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MEDZINÁRODNÁ A EURÓPSKA SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH 

 

Tematický plán seminárov 

 

1) Úvod do problematiky 

2) Medzinárodný trestný súd – pôsobnosť, organizácia, fungovanie 

 

3) Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu, pre Rwandu a iné trestné tribunály 

 

4) Dohovory Rady Európy v trestných veciach 

 

5) Trestné činy v práve EÚ 

 

6) Právna úprava EÚ procesných práv v trestnom konaní 

 

7) Postavenie obetí v trestnom konaní a ich odškodňovanie v práve EÚ 

 

8) Vzájomné uznávanie trestných rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí v EÚ 

 

9) Európsky zatýkací rozkaz 

 

10) Zaistenie majetku a dôkazov v práve EÚ 

 

11) Európska prokuratúra, Eurojust a Európska justičná sieť v trestných veciach – pôsobnosť, 

organizácia, fungovanie. 

 

12) Repetitórium 

 

Priebežné hodnotenie práce študenta počas seminárov: 

 

- účasť na seminároch je povinná, v prípade, že študent neabsolvuje 2 a viac z uskutočnených 

seminárov, bude povinný písomne spracovať seminárnu prácu na tému, ktorú mu určí 

vyučujúci v rozsahu minimálne 3 strany; písomný výstup je študent povinný odovzdať 

najneskôr do termínu posledného seminára; 

- počas semestra bude mať každý študent prezentáciu z oblasti judikatúry 

medzinárodného/európskeho súdneho orgánu v trestných veciach  alebo na tému z oblasti, 

ktorá je predmetom výučby na seminároch,  témy prezentáciíbudú rozdelené medzi študentov 

vúvode semestra.  

 

Záverečné hodnotenie: 

 



- ústna skúška z prebratej matérie na seminároch, pričom v hodnotení bude zohľadnený aj 

celkový prístup a aktivita na seminároch. 
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