
Podmienky ukončenia a spôsob výučby jednotlivých predmetov vyučovaných na 

Katedre trestného práva a kriminológie v zimnom semestri 2021/2022 

 

Predmety doktorandského štúdia 

 

1.  Trestné právo hmotné a procesné 

− výučba: prednášky sa budú konať v dňoch 15.10.2021 a 19.11.2021 prezenčnou formou 

− hodnotenie predmetu bude pozostávať z dvoch častí a to: písomná a ústna časť 

➢ písomná časť bude mať formu spracovania semestrálnej práce v rozsahu 10 až 15 strán 

na tému, ktorú si zvolí doktorand z nižšie uvedeného zoznamu tém 

➢ termín na spracovanie a zaslanie semestrálnej práce bude 15.12.2021 

➢ ústna časť bude mať formu PowerPointovej prezentácie spracovanej práce, pričom na 

tento účel budú včas vypísané termíny v Maise. Termíny budú oznámené katedrou 

mesiac pred začatím skúškového obdobia aj na stránke katedry aj v Moodli 

− zoznam tém na účel spracovania semestrálnej práce: 

Trestná zodpovednosť právnických osôb 

Omyl v trestnom práve 

Súbeh trestných činov 

Alternatívne tresty 

Počítačová kriminalita 

Osobitosti vyšetrovania prania špinavých peňazí v kontexte finančnej podpory terorizmu 

Stav, štruktúra a dynamika terorizmu v krajinách V4 

Európske a národné (z pohľadu SR) právne nástroje v boji proti praniu špinavých peňazí  

Konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky 

Metodika vyšetrovania terorizmu 

 

Pokyny k výberu tém: 

− doktorand si vyberie jednu tému, pričom názov témy je možné čiastočne modifikovať – 

nie je však možné názov zmeniť tak, aby prišlo k rozšíreniu problematiky spadajúcej pod 

príslušnú tému 

− doktorand zašle spracovanú prácu na emailovú adresu: jozef.zahora@truni.sk a aj na 

adresu: adrian.jalc@truni.sk 

− termín na zaslanie semestrálnej práce: 15.12.2021 

 

Pokyny k spracovaniu: 

− písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5 

− rozsah 10 až 15 strán 

− nedodržanie vyššie uvedených formálnych požiadaviek bude znamenať zníženie známky 

mailto:jozef.zahora@truni.sk


Kriminalistika 

− výučba bude prebiehať cez MS Teams dňa 12.11.2021 od 15:00 do 16:30 

− kód na vstup do prednášky bude zverejnený v Moodli 

− hodnotenie: spracovanie semestrálnej práce na vybranú tému: 

1. Metodika vyšetrovania ekonomickej kriminality 

2. Aktuálne otázky metodiky vyšetrovania trestných činov vrážd 

3. Metodika vyšetrovania trestných činov krádeží 

4. Taktické postupy psychologického pôsobenia pri riešení výsluchových situácií 

5. Kriminalistická obhliadka 

6. Kriminalistická prehliadka 

7. Kriminalistická balistika 

8. Kriminalistická antropológia 

9. Kriminalistická daktyloskopia 

10. Kriminalistická charakteristika 

− rozsah práce:10 až 15 strán 

− formálne požiadavky: 

písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5 

nedodržanie vyššie uvedených formálnych požiadaviek bude znamenať zníženie 

známky 

− termín odovzdania práce: 15.12.2021 


