
Témy na študentskú vedeckú konferenciu a študentskú vedeckú odbornú činnosť 

Katedra trestného práva a kriminológie 

 

1. Obmedzenia výmery trestu v prípade recidívy (prof. Jalč) 

2. Sankcie podľa Trestného zákona a podľa Zákona o priestupkoch (prof. Jalč) 

3. Systematika trestno - právnych princípov (prof. Jalč) 

4. Zákonné podmienky odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky (prof. Jalč) 

5. Zaistenie majetku a dôkazov v trestnom konaní (prof. Jalč) 

6. Zásada ne bis in idem v trestnom konaní (prof. Šimovček) 

7. Úloha a postavenie špecializovaného trestného súdu v trestnom konaní na Slovensku 

(prof. Šimovček) 

8. Väzba ako procesný úkon na zabezpečenie osoby pre účely trestného konania (prof. 

Šimovček) 

9. Kriminalistická daktyloskopia (prof. Šimovček) 

10. Obhliadka ako metóda kriminalistickej taktiky (prof. Šimovček) 

11. Nutná obrana (prof. Záhora) 

12. Krajná núdza (prof. Záhora) 

13. Omyl v trestnom práve (prof. Záhora) 

14. Trestná zodpovednosť právnických osôb (prof. Záhora) 

15. Počítačová kriminalita (prof. Záhora) 

16. Recidíva- trestnoprávny, penologický a kriminologický problém (doc. Vráblová) 

17. Trestná politika a jej smerovanie v Slovenskej republike (doc. Vráblová) 

18. Aplikačné problémy pri ukladaní trestov (doc. Vráblová) 

19. Trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (prikrmovanie) (doc. Vráblová) 

20. Trestná zodpovednosť právnických osôb- teória a prax (doc. Vráblová) 

21. Aktuálne otázky Úradu európskeho verejného prokurátora (doc. Deset) 

22. Aktuálne otázky dokazovania (doc. Deset) 

23. Väzba a aktuálne otázky trestno-procesnej úpravy väzby (doc. Deset) 

24. Poškodený a obeť v trestnom konaní (doc. Deset) 

25. Zaistenie nástrojov trestnej činnosti a výnosov z trestnej činnosti (doc. Deset) 

26. Princíp nemo tenetur se ipsum accusare v teórii a aplikačnej praxi (doc. Szabová) 

27. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím so zameraním na 

trestnoprávnu oblasť (doc. Szabová) 

28. Prieťahy v trestnom konaní s dôrazom na judikatúru (doc. Szabová) 



29. Zásada oportunity – vhodnosť, frekvencia a efektívnosť jej aplikácie v právnom prostredí 

Slovenskej republiky (doc. Szabová) 

30. Problematiky kolúzie v trestnom konaní (doc. Szabová) 

31. Spolupracujúci obvinený v trestnom konaní (doc. Szabová) 

32. Diskrečná právomoc prokurátora v rámci prípravného konania (doc. Szabová) 

33. Trestné činy zamerané na postih nezákonného konania sudcov (doc. Szabová) 

34. Organizovaný zločin - trestnoprávne a kriminologické aspekty (dr. Vrtíková) 

35. Výpoveď korunného svedka vo svetle zásady zistenia skutkového stavu bez dôvodných 

pochybností (dr. Vrtíková) 

36. Právna ochrana svedka v zmysle slovenského právneho poriadku (dr. Vrtíková) 

37. Použitie nezákonne získaného dôkazu v trestnom konaní (dr. Vrtíková) 

38. Zásada nemo tenetur se ipsum accusare v rozhodovacej činnosti súdov (dr. Vrtíková) 

39. Eutanázia a asistovaná samovražda v práve SR a v judikatúre ESĽP (dr. Zeman) 

40. Restoratívna justícia a alternatívne tresty z pohľadu trestného práva a kriminológie (dr. 

Zeman) 

41. Kriminalita mládeže ako vždy aktuálny fenomén - kriminologická a trestnoprávna 

analýza (dr. Zeman) 

42. Trestné činy proti životu zdraviu v SR - kriminologická a trestnoprávna analýza (dr. 

Zeman) 

43. Mravnostná kriminalita v SR - kriminologická a trestnoprávna analýza (dr. Zeman) 

44. Medze uplatniteľnosti zásady ultima ratio v trestnom práve (dr. Kyjac) 

45. Zákaz dvojitého / opakovaného pričítania tej istej okolnosti  (resp. zásada ne bis in idem 

aj v hmotnom práve) (dr. Kyjac) 

46. Účinná ľútosť pri daňových trestných činoch (dr. Kyjac) 

47. Špecifiká trestného činu zanedbania povinnej výživy (dr. Kyjac) 

48. Rozhodovacia právomoc verejného činiteľa (dr. Kyjac) 

 

Pokyny k výberu témy: 

− študent si môže zvoliť niektorú zo zverejnených tém, pričom za účelom jej spresnenia 

a usmernenia pri písaní kontaktuje primárne vyučujúceho, ktorého meno je pri téme 

uvedené 

− názvy tém sú iba rámcové a študent si môže názov modifikovať po konzultácii 

s príslušným pedagógom a to podľa toho, čomu sa chce v rámci danej problematiky 

venovať detailnejšie 

− študent si môže zvoliť aj vlastnú tému, ktorá však musí byť prekonzultovaná s doc. 

Szabovou 


