
Podmienky ukončenia a spôsob výučby jednotlivých predmetov vyučovaných na 

Katedre trestného práva a kriminológie 

 

Predmety doktorandského štúdia 

 

1. Trestné právo hmotné a procesné I, II, III 

− výučba: prednáška sa bude konať dňa 23.10.2020 prostredníctvom MS Teams v čase 

podľa rozvrhu 

− hodnotenie predmetu sa bude konať na druhom sústredení doktorandov, t. j. 20.11.2020 

v čase podľa rozvrhu prostredníctvom MS Teams. Hodnotenie bude pozostávať z 

vyriešenia prípadovej štúdie, ktorá bude doktorandom predložená na začiatku druhého 

sústredenia - doktorandi vyriešia stanovené úlohy ako napr. právna kvalifikácia skutku, 

identifikácia procesnej chyby a následne spracujú konkrétne trestné rozhodnutie a to v 

časovom limite 90 minút. V druhej časti sústredenia vyučujúci vyhodnotia spracovanie 

prípadu a rozhodnutia a doktorandom v rámci diskusie vysvetlia jednotlivé problémy 

súvisiace s daným prípadom. 

− Spôsob pripojenia sa na sústredenia doktorandov v dňoch 23.10. a 20.11.: 

1. prihlásite sa do MS Teams 

2. na ľavej strane je modrá lišta, na ktorej je tretia ikona zhora ,,Tímy", na túto kliknete 

3. otvorí sa Vám obrazovka, na ktorej vidíte napravo hore ikonu ,,Pripojiť sa alebo 

vytvoriť tím", na túto kliknete 

4. otvorí sa Vám nové okno, v ktorom vidíte ako druhú ikonu možnosť ,,Pripojenie k 

tímu pomocou kódu", do tejto vpíšete kód: ofcg735 

5. po nalogovaní sa do tímu sa pripojíte k prednáške a to tak, že vpravo hore kliknete 

na ikonu ,,Stretnúť sa" a následne ,,Pripojiť teraz" 

 

2. Kriminalistika 

− výučba: nahradená prednahratou prednáškou, ktorá bude umiestnená do systému Moodle 

− na úspešné absolvovanie Kriminalistiky je každý doktorand (bez ohľadu na formu štúdia) 

povinný vypracovať semestrálnu prácu na niektorú z vyššie uvedených tém; v prípade 

záujmu je možné vypracovať semestrálnu prácu aj na inú tému (napr. na tému, ktorá súvisí 

s témou dizertačnej práce; téma semestrálnej práce sa však musí aspoň čiastočne týkať 

kriminalistiky). Rozsah semestrálnej práce je 5 – 10 NS. Termín odovzdania semestrálnej 



práce 20. 1. 2021. V prípade akýchkoľvek otázok je možné dohodnúť si konzultáciu 

prostredníctvom MS Teams: Konzultačné hodiny – doc. Deset 

− témy semestrálnych prác pre študentov interného a externého doktorandského štúdia: 

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 

 

3. Kriminológia 

− Podmienkou pre ukončenie tohto predmetu je spracovanie písomného príspevku, v 

ktorom doktorand prepojí tému svojej dizertačnej práce s Kriminológiou. 

Rozsah písomného príspevku:  minimálne 5 strán 

Termín odovzdania príspevku: 20.01.2021  

Predložené príspevky budú vyhodnotené 

− výučba: nahradená prednahratou prednáškou, ktorá bude umiestnená do systému Moodle 


