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I. Úvod do štúdia kriminalistiky 

 

1. Kriminalistika ako teória, praktická veda a učebná disciplína.  História 

a súčasné smery rozvoja kriminalistiky (Fedorovičová) 

https://web.microsoftstream.com/video/e153b286-c58f-4768-8a27-b5f8fd0d4a36 

 

II. Teoreticko-metodologické otázky kriminalistiky 

 

2. Predmet a systém kriminalistickej vedy (Fedorovičová) 

- objekt a predmet skúmania kriminalistiky 

- predmet kriminalistiky, pohľad na jeho užšie a širšie vymedzenie; odraz 

predmetu skúmania v systéme kriminalistiky 

- systém kriminalistiky a jeho štruktúra 

- význam špecifického predmetu skúmania kriminalistiky a jeho odrazu 

v systéme danej vedy z hľadiska zaradenia kriminalistiky do systému vied 

a spolupráce s inými vedami 

https://web.microsoftstream.com/video/74ef4302-03ee-4f3b-adc7-883a117e661d 

 

3. Kriminalistika v systéme vied (Fedorovičová) 

- samostatnosť, interdisciplinárnosť a dynamičnosť kriminalistiky 

- postavenie kriminalistiky v systéme vied a vzťahy s ostatnými vedami 

- funkcie kriminalistiky 

- pojem kriminalistiky 

https://web.microsoftstream.com/video/d975bd09-95f2-412c-be35-31b2020ecf6a 

 

4. Metodológia kriminalistiky (Fedorovičová) 

- metodológia, metóda, metodika 

- systém metód kriminalistickej vedy a praxe 

- zákonnosť a prípustnosť kriminalistických metód 

https://web.microsoftstream.com/video/db2aa6a8-f383-4043-b3b7-16876bc41f55 



 

III. Základné terminologické otázky kriminalistiky 

 

5. Stopa ako kľúčový pojem v kriminalistike (Fedorovičová) 

- pojem kriminalistickej stopy 

- základné delenie a kritériá delenia stôp 

- vzťah: stopa – informácia – dôkaz 

https://web.microsoftstream.com/video/0673c60b-6f7e-40ee-9add-7f3a8ef926ca 

 

6. Najvýznamnejšia kriminalisticky relevantná udalosť – trestný čin a jeho 

kriminalistická charakteristika (Blažek) 

- komponenty kriminalistickej charakteristiky trestného činu  

- komparácia jednotlivých komponentov kriminalistickej charakteristiky 

trestného činu so znakmi skutkovej podstaty trestného činu 

- spôsob spáchania a utajovania trestného činu a jeho význam pre trestné 

právo 

https://web.microsoftstream.com/video/64471c1f-08cc-400a-9a9f-be0e19d7354d 

 

7. Kriminalistická identifikácia (Fedorovičová) 

- teoretické východiská 

- základné formy (znalecká, rekogničná) a druhy (identifikácia osôb a vecí) 

- znalecká a expertízna činnosť 

https://web.microsoftstream.com/video/00398683-4c22-4acf-8e97-3aaea2b20494 

 

IV. Vybrané kriminalisticko-technické otázky 

 

8. Kriminalistická identifikácia osôb (Fedorovičová) 

- jednotlivé metódy identifikácie osôb so zameraním na popis osoby 

a portrétnu identifikáciu, daktyloskopiu, metódu DNA a ďalšie metódy  

https://web.microsoftstream.com/video/cebc7781-38b8-4cd4-b9d6-777a9f0fe513 

9. Kriminalistická identifikácia vecí (Blažek) 

- jednotlivé metódy identifikácie vecí so zameraním na balistiku, 

mechanoskopiu a ďalšie metódy skúmania materiálnych stôp 

https://web.microsoftstream.com/video/061a47f0-5bbc-42cb-812a-57ab6c0f9341 

 



10. Odorológia, trasológia, rekognícia ako špecifické metódy identifikácie osôb 

a vecí (Fedorovičová) 

https://web.microsoftstream.com/video/deb86b75-8732-415b-a436-a2b3a626fdac 

 

V. Vybrané kriminalisticko-taktické otázky 

 

11. Obhliadka a jej druhy, rekonštrukcia a vyšetrovací pokus (Blažek) 

https://web.microsoftstream.com/video/e923ca9a-e1b1-4af2-ba9f-83d6b4d3bbf0 

 

12. Výsluch, konfrontácia, previerka výpovede na mieste (Blažek) 

https://web.microsoftstream.com/video/33460367-4eb4-41bf-b95a-7edaecdf3958 

 

VI. Metodika vyšetrovania  

13. Metodika vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov (Fedorovičová) 

https://web.microsoftstream.com/video/2c1e829d-b3db-4de6-a8a1-f234e61cb3e5 

       


