
Podmienky ukončenia a spôsob výučby jednotlivých predmetov vyučovaných 

na Katedre trestného práva a kriminológie v letnom semestri ak. roka 

2020/2021 

 

Predmety denného štúdia: 

 
1. Trestné právo hmotné I. (Bc. štúdium) 

− podmienkou pre absolvovanie predmetu je návšteva cvičení a úspešné absolvovanie 

ústnej skúšky v rámci skúškového obdobia. Otázky na ústnu skúšku sú zverejnené 

na stránke Katedry trestného práva v sekcii Otázky na skúšky 

− prednášky doc. Vráblovej budú čiastočne prednášané online formou cez MS teams 

a čiastočne budú ukladané vopred ako prednahraté do systému Moodle (podrobný 

rozpis je uvedený v harmonograme, ktorý je zverejnený na stránke katedry 

a v Moodli) 

− cvičenia: online prostredníctvom MS Teams v čase podľa rozvrhu, študentov do 

tímu pridá príslušný vyučujúci 

 

2. Súborný seminár z trestného práva (Mgr. štúdium) 

− podmienkou pre absolvovanie predmetu je úspešné absolvovanie písomnej práce, 

ktorá má formu testu, ktorý bude študentom poskytnutý dňa 11.3.2021 v čase podľa 

rozvrhu prostredníctvom MS Teams. Test bude pozostávať z desiatich otázok - päť 

otázok z TPH a päť otázok z TPP. Otázky v teste budú formulované ako výrok, ku 

ktorému budú tri možnosti (a, b, c), pričom iba jedna možnosť môže byť správna. 

Maximálny počet bodov, ktorý môže študent získať je 10 a minimálny počet bodov 

potrebných pre absolvovanie predmetu je 6. V prípade neúspešného absolvovania 

testu, bude študent preskúšaný v rámci termínu vypísaného v systéme Mais 

− sústredenia: online cez MS Teams podľa rozvrhu. Študenti budú do tímu predmetu 

vstupovať cez kód: b3f6jhu 

 

3. Trestné právo hmotné II. (Mgr. štúdium) 

− podmienkou pre absolvovanie predmetu je návšteva cvičení a vykonanie ústnej 

skúšky v rámci skúškového obdobia. Otázky na skúšku sú zverejnené na stránke 

Katedry trestného práva v sekcii Otázky na skúšku 



− prednášky prof. Záhoru aj prednášky doc. Szabovej budú uskutočňované čiastočne 

ako online prednášky a čiastočne ako prednahraté v rámci systému Moodle 

(podrobný rozpis je uvedený v harmonograme, ktorý je zverejnený na stránke 

katedry v sekcii Vyučované predmety a v Moodli) 

− cvičenia: online prostredníctvom MS Teams v čase podľa rozvrhu, študentov do 

tímu pridá príslušný vyučujúci 

 

4. Trestné právo procesné I. (Mgr. štúdium) 

− podmienkou pre absolvovanie predmetu je návšteva cvičení a vykonanie dvoch 

priebežných testov, ktoré budú študentom poskytnuté prostredníctvom MS Teams. 

Výslednú známku z predmetu oznámi pedagóg študentovi najneskôr posledný 

výučbový týždeň. V prípade neúspešného absolvovania testov, bude študent 

preskúšaný v rámci skúškového obdobia z matérie TPP I - na tento účel budú 

vypísané termíny v systéme Mais 

− prednášky prof. Šimovčeka budú zverejňované ako prednahraté v rámci systému 

Moodle. Prednášky prof. Jalča budú uskutočňované čiastočne ako online prednášky 

a čiastočne ako prednahraté v rámci systému Moodle (podrobný rozpis je uvedený 

v harmonograme, ktorý je zverejnený na stránke katedry v sekcii Vyučované 

predmety a v Moodli) 

− cvičenia: online prostredníctvom MS Teams v čase podľa rozvrhu, študentov do 

tímu pridá príslušný vyučujúci 

 

5. Introduction to the criminology (Mgr. štúdium) 

− the condition for completing the course is the submitting of an essay that will have 

a range from 10 to 15 pages. The student will choose the theme of essay during the 

semester after the consultation with the doc. Szabová. The deadline for submiting 

the essay is the end of may 2021 

− seminars: the students will be added to the team with the title ,,IC – Szabová“ in the 

MS Teams by the teacher 


