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Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: 
PENOLÓGIA 

Testy  
 

 

Otázka č. 1: Kde, kedy a kým boli vydané prvé právne normy o väznení ľudí  
                      v staroveku? 
   
Otázka č. 2: Kto. kde a kedy založil  systém samoväzby, ako prvý klasický systém  
                      výkonu trestu odňatia slobody 
 
Otázka č. 3: Kedy a ktorým právnym predpisom bola na Slovensku prvýkrát zriadená  
                     väzenská stráž, ktorá plnila aj úlohy justičnej stráže 
       

Otázka č. 4: Kde získavajú príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže základné  
                     odborné vzdelanie? 
 
Otázka č. 5/: Aké boli podmienky vzniku penitenciárnej vedy? 
  
Otázka č. 6: V čom vidíte osobitosti väzenskej medicíny? 
 
Otázka č. 7:  Kedy a o ktorých otázkach rokoval Medzinárodný kongres o väzenstve    
                       v Budapešti? 
 
Otázka č. 8: Charakterizujte Minimálne štandardné pravidlá zaobchádzania  
                     s väznenými osobami a ich obsah!  
 
Otázka č. 9: Čo charakterizuje systémy trestných sankcií totalitných štátov? 
 
Otázka č. 10: Aké medzinárodné normy upravujú výkon väzby v štátoch európskeho 
                       spoločenstva, teda aj v Slovenskej republike? 
 
Otázka č. 11: Čo je to zaobchádzanie s obvineným? 
 
Otázka č. 12: Kde sa vykonáva zadržanie obvineného? 
 
Otázka č. 13: Aká je vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody  podľa  
                        platného a účinného práva v Slovenskej republike? 
 
 

Otázka č. 14: Kto a podľa čoho ukladá disciplinárne tresty odsúdeným vo výkone trestu  
                        odňatia slobody? 
 
Otázka č. 15: Čo sa považuje za špecializovaný výkon trestu odňatia slobody? 

 
Otázka č. 16: Aké sú osobitosti uloženia a výkonu trestu prepadnutia majetku? 
 

Otázka č. 17: Ako sa vykonáva ochranný dohľad? 
 
Otázka č. 18: Ktoré orgány vonkajšej kontroly nad výkonom trestu odňatia slobody 
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                       a výkonom väzby poznáte? 
 
Otázka č. 19: Aké druhy donucovacích prostriedkov môžu požiť príslušníci ZVJS proti     
                       obvineným a odsúdeným za splnenia zákonných podmienok? 
 
Otázka č. 20: Kde, kódy a aké formy postpenitenciárnej starostlivosti  vznikli vo svete    
                        pred II. svetovou vojnou? 
 
 

Otázka č. 21: Aké klasické väzenské systémy poznáte? 
 
Otázka č. 22: Na ktorom podujatí, kde a kedy sa po prvýkrát uznala potreba  
                      individuálneho zaobchádzania s odsúdenými? 
 
Otázka č. 23: Kedy, kde a kto založil prvé celo-krajinské väzenské zariadenie na území 
                      Slovenska 
 
Otázka č. 24: Ktoré  väzenské zariadenia boli vybudované na Slovensku za I. ČSR? 
 

Otázka č. 25: Čo je to penológia? 
 
Otázka č. 26: Čo je to penitenciárna psychológia? 
 
Otázka č. 27: Kedy a kde sa konal I. Kongres OSN o prevencii zločinnosti  
                      a o zaobchádzaní s páchateľmi a čo bolo na ňom schválené? 
 
Otázka č. 28: Akou medzinárodnou normou sa riadia európske štáty v oblasti väzenstva  
                      a aký je ich obsah? 
 
Otázka č. 29: Čo rozumiete pod pojmom „systém trestných sankcií“? 
 
Otázka č. 30: Ktorými platnými právnymi normami sa riadi výkon väzby? 
 
Otázka č. 31: Kde sa vykonáva väzba? 
 
Otázka č. 32: Ktoré predpisy upravujú výkon zaistenia a zadržania? 
 
Otázka č. 33: Podľa ktorých právnych predpisov sa v súčasnosti  vykonáva trest odňatia  
                       slobody? 
 
Otázka č. 34: Aké sú prostriedky penitenciárneho zaobchádzania? 
 
Otázka č. 35: Kde sa vykonáva zamestnávanie odsúdených vo výkone trestu odňatia     
                        slobody? 
 
Otázka č. 36: Kde a ako je upravený výkon trestu povinnej práce? 
 
Otázka č. 37: Podľa ktorých právnych noriem a akými spôsobmi sa vykonáva ochranné  
                       liečenie? 
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Otázka č. 38: Ktoré sú orgány vykonávacieho konania v trestných veciach a podľa čoho  
                        postupujú? 
 
Otázka č. 39: Čím sa vyznačuje dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti  
                       v miestach, kde je obmedzená osobná sloboda? 
 
Otázka č. 40: Akú formu postpenitenciárnej starostlivosti  poznáte? 
 
 

Otázka č. 41: Aké feudálne väzenia poznáte? 
 
Otázka č. 42: Čo viete o abolionistickom hnutí? 
 
Otázka č. 43: Čo bol Komenského výchovný ústav? 
 
Otázka č. 44: Ktorým samostatným zákonom bol na Slovensku po prvýkrát upravený  
                        výkon trestu odňatia slobody? 
 
Otázka č. 45: Čo je to penitencirána veda? 
 
Otázka č. 46: Čo je to penitenciárna pedagogika? 
 
Otázka č. 47: Kedy a kde sa konal kongres ministrov spravodlivosti európskych štátov,  
                       na ktorom boli prijaté prvé odporúčania pre zaobchádzanie s väzňami  
                       v krajinách Európskeho spoločenstva a ako sa tieto volali?  
 
Otázka č. 48: Kde sa konal XI. Kongres OSN o prevencii zločinnosti a o zaobchádzaní  
                       s páchateľmi a čo na ňom preberali? 
 
Otázka č. 49: Vymenujte aké druhy trestov pozná  zákon č. 300/2005 Z.z. (Trestný 
                       zákon) v znení neskorších predpisov? 

 

Otázka č. 50: Poznáte obligatórnu väzbu a kde sa vykonáva? 
 
Otázka č. 51: Aké sú osobitné práva a povinnosti obvinených vo väzbe? 
 
Otázka č. 52: Ktoré procesné a zabezpečovacie opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu  
                        poznáte? 
 
Otázka č. 53: Aký je obsah  druhej časti zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia  
                        slobody v znení zákona č. 93/2008 Z.z.? 
 
Otázka č. 54:  Ako sa odmeňujú odsúdení za vykonanú prácu vo výkone trestu odňatia  
                         slobody? 
        
Otázka č. 55: Čo rozumieme pod pojmom „klasifikácia odsúdených“? 
 
Otázka č. 56: Kde je upravený výkon domáceho väzenia a ktoré orgány ho zabezpečujú? 
 
Otázka č. 57: Podľa ktorých právnych noriem sa vykonáva ochranná výchova a v akej  
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                        forme? 
 
Otázka č. 18: Ktoré orgány zabezpečujú u nás výkon väzby a výkon trestu odňatia  
                       slobody? 
 
Otázka č. 59: Kedy môžu príslušníci ZVJS zabezpečovať stráženie odsúdených na  
                       ústavné ochranné liečenie mimo objektov ZVJS, alebo odsúdených  
                       umiestnených v detenčnom ústave? 
 
Otázka č. 60: Ktoré právne normy zakotvujú právnu úpravu postpenitenciárnej  
                       starostlivosti v Slovenskej republiky? 
 
Otázka č. 61: Čo to boli „otroci z trestu – serví poenae“  a aký súčasný  inštitút sa im  
                       podobá? 
 
Otázka č. 62: Aké sú najznámejšie prejavy klasickej väzenskej architektúry? 
 
Otázka č. 63: Kto a kedy založil na území Slovenska prvé trestnice a žaláre  
                      s celokrajinskou pôsobnosťou? 
 

Otázka č. 64: Kedy bol na Slovensku výkon väzby prvýkrát upravený zákonom  
                        a ktorým? 
 
Otázka č. 65: Kedy a kde sa stala penitenciárna veda samostatným pedagogickým  
                        predmetom s vlastnou katedrou? 
 
Otázka č. 66: Aký je vzájomný vzťah medzi kriminológiou a penológiou? 
 
Otázka č. 67: Charakterizujte Európske väzenské pravidlá a aký je ich obsah? 
 
Otázka č. 68: Čo bolo predmetom rokovania X. kongresu o prevencii zločinnosti  
                        a o zaobchádzaní s páchateľmi a kde sa tento kongres konal? 
 
Otázka č. 69: Ktoré ochranné opatrenia sú súčasťou nášho platného systému trestných  
                        sankcií? 
 
Otázka č. 70: Kde je upravené vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti voči  
                        obvineným vo výkone väzby, kto je oprávnený ukladať disciplinárne  
                        tresty a udeľovať disciplinárne odmeny obvineným a podľa akého  
                        predpisu postupuje? 
 
Otázka č. 71: Ktorým medzinárodným orgánom a organizáciám sa môže obvinený 
                        sťažovať vo výkone väzby? 
 
 
Otázka č. 72:  Podľa čoho a kde sa vykonáva zaistenie cudzincov a ako dlho môže trvať? 
 
Otázka č. 73: Aké disciplinárne tresty možno odsúdenému uložiť za priestupok? 
 
Otázka č. 74: Kde vykonávajú trest odsúdení na trest odňatia slobody na doživotie a aká  
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                        je vnútorná diferenciácie výkonu doživotného trestu odňatia slobody?  
 
Otázka č. 75: Kde a ako je upravené právo listového tajomstva, tajomstva  
                        dopravovaných správ a písomností a ochrana osobných údajov pre  
                        odsúdených počas výkonu trestu odňatia slobody?  
 
Otázka č. 76: Kde a ako je upravený výkon trestu zákazu činnosti? 
 
Otázka č. 77: Kde a ako sa vykonáva detencia? 
 
Otázka č. 78: Ktoré orgány zabezpečujú u nás tzv. vnútornú kontrolu nad výkonom  
                        väzby a výkonom trestu odňatia slobody? 
 
Otázka č. 79: Aké osobitné zásady vykonávacieho konania poznáte? 
 
Otázka č. 80:  Čo rozumieme pod pojmom „postpenitenciárna starostlivosť“? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


