh EÚ, ako aj 

medzinárodný rozvoj. Autor sa zaoberá legalizáciou výnosu z trestnej činnosti na európskej 

resp. medzinárodnej  úrovni a vnútroštátnej úrovni predovšetkým z pohľadu trestného práva. 

Ťažiskom práce by mala byť analýza trestných činov  legalizácie výnosu z trestnej činnosti. 

Autor svoju pozornosť zameriava aj na ďalšie predpisy upravujúce predchádzanie legalizácii 

výnosu z trestnej činnosti. 

 

2. Trestné činy verejných činiteľov/ Offenses of Public Officials 

Anotácia: Osoby ktoré plnia úlohy štátu okrem zvýšenej trestnoprávnej ochrany majú aj 

osobitnú trestnú zodpovednosť. Práca sa zameriava na vymedzenie pojmu verejný činiteľ v 

zmysle legálnej definície. Jadro práce  tvorí analýza  trestných činov verejných činiteľov: 

zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ohýbanie práva a marenie úlohy verejným činiteľom 

a ich vzťah k ďalších ustanoveniam. Práce je tiež doplnená relevantnou judikatúrou. Autor v 

práci porovnáva právne úpravy trestnej zodpovednosti úradných osôb  vo vybraných štátoch 

Európy 

 

 

PROF. JUDR. IVAN ŠIMOVČEK, CSC. 

 

DP - dohodnuté: 

 

1. Bc. Tomáš Žak: Dokazovanie v trestnom konaní / Evidence in criminal proceedings 

Anotácia: Primárnym cieľom mojej diplomovej práce je rozpracovať úpravu dokazovania, jej 

zmysel a účel v podmienkach trestného práva. Práca sa ďalej bude zaoberať zásadami, ktoré sú 

uplatňované v trestnom konaní, kde sa zároveň objasňujú základne pojmy z oblasti procesu 

dokazovania, taktiež upriami pozornosť čitateľa na práva a povinnosti obvineného, spolu so 

samotným dokazovaním ako aj aplikáciou dôkazných prostriedkoch v zmysle platných 

právnych predpisov. 
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2. Bc. Ing. Martin Virdzek: Daňové trestné činy so zameraním na DPH/ Tax offenses with a 

focus on VAT 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce je opis a analýza systému DPH, daňového konania a 

trestných činov na úseku daní v podmienkach Slovenskej republiky. Práca sa zameriava na 

charakteristiku právnej úpravy daňových trestných činov vrátane súvisiacej judikatúry. Ďalej 

na právnu komparistiku tejto právnej úpravy a na analýzu vybraných problémov z aplikačnej 

praxe. 

 

3. Bc. Patrik Vohnut: Organizovaný zločin - trestnoprávna a kriminologická problematika / 

Organized crime - criminal and criminological issues 

Anotácia: V diplomovej práci je vymedzený pojem organizovaný zločin a jeho rozličné a často 

nejednoznačné definície. V práci je tiež poukázané na históriu a vývoj organizovaného zločinu 

ako aj skutočné dôvody vzniku organizovaného zločinu v spoločnosti. V práci sú rozpracované 

formy organizovaného zločinu (§ 129 TZ) ako sú zločinecká skupina, extrémistická skupina a 

teroristická skupina. 

 

4. Bc. Bronislava Veľká: Násilná kriminalita kriminologické a trestné aspekty / Violent crime 

criminological and criminal aspects 

Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá trestnoprávnou a kriminologickou charakteristikou 

násilnej kriminality. Zameriava sa na postupné charakterizovanie kriminologických termínov, 

a následne sa zameriava na reálne podoby násilnej kriminality s odkazom na trestnoprávne 

aspekty. Neskôr sa venuje i samotným možnostiam prevencie. 

 

 

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. 

 

DP – dohodnuté: 

 

1. Bc. Machová, Sabína: Drogová trestná činnosť a alternatívy jej riešenia v podmienkach 

Slovenskej republiky / Drug crime and alternatives to its solution in the conditions of the Slovak 

Republic 

Anotácia: Práca sa bude zameriavať na aktuálny stav legislatívy v oblasti drogových trestných 

činov v podmienkach Slovenskej republiky. Práca bude skúmať predmetnú legislatívu 

a možnosti jej zmeny tak, aby bola prijateľná pre spoločnosť z hľadiska úmernosti trestov 

a trestných sadzieb. Za týmto účelom bude vykonávaná aj komparácia relevantnej právnej 

úpravy v Českej republike. Cieľom práce bude tiež skúmanie možnosti väčšieho využívania 

alternatívnych trestov najmä za držbu omamných a psychotropných látok tak, aby nebol 

preťažovaný väzobný systém, no na druhej strane tak, aby zmena nenaštartovala neúmerné 

a nezvládnuteľné užívanie drog. 

 

2. Bc. Kohútová, Jana: Trestné činy páchané prostredníctvom internetu / Criminal offences 

committed through the Internet 
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Anotácia: Diplomová práca bude zameraná na analýzu najvýznamnejších trestných činov 

páchaných prostredníctvom internetu, ktorých páchanie v súčasnosti predstavujúce zásadný 

problém v spoločnosti. Pôjde o také trestné činy ako sexuálne zneužívanie podľa § 201a TZ, 

nebezpečné prenasledovanie podľa § 360a TZ, ohováranie podľa § 373 TZ a osobitne o nový 

trestný čin nebezpečného kybernetického obťažovania podľa §360b TZ. V tejto súvislosti sa 

práca zameria na vysvetlenie takých pojmov ako kyberobete, kyberagresori a kyberšikana. 

Práca bude analyzovať aj jednotlivé druhy kybernetického obťažovania (flaming, outing, online 

harassment, misinformovanie, „krádež identity“, sexting, izolácia - ostrakizácia, happy 

slapping). Cieľom práce bude tiež vykonanie komparácie súvisiacej právnej úpravy Slovenskej 

republiky s vybranými štátmi EÚ. 

 

3. Bc. Mlynarčíková, Eny: Hmotnoprávne a kriminologické aspekty domáceho násilia 

páchaného na ženách / Substantive and criminological aspects of domestic violence against 

women 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude poukázať na najzásadnejšie hmotnoprávne aspekty 

trestných činov páchaných v rámci domáceho násilia na ženách. Prínosom práce by malo byť 

prepojenie hmotnoprávneho hľadiska predmetnej problematiky s hľadiskom kriminologickým, 

čím sa zabezpečí komplexnejší pohľad na analyzovanú tematiku. Osobitným cieľom práce bude 

analýza stavu páchania domáceho násilia počas pandemickej situácie a hľadanie odpovede na 

otázku, či v tomto čase dochádzalo k častejšiemu nahlasovaniu trestných činov uvedeného 

charakteru. Čiastkovým cieľom diplomovej práce bude tiež vykonanie empirického výskumu 

s pomocou dát získaných z Linky pre týrané ženy. 

 

4. Bc. Samuel, Adam: Domová prehliadka a prehliadka iných priestorov a pozemkov 

s dôrazom na problémy vyskytujúce sa v aplikačnej praxi / House search and Search of other 

Premises and Land Property with emphasis on problems occurring in application practice 

Anotácia: Zámerom diplomovej práce bude v prvom rade vykonanie detailnej analýzu dvoch 

typov prehliadok vykonávaných podľa Trestného poriadku a to domovej prehliadky 

a prehliadky iných priestorov. Na úrovni aplikačnej praxe sa bude práca snažiť identifikovať 

najzásadnejšie problémy súvisiace s výkonom týchto typov prehliadok, pričom sa bude snažiť 

nájsť vhodné riešenia sporných praktických problémov s tým súvisiacich. Práca sa bude v tejto 

súvislosti zameriavať aj na teórie, ktoré v kontexte výkonu uvedených prehliadok nadobúdajú 

zásadný význam, ako je teória plodov z otráveného stromu. V tejto súvislosti práca podrobí 

analýze najvýznamnejšie súdne rozhodnutia a to nielen rozhodnutia pochádzajúce z činnosti 

slovenských súdov ale rovnako aj súdov zahraničných vrátane Európskeho súdu pre ľudské 

práva. 

 

5. Bc. Korba, Filip: Väzba s dôrazom na aplikačné problémy súvisiace s jej praktickým 

uplatňovaním / Custody with emphasis on application problems related to its use in the practice 

Anotácia: Diplomová práca bude zameriavať pozornosť na zaisťovací inštitút vo forme väzby. 

Zámerom práce nebude vykonanie komplexnej analýzy predmetného inštitútu, vzhľadom na to, 

že ide o pomerne rozsiahlu problematiku, ale práca sa bude snažiť reagovať na najzásadnejšie 
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problémy a sporné otázky, ktoré v kontexte väzby vyvstávajú jednak v aplikačnej praxi 

a jednak v rámci aktuálneho diania v podmienkach Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť 

bude práca venovať v tomto kontexte kolúznej väzbe, pričom reagovať bude na jej novelizáciu 

a bude hľadať odpoveď na otázku správnosti predmetnej novely. Riešenie nastolenej otázky 

bude formulované aj na podklade vykonania komparácie právnej úpravy tohto inštitútu 

v Slovenskej republike s právnou úpravou uplatňovanou v podmienkach Českej republiky. 

 

BP – dohodnuté: 

 

1. Ungerová, Martina: Daňová optimalizácia a s tým súvisiaca trestná zodpovednosť 

fyzických a právnických osôb 

Anotácia: Bakalárska práca bude zameraná na aktuálne otázky trestného súvisiace s daňovou 

optimalizáciou. V prvom rade bude cieľom práce vysvetlenie kľúčového pojmu previazaného 

s témou práce a to pojmu daňová optimalizácia. Pozornosť bude následne venovaná aplikačnej 

praxi s tým súvisiacej. Práca bude vychádzať nielen z právnej teórie ale osobitne z judikatúry 

a súdnych rozhodnutí relevantných súdnych orgánov. 

 

BP – neobsadené: 

 

1. Usmrtenie v skutkových podstatách trestných činov / Death in the subject matters of 

criminal offences 

Anotácia: Práca bude venovaná detailnému rozboru jednotlivých trestných činov vyskytujúcich 

sa v prvej hlave prvom diely osobitnej časti Trestného zákona, ktorých dôsledkom je usmrtenie 

iného. Práca tak poskytne pohľad konkrétne na trestný čin úkladnej vraždy, vraždy, zabitia 

a usmrtenia. Práca bude analyzovať znaky predmetných trestných činov a to nielen za použitia 

právnej teórie ale osobitne za použitia relevantnej právnej úpravy. Práca bude vykonávať tiež 

komparáciu predmetných trestných činov s dôrazom na vysvetlenie rozdielov medzi nimi 

existujúcich. 

 

2. Trestné činy zasahujúce do nezávislého výkonu verejnej moci / Criminal ofences 

interfering with the independent exercise of public power 

Anotácia: Práca bude zameraná na vykonanie detailnej analýzy skutkových podstát trestných 

činov nachádzajúcich sa v ôsmej hlave osobitnej časti Trestného zákona, prostredníctvom 

ktorých dochádza k zásahom do nezávislého výkonu verejnej moci a to osobitne do nezávislého 

výkonu moci súdnej. Osobitnú pozornosť bude práca venovať analýze nových skutkových 

podstát a to skutkovej podstate trestného činu ohýbania práva a trestného činu prijímania 

nenáležitej výhody. Práca bude hľadať odpoveď na otázku vzťahu týchto trestných činov 

s takými trestnými činmi ako zneužívanie právomoci verejného činiteľa 
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DOC. JUDR. MILOŠ DESET, PHD. 

 

DP - dohodnuté: 

 

1. Farštiak Dominik – Kriminalistická balistika (Forensic Bullet Science) 

Anotácia: Diplomová práca sa zameriava na charakteristiku kriminalistickej balistiky, jej 

delenie a objekty kriminalistickej balistiky, ktoré sa skúmajú v rámci balistických expertíz. 

Cieľom práce je aj preskúmať možnosti kriminalistickej balistiky na individuálnu identifikáciu 

zbrane, a tým aj jej celkový prínos pre kriminalistické objasňovanie. 

 

2. Hrabovský Samuel – Drogová kriminalita – trestná zodpovednosť a prevencia (Drug Crime 

– the Criminal Liability and the Prevention) 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť príslušnú trestnoprávnu úpravu drogovej 

kriminality z hľadiska jej vyhovovania pre potreby aplikačnej praxe, poukázať na možné 

problémy tejto úpravy a navrhnúť ich riešenia. Práca sa taktiež zameriava na trestnoprávnu 

úpravu z hľadiska trestnej zodpovednosti a prevenciu drogovej kriminality. 

 

3. Kopčanová Nikola – Ochrana pred sexuálnou kriminalitou prostriedkami trestného práva 

(The Protection Against the Sex Crime by the Criminal Law) 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť príslušnú trestnoprávnu úpravu sexuálnej 

kriminality, či poskytuje dostatočnú trestnoprávnu ochranu pred týmto druhom trestnej činnosti 

a či vyhovuje potrebám aplikačnej praxe, poukázať na možné problémy tejto úpravy a navrhnúť 

možné riešenia týchto problémov. Z interdisciplinárneho hľadiska téma zahŕňa relevantné 

aspekty trestného práva procesného, kriminológie a kriminalistiky. 

 

BP - dohodnuté: 

 

1. Barčík Ivan – Trestnoprávne prostriedky boja proti nedovolenému ozbrojovaniu 

a obchodovaniu so zbraňami (Criminal Issues of the Fight Against the Carrying Concealed 

Weapon) 

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť trestnoprávnu úpravu nedovoleného 

ozbrojovania a obchodovania so zbraňami z toho hľadiska, či táto úprava vyhovuje potrebám 

aplikačnej praxe a či poskytuje dostatočnú trestnoprávnu ochranu v boji proti tomuto druhu 

trestnej činnosti. Sekundárnym cieľom je aj zhodnotiť medzinárodnoprávnu úpravu 

nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a medzinárodnú spoluprácu v boji 

proti tomuto druhu trestnej činnosti. 

 

2. Guba Ivan – Výsluch osoby ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní (The Hearing of 

Person as the Evidence in the Criminal Procedure) 

Anotácia: Bakalárska práca sa zameriava na výsluch osôb, predovšetkým obvineného a svedka, 

z trestno-procesného a kriminalistického hľadiska. Jej cieľom je zhodnotiť príslušnú trestno-

procesnú úpravu výsluchov týchto osôb ako dôkazných prostriedkov a riešiť konkrétne 

aplikačné problémy ich realizácie. Z kriminalistického hľadiska je sekundárnym cieľom 

bakalárskej práce zhodnotiť riešenia výsluchových situácií v niektorých špecifických prípadoch 
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(napr. výsluch spolupracujúceho obvineného, výsluch osoby, ktorá odmieta vypovedať, resp. 

vypovedá nepravdivo). 

 

3. Janeček Kristián – Väzba v trestnom konaní ako prostriedok zaistenia osôb na účely 

trestného konania ultima ratio (The Custody in the Criminal Procedure as the Ultima Ratio Issue 

of Detention of Persons) 

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť súčasnú trestno-procesnú úpravu väzby ako 

zaisťovacieho prostriedku na zaistenie osôb v trestnom konaní a vychádzajúc z trestno-

procesnej úpravy dôvodov väzby, poukázať aj na niektoré aplikačné problémy pri posudzovaní 

naplnenia týchto dôvodov. Cieľom bakalárskej práce je taktiež zhodnotiť prínos novely trestno-

procesnej úpravy kolúznej väzby. 

 

4. Huna Samuel – Alternatívne tresty vo vzťahu k trestu odňatia slobody (The Alternative 

Punishments in Relation with the Sentence of Imprisonment)  

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť trestnoprávnu úpravu alternatívnych trestov, 

posúdiť výhody, trestu odňatia slobody, posúdiť výhody a naopak nevýhody alternatívnych 

trestov vo vzťahu k tomuto trestu, aplikačné problémy spojené s ukladaním alternatívnych 

trestov a navrhnúť možné riešenia týchto problémov z hľadiska de lege ferenda.  

 

BP - neobsadené: 

 

1. Trestnoprávna ochrana slobody (The Protection of Freedom by the Criminal Law) 

Anotácia: Bakalárska práca sa zameriava na základné slobody garantované Ústavou SR. 

Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť trestnoprávnu úpravu vybraných trestných činov proti 

slobode z toho hľadiska, či ich trestnoprávna úprava vyhovuje aplikačnej praxi. Sekundárnym 

cieľom bakalárskej práce je preskúmať možné problémy tejto trestnoprávnej úpravy a navrhnúť 

ich možné riešenia z hľadiska de lege ferenda.  

 

2. Trestnoprávna ochrana ľudskej dôstojnosti (The Protection of the Human Dignity by the 

Criminal Law) 

Anotácia: Ľudská dôstojnosť je zahrnutá v katalógu základných ľudských práv a garantovaná 

o. i. Ústavou SR. Vychádzajúc z tohto ústavnoprávneho zakotvenia ľudskej dôstojnosti, cieľom 

bakalárskej práce je zhodnotiť trestnoprávnu úpravu trestných činov proti ľudskej dôstojnosti 

z toho hľadiska, či táto úprava poskytuje dostatočnú trestnoprávnu ochranu pred týmito 

trestnými činmi. V širšom kontexte je sekundárnym cieľom bakalárskej práce posúdenie 

trestnoprávnej ochrany pred sexuálnymi trestnými činmi s interdisciplinárnym presahom do 

oblasti kriminológie a kriminalistiky. 
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JUDR. ŠTEFAN ZEMAN, PHD. 

 

DP – dohodnuté: 

 

1. Bc. Cynthia Nagy: Prelomenie zásady societas delinquere non potest v právnej úprave 

Slovenskej republiky a Maďarska / Breaking the principle of societas delinquere non potest in 

the legislation of the Slovak Republic and Hungary 

Anotácia: Diplomová práca predstaví vývoj a presadzovanie trestnej zodpovednosti 

právnických osôb v právnej úprave Slovenskej republiky a Maďarska. Práca sa ďalej venuje aj 

povinnostiam vyplývajúcim z medzinárodných dohovorov, s pohľadom aj na harmonizáciu 

a transpozíciu nariadení Európskej únie. Cieľom práce je poukázať na novosť formy trestnej 

zodpovednosti, ktorá vo veľkej miere narúša rámec tradičného kontinentálneho 

trestnoprávneho myslenia. Pravá trestná zodpovednosť právnických osôb je v Slovenskej 

republike zakotvená od júla 2016 a je založená na zásade pričítateľnosti trestnej zodpovednosti. 

K prelomeniu zásady societas delinquere non potest v Maďarsku došlo v roku 2001 zákonom 

č. CIV o trestných opatreniach uplatniteľných na právnické osoby. Diplomová práca poskytuje 

komparáciu týchto dvoch právnych predpisov a poukáže na relevantné odlišnosti.  

 

2. Bc. Emília Ondicová: Závislosť mladistvých na návykových látkach z hľadiska trestného 

práva, kriminológie a viktimilógie / Addiction of juveniles to addictive substances in terms of 

criminal law, criminology and victimology. 

Anotácia: V diplomovej práci autorka analyzuje problematiku závislosti mladistvých na 

návykových látkach z hľadiska trestného práva, kriminológie a viktimológie. Jednotlivé 

kapitoly rozoberajú závislosť mladistvých v jednotlivých terminológiách. Práca poskytuje 

jednak trestnoprávnu analýzu predmetnej problematiky, a následne v kriminologickej časti 

autorka analyzuje, prečo vôbec dochádza k závislosti mladistvých na návykových látkach a aké 

sú rizikové faktory. Napokon poskytuje aj viktimologický pohľad na najčastejšie typy 

mladistvých závislých na návykových látkach.  

 

3. Bc. Katarína Sahajová: Eutanázia a rozhodnutia na konci života / Euthanasia and end-of-

life decisions 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce je poukázať na záporné a kladné stránky eutanázie a 

porovnať etickú, lekársku, náboženskú stránku so striktným postupovaním podľa práva. 

Diplomová práca má za úlohu zosumarizovať súčasné poznatky o eutanázii a zistiť kladné aj 

negatívne názory a postoje k nej. V práci autorka ponúka štatistiky a výskum, ktoré majú 

vytvoriť prehľad o získaných údajoch. Venuje sa pojmu eutanázie a rovnako aj jej rozdeleniu, 

čo je neoddeliteľnou súčasťou práce pre pochopenie a bližšie priblíženie danej problematiky. 

Pre celkový pohľad na eutanáziu do tejto práce zahrnula aj odborný názor lekárov, nakoľko 

tému eutanázie nepovažuje len za čisto právnu problematiku. Má za to, že ich skúsenosť je 

veľmi dôležitá a tvorí preto aj neoddeliteľnú súčasť práce. 

 

4. Bc. Luisa Šťastná: Trestný čin znásilnenia s dôrazom na obete a následky činu / The crime 

of rape with an emphasis on the victims and the consequences of the crime 
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Anotácia: Autorka sa v práci venuje problematike trestného činu znásilnenia s dôrazom na 

obete a následky takéhoto činu v podmienkach Slovenskej republiky. V úvode charakterizuje 

a vymedzí pojem znásilnenie. Poukazuje na príčiny a spôsoby páchania, definuje páchateľov 

a obete takéhoto činu. Dôraz kladie hlavne na obete, ich kvalifikáciu a na následky trestného 

činu znásilnenia. Súčasťou práce je aj komparatistika odhaľovania tohto činu v Slovenskej 

republike a iných štátoch Európskej Únie.  

 

5. Bc. Patrícia Sabová: Kriminologická analýza mravnostnej kriminality na území Slovenskej 

republiky / Criminological analysis of moral crime in the Slovak Republic 

Anotácia: Cieľom práce bude výstižne charakterizovať a zachytiť problematiku mravnostnej 

kriminality na území Slovenskej republiky. Ďalej bude tiež dôležité analyzovať mravnostnú 

kriminalitu z kriminologického hľadiska. Práca tak bude zameraná najmä na príčiny páchania 

mravnostnej kriminality, kriminologickú charakteristiku páchateľa mravnostnej kriminality 

a jeho možné psychické a sexuálne poruchy, typické znaky obetí sexuálnych trestných činov 

a ich fyzické a psychické stopy po čine. V práci budú spracované aj viaceré vývojové trendy 

páchania a postihovania mravnostnej kriminality na území Slovenskej republiky, resp. autorka 

poskytne aj komparáciu s krajinami V4. Záver práce bude venovaný prevencii mravnostnej 

kriminality na úrovni celoslovenskej, ako aj miestnej a na úrovni mimovládnych organizácií.  

 

6. Bc. Tereza Švihoríková: Domáce násilie v kontexte s pandémiou COVID-19 / Domestic 

Violence in the context of COVID-19 

Anotácia: Cieľom práce je priblížiť vývoj domáceho násilia na území Slovenskej republiky 

počas pandémie COVID-19. Determinovať najzraniteľnejšiu skupinu obetí domáceho násilia, 

pri ktorej možno v tomto období sledovať výrazný nárast trestnej činnosti. Explikovať faktory 

zvyšovania rizika násilia a vymedziť možné reakcie štátu na tento závažný druh trestnej 

činnosti. 

 

7. Bc. Žaneta Števaňáková: Trestnoprávne a kriminologické aspekty trestného činu vraždy / 

Criminal and criminological aspects of the crime of murder 

Anotácia: Práca prináša komplexné spracovanie niektorých vybraných aspektov trestného činu 

vraždy z trestnoprávneho a kriminologického hľadiska. Trestnoprávny pohľad spracováva 

ustanovenia Trestného zákona týkajúce sa vrážd, rozbor skutkových podstát a judikatúry. 

Nadväzujúce kriminologické aspekty približujú aktuálnu situáciu na území Slovenskej 

republiky na základe dostupných štatistických dát, skúma príčiny a podmienky, osobnosť 

páchateľa a obete, možnosti prevencie. 

 

BP – neobsadené: 

 

1. Kriminalita mládeže a kriminalita páchaná na mládeži v SR / Youth crime and crime 

offended against youth in Slovak Republic 

Anotácia: Bakalárska práca bude analyzovať veľmi dynamickú a vždy aktuálnu problematiku 

kriminality mládeže, pričom analýza bude obohatená aj o najzávažnejšiu a najčastejšiu trestnú 

činnosť páchanú na mládeži. Práca bude mať primárne kriminologickú charakteristiku, bude sa 

teda sústrediť najmä na fenomenológiu predmetnej kriminality, na príčiny a spôsoby páchania 
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predmetnej trestnej činnosti, na charakteristické črty mladistvého delikventa a zároveň aj 

mladistvých obetí, ako aj na možnosti prevencie.  

 

2. Majetková kriminalita v SR – kriminologická a trestnoprávna analýza / Property crime 

in the Slovak Republic - criminological and criminal law analysis 

Anotácia: Bakalárska práca sa sústredí na dlhodobo štatisticky najčastejšie páchanú trestnú 

činnosť v SR, a to na majetkovú kriminalitu, s akcentom najmä na kriminologickú analýzu 

problematiky. Autor vymedzí základné pojmy a z trestnoprávneho hľadiska charakterizuje 

najdôležitejšie trestné činy proti majetku. Následne sa bude venovať fenomenológii majetkovej 

kriminality v SR, jej príčinám, páchateľom a najzraniteľnejším obetiam, ako aj prevencii 

predmetnej trestnej činnosti. 

 

 

DOC. JUDR. MIROSLAVA VRÁBLOVÁ, PHD. 

 

BP – dohodnuté: 

 

1. Bibiána Adriana Boháčová: Alternatívne tresty a ich využitie v praxi / Alternative sanctions 

and their use in practice 

Anotácia: Práca rozoberá trestnoprávne a kriminologické aspekty alternatívnych trestov. V 

rámci trestnoprávnych aspektov približuje zákonné podmienky ukladania jednotlivých druhov 

alternatívnych trestov, ich výkonu a kontroly vo svetle súčasnej trestnoprávnej úpravy. Z 

kriminologického hľadiska približuje sankčnú politiku uplatňovanú v trestných veciach v 

Slovenskej republike, osobitne ukladanie alternatívnych trestov v čase pred koronakrízou a v 

čase koronakrízy. Zároveň práca identifikuje aplikačné problémy spojené s ich ukladaním a 

kontrolou. 

 

2. Šimon Balla: Trestnoprávna regulácia kybernetického šikanovania / Criminal law regulation 

of cyberbullying 

Anotácia: Práca sa zameriava na skúmanie problematiky kybernetického šikanovania, najmä 

na výskyt kyberšikany v spoločnosti, jej formy, prostriedky a príčiny páchania tejto trestnej 

činnosti, charakteristiku páchateľa, obete kyberšikany a možnosti jej prevencie. Ďalej práca 

rozoberie možnosti trestnoprávneho postihu kyberšikany pred novelou Trestného zákona, 

identifikuje jej zásadné nedostatky v aplikačnej praxi, ďalej analyzuje súčasnú trestnoprávnu 

úpravu trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania, a porovná so zahraničnou 

právnou úpravou vybraných štátov. 

 

BP – neobsadená: 

 

1. Eutanázia - právne a medicínske aspekty / Euthanasia - legal and medical aspects 

Anotácia: Práca ponúka interdisciplinárny pohľad na problematiku eutanázie. Približuje 

ústavnoprávny a ľudskoprávny rozmer eutanázie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre 

ľudské práva. Práca rozoberá eutanáziu vo svetle slovenskej trestnoprávnej úpravy de lege lata, 

rozlišuje eutanáziu a asistovanú samovraždu, identifikuje prípadné nedostatky právnej úpravy. 
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Zároveň práca obsahuje komparáciu skúmaného inštitútu so zahraničnou právnou úpravou 

vybraných štátov Európskej únie 


