
Témy diplomových a bakalárskych prác, ktoré si študenti budú zapisovať 

prostredníctvom MAIS-u 

 

JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA. 

Témy diplomových prác: 

1. Zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie / Seizuring of the items important for criminal 

proceedings 

Obsahom témy diplomovej práce s názvom Zaistenie veci dôležitých pre trestné konanie je 

spracovať vybrané niektoré ustanovenia Trestného poriadku,  počnúc §  89 a končiac § 98a. 

Cieľom diplomovej práce je tak podať bližšiu analýzu jednotlivých pojmov, ktoré sú 

predmetom mnohých iných zákonov, napr. Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, 

zákona o bankách, zákona o cenných papierov a pod.  a hľadať tak prieniky trestného práva a 

ďalších právnych odvetví. Výsledkom diplomovej práce má byť text, z ktorého vyplynie 

komplexný pohľad na tieto zaisťovacie úkony hnuteľných a nehnuteľných vecí, ich vzájomné 

súvislosti, odlišnosti a aplikačné špecifiká. 

 

2. Machinácie pri verejnom obstarávaní / Machinations in Public Procurement and Public 

Auction 

Obsahom témy diplomovej práce s názvom Machinácie pri verejnom obstarávaní je prioritne 

analýza ustanovenia § 266 a ďalších Trestného zákona vzťahujúcich sa na proces verejného 

obstarávania. Dôležitým je tiež spracovanie zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení o 

verejnom obstarávaní a hľadanie vzájomných prienikov a súvislosti medzi nimi. Výsledkom 

diplomovej práce má byť text, z ktorého vyplynie relatívne komplexnejší pohľad na 

problematiku verejného obstarávania a jeho presahu do trestného práva, na jeho klady a tiež 

aplikačné problémy aj v kontexte noviel týchto zákonov, najmä zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 

Témy diplomových prác 

1. Osobitosti vyšetrovania prania špinavých peňazí v kontexte finančnej podpory terorizmu / 

Peculiarities of money laundering investigations in the context of financial support for terrorism 

Metodika vyšetrovania prania špinavých peňazí vyžaduje zabezpečenie množstva stôp a 

rovnako vedomostí z kriminalistickj taktiky. V spojitosti s podporou terorizmu tak dochádza k 



spáchaniu dvoch závažných trestných činov. Témou práce bude pribížiť tieto aspekty a 

navrhnúť zlepšenia vo vyšetrovaní. 

 

2. Ochrana súkromia v kontexte trestnoprávnej úpravy / Protection of privacy in the context of 

criminal law 

Ochrana súkromia nie je témou iba súkromnopravnej úpravy. Témou práce je priblížiť vývoj, 

trestnoprávnú úpravu a judikatúru trestných činov, ktoré riešia predmetnú problematiku. 

 

3. Obmedzenie osobnej slobody / Restriction of personal freedom in criminal proceedings 

Obmedzenie osobnej slobody je zásah do základných práv a slobôd. Témou práce je priblížiť z 

pozície zásahov do týchto slobôd skutkové podstaty trestných činov, ich vývoj a návrhy na ich 

zlepšenie. 

 

Témy bakalárskych prác 

1. Trestnoprávne aspekty prania špinavých peňazí / Criminal aspects of money laundering 

Metodika vyšetrovania prania špinavých peňazí vyžaduje zabezpečenie množstva stôp a 

rovnako vedomostí z kriminalistickj taktiky. Obsahom Bc. práce je tak nielen priblížiť 

trestnoprávnu charakteristiku, ale aj základný pohľad optikou kriminalistických postupov 

 

2. Medzinárodnom trestný súd a konanie pred ním / International Criminal Court and its 

procedure 

Medzinárodný trestný súd je nezávislý stály súd, ktorý vedie súdne procesy proti osobám 

obvineným z najzávažnejších trestných činov medzinárodného záujmu, konkrétne genocídy, 

trestných činov proti ľudskosti a vojnových trestných činov. V Bc. práci by sa mali priblížiť 

okrem základných otázok, aj aktuálne prípady, nedostatky vo fungovaní ECJ a návrhy na 

riešenia problémov, ktoré sa objavujú v justičnej praxi. 

 

3. Prezumpcia neviny a uplatnenie procesného donútenia / Presumption of Innocent and 

Enforcement of Procedural Confusion 

Prezumpcia neviny ako zásada trestného konania je nielen jej fundamentálnym prvkom, ale 

odvodzujeme od nej aj iné princípy v konaní. Obsahom Bc. práce je tieto princípy rozvinúť a 

poukázať na ich uplatnenie najmä v prípravnom konaní a v konaní pred súdom. 

 



4. Trestnoprávne a kriminologické súvislosti väzobného stíhania mladistvých / Criminological 

and criminal aspects of custody of the juvenile accused 

Väzobné stíhanie mladistvých je témou, ktorá si vyžaduje v každej právnej úprave osobitné 

podmienky. Témou Bc. práce je priblížíť nielen trestnoprávnú úpravu platnú v SR, ale aj jej 

stav, štruktúru a dynamiku. 

 

5. Medzinárodná spolupráca v trestnom konaní / International cooperation in criminal 

proceeding 

Právny styk s cudzinou v poslednom období rastie na význame. Medzinárodná spolupráca ako 

jeho zložka ma nielen európsku dimenziu, ale aj mimo krajín EÚ má svoju opodstatnenosť. 

Táto dvojkoľajnosť vyvoláva rôzne osobitosti, ktoré sú témou Bc. práce. 

 

6. Výnimočný trest – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty / Exceptional sentence - 

substantive and procedural aspects 

Vynimočný trest prešiel od roku 1989 pomerne zásadným vývojom. Od zrušenie trestu smrti 

po rekodifikačné návrhy, ktoré sa pretavili do zákona 300/2005 Z. z. Rozpracovať tento vývoj 

a aktuálny právny stav je cieľom témy Bc. práce. 

 

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 

Témy bakalárskych prác 

1. Duševná porucha a jej trestnoprávne súvislosti/ Mental disorder in context of the Criminal 

Law 

Problematika duševnej poruchy a jej trestnoprávnych súvislostí patrí k tradičným teoretickým 

otázkam trestného práva. V rámci trestnoprávnych súvislostí duševnej poruchy predmetom 

skúmania sú hmotnoprávne inštitúty- príčetnosť/nepríčetnosť, zmenšená príčetnosť, 

sankcionovanie nepríčetného a zmenšene príčetného páchateľa, trestný čin opilstva. Z hľadiska 

trestno-procesného sa práca zameriava na otázky súvisiace so znaleckou činnosťou pri 

posudzovaní duševného stavu páchateľov, dôsledky spáchania skutku páchateľom s duševnou 

poruchou a pod.  

 

2. Trest domáceho väzenia, jeho výkon a kontrola/ House arrest, its enforcement and control 

Trest domáceho väzenia je jedným z alternatívnych trestov ukladaných v Slovenskej republike. 

Práca sa zameriava na skúmanie súčasnej slovenskej trestnoprávnej úpravy trestu domáceho 

väzenia (hmotnoprávnych i procesnoprávnych aspektov), najmä pokiaľ ide o zákonné 



podmienky ukladania tohto trestu, jeho výkonu a kontroly. Približuje sankčnú politiku 

uplatňovanú v Slovenskej republike, s ohľadom na ukladanie tohto druhu trestu,  identifikuje 

problémy spojené s jeho ukladaním a kontrolou. 

 

3. Ochranné opatrenia so zameraním na ochranné liečenie/ Protective measures with focus on 

protective treatment 

Práca rozoberá jednotlivé ochranné opatrenia, ktoré sú upravené v slovenskom trestnom práve. 

Ochranné opatrenia sú významnou trestnoprávnou sankciou. Ťažiskom skúmania práce je 

vybraný druh ochranného opatrenia- ochranné liečenie, jeho účel, obligatórne a fakultatívne 

prípady ukladania ochranného liečenia, formy a druhy, trvanie ochranného liečenia a jeho 

výkon. Analýza súčasnej slovenskej trestnoprávnej úpravy ochranného liečenia je doplnená 

komparáciou so zahraničnou právnou úpravou skúmaného inštitútu. Práca približuje ukladanie 

ochranného liečenia v aplikačnej praxi, identifikuje problémy spojené s jeho výkonom.  

 

Témy diplomových prác 

1. Trestné činy v doprave/ Transport offences 

Práca sa zameriava na komplexné spracovanie trestnoprávnych a kriminologických aspektov 

trestných činov v doprave. Analyzuje súčasnú slovenskú trestnoprávnu úpravu dotknutých 

trestných činov, vrátane judikatúry, identifikuje možné problémy vyskytujúce sa v aplikačnej 

praxi. V rámci kriminologických aspektov práca približuje na základe oficiálnych štatistických 

dát aktuálnu situáciu v Slovenskej republike, skúma príčiny a podmienky, osobnosť páchateľa 

a obete, možnosti prevencie.   

 

2. Pandémia Covid-19 a jej dopad na kriminalitu/ The Impact of Covid-19 pandemic on crime 

Pandémia Covid-19 ovplyvnila každú oblasť v spoločnosti, nevynímajúc ani oblasť verejnej 

bezpečnosti, ochrany pred kriminalitou a prevencie.  Práca je zameraná na skúmanie vývoja 

kriminality na území Slovenskej republiky v čase koronakrízy a pred koronakrízou, ďalej na 

sledovanie zmien v štruktúre kriminality a spôsobe páchania, s cieľom, aby získané informácie 

prispeli k objasneniu príčin kriminality, overeniu kriminologických teórií, hľadaniu vhodných 

foriem trestnej politiky a efektívnych nástrojov na potlačenie kriminality.  

 

3. Extrémistické trestné činy/ Extremist crimes 

Práca sa zameriava na komplexné spracovanie trestnoprávnych a kriminologických aspektov 

extrémistických trestných činov. V rámci teoretického výkladu rozlišuje medzi 



extrémistickými trestnými činmi a trestnými činmi extrémizmu. Analyzuje súčasnú slovenskú 

trestnoprávnu úpravu dotknutých trestných činov, vrátane judikatúry, identifikuje možné 

problémy vyskytujúce sa v aplikačnej praxi. V rámci kriminologických aspektov práca 

približuje na základe oficiálnych štatistických dát stav extrémistických trestných činov v 

Slovenskej republike, skúma príčiny a podmienky, osobnosť páchateľa a obete, možnosti 

prevencie v boji proti extrémizmu. 


