Podmienky ukončenia a spôsob výučby jednotlivých predmetov vyučovaných na
Katedre trestného práva a kriminológie v letnom semestri 2021/2022
Predmety doktorandského štúdia
1.

Trestné hmotné a procesné právo II.
− výučba: prednášky sa budú konať v dňoch 25.3.2022 a 6.5.2022 prezenčnou formou;
− hodnotenie predmetu bude pozostávať z dvoch častí a to: písomná a ústna časť, pričom
•

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 13.5.2022;

•

ústna časť bude mať formu PowerPointovej prezentácie spracovanej práce, pričom
budú stanovené dva termíny ústnej časti. Termíny budú oznámené katedrou
mesiac pred začatím skúškového obdobia (najneskôr 14.04.2022).

− zoznam tém na účel spracovania semestrálnej práce:
1.

Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciach

2.

Systém záruk pred neoprávneným odpočúvaním v Slovenskej republike

3.

Účasť obvineného na úkonoch prípravného konania

4.

Kontradiktórnosť v trestnom konaní

5.

Nemo tenetur se ipsum accusare

6.

Analýza podmienok ukladania alternatívnych trestov

7.

Uplatňovanie princípu humanizmu v trestnom konaní

8.

Historický vývoj väzby na území Slovenska a samotný legálny pojem väzby

9.

Procesné donútenie v trestnom konaní

10.

Postavenie a kompetencie vyšetrovateľa

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
− termín na zaslanie semestrálnej práce: 13.05.2022

Pokyny k spracovaniu práce:
− písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5;
− rozsah 10 až 15 strán;
− nedodržanie vyššie uvedených formálnych požiadaviek bude znamenať zníženie známky.

2.

Kriminológia
− Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že výučba povinne voliteľného
predmetu – KRIMINOLÓGIA – v rámci doktorandského štúdia, bude v rámci letného
semestra prebiehať dištančne, a to dňa 25. 2. 2022 v čase podľa rozvrhu prostredníctvom
MS Teams. Študenti budú do tímu pridaní vyučujúcim, nepotrebujú preto prístupový
kód;
− podmienkou pre ukončenie predmetu je spracovanie písomného príspevku, v ktorom
doktorand prepojí tému svojej dizertačnej práce s kriminológiou;
− rozsah písomného príspevku: minimálne 5 strán, termín odovzdania príspevku:
06.06.2022;
− predložené príspevky budú vyhodnotené vyučujúcim.

