
Podmienky ukončenia a spôsob výučby jednotlivých predmetov vyučovaných na 

Katedre trestného práva a kriminológie v letnom semestri 2020/2021 

 

Predmety doktorandského štúdia 

 

1. Trestné právo hmotné a procesné 

− výučba: prednášky sa budú konať v dňoch 12.03.2021 a 09.04.2021 prostredníctvom MS 

Teams v čase podľa rozvrhu v tíme ,,PhD. výučba – trestné právo“, kód na vstup: jwrldtu 

− hodnotenie predmetu bude pozostávať z dvoch častí a to: písomná a ústna časť 

• písomná časť bude mať formu spracovania semestrálnej práce v rozsahu 15 až 20 

strán na tému, ktorú si zvolí doktorand z nižšie uvedeného zoznamu tém. Termín na 

spracovanie a zaslanie semestrálnej práce bude 14.5.2021 

• 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 14.04.2021) 

− spôsob pripojenia sa na sústredenia doktorandov: 

1. prihlásite sa do MS Teams 

2. na ľavej strane je modrá lišta, na ktorej je tretia ikona zhora ,,Tímy", na túto kliknete 

3. otvorí sa Vám obrazovka, na ktorej vidíte napravo hore ikonu ,,Pripojiť sa alebo 

vytvoriť tím", na túto kliknete 

4. otvorí sa Vám nové okno, v ktorom vidíte ako druhú ikonu možnosť ,,Pripojenie k 

tímu pomocou kódu", do tejto vpíšete kód: jwrldtu 

5. po nalogovaní sa do tímu sa pripojíte k prednáške a to tak, že vpravo hore kliknete 

na ikonu ,,Stretnúť sa" a následne ,,Pripojiť teraz" 

 

Zoznam tém na účel spracovania semestrálnej práce: 

1. Kontradiktórnosť v rámci dokazovania v trestnom konaní 

2. Drogová trestná činnosť a jej dokazovanie s dôrazom na aplikačné problémy a príslušnú 

judikatúru 

3. Ultima ratio a možnosti jeho uplatnenia v aplikačnej praxi 

4. Princíp nemo tenetur se ipsum accusare s dôrazom na rozhodovaciu činnosť slovenských 

súdov a ESĽP 

5. Súkromné dôkazy a ich prípustnosť v trestnom konaní 



6. Omyl v trestnom práve 

7. Európska prokuratúra 

8. Ne bis in idem 

9. Primeraná rýchlosť trestného konania 

10. Agent v trestnom konaní 

 

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: evaszabovapftu@gmail.com 

− termín na zaslanie semestrálnej práce: 14.5.2021 


