
HARMONOGRAM CVIČENÍ  A PODMIENKY HODNOTENIA  

DENNÝCH ŠTUDENTOV Z KRIMINOLÓGIE 

3. roč. Bc. štúdia + 2. roč. Mgr. štúdia (skupiny C1-C5) 

 

Vážení študenti, aktuálny harmonogram tém cvičení na spracovanie vo forme „live“ online prezentácií 

pre Vás z kriminológie je pre zimný semester akademického roka 2021/2022 nasledovný: 

 

1) 25. 9. 2021 (Bc.) + 1. 10. 2021 (Mgr.) - Majetková kriminalita – pojem a zaradenie v Trestnom 

zákone, príčiny, osobitosti a zaujímavosti, fenomenológia v rokoch 1989-2019 (resp. dlhodobé 

vývojové trendy min. v r. 2010-2020), podiel na celkovej kriminalite, objasnenosť, kriminálna 

geografia, profil páchateľov a obetí, prevencia, ukladané tresty a alternatívne spôsoby skončenia 

trestných konaní, prípadová štúdia zo súdnej aplikačnej praxe, atď. 

2) 5. 10. 2021 (Bc.) + 8. 10. 2021 (Mgr.) – Ekonomická kriminalita – pojem a zaradenie v Trestnom 

zákone, príčiny, osobitosti a zaujímavosti, fenomenológia v rokoch 1989-2019 (resp. dlhodobé 

vývojové trendy min. v r. 2010-2020), podiel na celkovej kriminalite, objasnenosť, kriminálna 

geografia, profil páchateľov a obetí, prevencia, ukladané tresty a alternatívne spôsoby skončenia 

trestných konaní, prípadová štúdia zo súdnej aplikačnej praxe, atď. 

3) 12. 10. 2021 (Bc.) + 15. 10. 2021 (Mgr.) – Násilná kriminalita – pojem a zaradenie v Trestnom 

zákone, príčiny, osobitosti a zaujímavosti, fenomenológia v rokoch 1989-2019 (resp. dlhodobé 

vývojové trendy min. v r. 2010-2020), podiel na celkovej kriminalite, objasnenosť, kriminálna 

geografia, profil páchateľov a obetí, prevencia, ukladané tresty a alternatívne spôsoby skončenia 

trestných konaní, prípadová štúdia zo súdnej aplikačnej praxe, atď. 

4) 19. 10. 2021 (Bc.) + 22. 10. 2021 (Mgr.) – Mravnostná kriminalita – pojem a zaradenie v Trestnom 

zákone, príčiny, osobitosti a zaujímavosti, fenomenológia v rokoch 1989-2019 (resp. dlhodobé 

vývojové trendy min. v r. 2010-2020), podiel na celkovej kriminalite, objasnenosť, kriminálna 

geografia, profil páchateľov a obetí, prevencia, ukladané tresty a alternatívne spôsoby skončenia 

trestných konaní, prípadová štúdia zo súdnej aplikačnej praxe, atď. 

5) 26. 10. 2021 (Bc.) + 29. 10. 2021 (Mgr.) – Drogová kriminalita – pojem a zaradenie v Trestnom 

zákone, príčiny, osobitosti a zaujímavosti, fenomenológia v rokoch 1989-2019 (resp. dlhodobé 

vývojové trendy min. v r. 2010-2020), kriminálna geografia, podiel na celkovej kriminalite, 

objasnenosť, profil páchateľov a obetí, prevencia, ukladané tresty, a alternatívne spôsoby skončenia 

trestných konaní, prípadová štúdia zo súdnej aplikačnej praxe, atď. 

6) 5. 11. 2021 (iba Mgr. študenti, Bc. študenti budú mať túto tému na poslednom cvičení) – Počítačová 

kriminalita – pojem a zaradenie v Trestnom zákone, príčiny, osobitosti a zaujímavosti, fenomenológia 

aspoň niektorých foriem počítačovej kriminality, profil páchateľov a obetí, prevencia, prípadová štúdia 

zo súdnej aplikačnej praxe, atď. 



7) 9. 11. 2021 (Bc.) + 12. 11. 2021 (Mgr.) – Kriminalita mládeže – pojem a zaradenie v Trestnom zákone, 

príčiny, osobitosti a zaujímavosti, fenomenológia v rokoch 1989-2019 (resp. dlhodobé vývojové 

trendy min. v r. 2010-2020), podiel na celkovej kriminalite, objasnenosť, kriminálna geografia, profil 

páchateľov a obetí, prevencia, ukladané tresty a alternatívne spôsoby skončenia trestných konaní, 

prípadová štúdia zo súdnej aplikačnej praxe, atď. 

8) 16. 11. 2021 (Bc.) + 19. 11. 2021 (Mgr.) – Masmédia a kriminalita, hate crimes, divácke násilie – 

pojem a vplyv médií a internetu na kriminalitu, trestná činnosť z nenávisti, športové a kultúrne 

podujatia a kriminalita, vývojové trendy, páchatelia a obete, prevencia a represia, prípadová štúdia zo 

súdnej aplikačnej praxe, atď. 

9) 23. 11. 2021 (Bc.) + 26. 11. 2021 (Mgr.) – Organizovaná kriminalita – pojem a kategórie 

kriminálnych aktivít podsvetia, vymedzenie v TZ, príčiny predmetnej kriminality, orgány boja proti 

tomuto druhu kriminality v SR, osobitosti slovenskej a medzinárodnej scény, prípadová štúdia zo 

súdnej aplikačnej praxe, atď. 

10)  30. 11. 2021 (Bc.) + 3. 12. 2021 (Mgr.) – Kriminalita právnických osôb – pojem a právne vymedzenie 

v TZ a v zákone č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti PO, najčastejšie aktivity, príčiny 

a osobitosti, prípadová štúdia zo súdnej aplikačnej praxe, atď. 

11)  7. 12. 2021 (Bc. študenti budú mať najprv tému na spracovanie Počítačová kriminalita podľa pokynov 

vyššie, následne sumár semestra, atď.) + 10. 12. 2021 (Mgr.) - Sumár tém semestra - priestor pre 

diskusiu a doplnenie učiva, cvičný test. 

Na prvom cvičení sa budú „dohadovať“ v každej skupine predmetné témy prezentácií, pričom sa vytvoria 

skupiny po cca. 2-3 študentoch na tému. Poprosíme Vás potom vypracovať si jednotlivé prezentácie na 

určenú tému na daný dátum v rozsahu 50-60 minút. Ku každej téme máte uvedené akési minimum, ktoré 

by bolo dobré spracovať (samozrejme nebude to možné pri každej téme vždy rovnako). Každý jeden študent 

bude individuálne ohodnotený za spracovanú časť počtom bodov od 1 do 5, ktoré sa započítavajú do 

záverečného hodnotenia z predmetu. 

 Radi by sme Vás preto poprosili, pracujte dôsledne s Trestným zákonom, rozoberajte aspoň tie 

najdôležitejšie trestné činy z predmetnej oblasti a ich špecifiká, a pracujte dôsledne aj so štatistikami, pri 

ktorých uvádzajte vždy aj zdroje (linky na údaje ako aj literatúru pripájam nižšie). Čo od Vás okrem toho 

očakávame je, aby sme videli komplexne jednotlivé vývojové trendy kriminalít z dlhodobého hľadiska - t.j. 

stav, vývoj a dynamiku počtu spáchaných a odhalených trestných činov (cez štatistiky MV SR, GP SR, MS 

SR), počet stíhaných páchateľov a odsúdených, pričom netreba nutne každý rok, ale aby nám bol jasný celkový 

vývoj danej kriminality, aby sme chápali ich príčiny a osobitosti, poznali potenciálne najviac ohrozené 

skupiny obyvateľov pri tej-ktorej trestnej činnosti, vedeli charakterizovať páchateľov (poznali ich vekové 

zloženie a pohlavie ak je to možné), kriminálnu geografiu, podiel danej kriminality na celkovej kriminalite, 

poznali objasnenosť, vedeli identifikovať najčastejšie ukladané tresty či alternatívne spôsoby skončenia 

trestných konaní v danej oblasti (ak je to možné z dostupných dát), a napokon poznali aj možnosti prevencie 



či represie. Okrem toho by bolo veľmi prínosné, ak by ste vždy ku každej téme vybrali nejaké judikáty zo 

súdnej praxe, aby sme videli aj prepojenie teórie s praxou. 

Ide o to, aby ste na Vami vybratých témach prezentácií viditeľne „zamakali“, nielen vytiahli veci 

z povinnej učebnice a stiahli nejaké grafy z netu... Vieme, nie je to pre všetkých zábava, ale robíte to v prvom 

rade pre seba samých, zdokonaľujete tým seba a svoje schopnosti, a následne kvalitnou prezentáciou 

pomáhate aj ostatným vo Vašich skupinách. Dajte si preto na tých prezentáciách prosíme záležať! 

Predmet bude u denných študentov ohodnotený nasledovne: 

1) Kvalita spracovania prezentácie: 1-5 bodov (pričom prezentácia je nevyhnutná k pripusteniu ku 

skúške), a 

2) Záverečný google test podľa termínov neskôr zverejnených v MAISe (najneskôr do 11. 11. 2021): 0-

10 bodov. Podkladom budú prednášky vyučujúceho a prezentácie študentov z vyššie uvedených tém. 

Študent tak bude môcť získať maximálne 15 bodov. Stupnica bude nasledovná: 

A: 15 bodov; 

B: 14-13 bodov; 

C: 12-11 bodov; 

D: 10 bodov; 

E: 9 bodov; 

Fx: 8-0 bodov. 

Pokiaľ ide o literatúru, ktorú Vám odporúčam použiť (je dostupná aj v našej fakultnej knižnici alebo 

je možnosť si tituly bežne aj zakúpiť v prípade záujmu), ide o nasledovné knihy: 

• Dianiška – Strémy – Vráblová a kol.: Kriminológia. 3. vydanie. Vydavatelství Aleš Čeněk, 2016. 

• Gřivna – Scheinost – Zoubková a kol.: Kriminologie. 5. vydanie. Wolters Kluwer, 2019. 

• Válková – Kuchta – Hulmáková a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydanie. C. H. Beck, 

2019. 

• Klimek a kol.: Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere. Wolters Kluwer, 2020.  

Zároveň Vám pripájam aj linky, kde nájdete štatistické údaje potrebné k vypracovaniu Vašich 

prezentácií: 

https://www.justice.gov.sk/stat/statr.htm 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Statistika-sudy.aspx 

http://web.ac-mssr.sk/rocenky/ 

https://www.genpro.gov.sk/statistiky-12c1.html 

https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml 

Na prednáškach aj cvičeniach sa budeme stretávať cez MS Teams. Sledujte prosím aj Moodle a MAIS. 

V prípade Vašich ďalších otázok alebo akejkoľvek potreby, neváhajte sa prosím na mňa 

kedykoľvek pokojne obrátiť mailom na moju adresu: stefanzemanpftu@gmail.com. 

 

JUDr. Štefan Zeman, PhD. 
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