
Okruhy otázok na postupovú skúšku a priebežné hodnotenie  

z predmetu KRIMINALISTIKA 

 

1. Príčiny vzniku kriminalistiky a jej historický vývoj 

2. Pojem kriminalistiky 

3. Funkcie kriminalistiky 

4. Objekty skúmania kriminalistiky 

5. Predmet skúmania kriminalistiky 

6. Systém kriminalistiky 

7. Kriminalistika ako samostatná veda v systéme vied  

8. Determinanty samostatného postavenia kriminalistiky v systéme vied 

9. Vzťah kriminalistiky k iným vedám a právnym odvetviam 

10. Vzťah kriminalistiky a kriminológie 

11. Vzťah kriminalistiky a TPH 

12. Vzťah kriminalistiky a TPP 

13. Metodológia kriminalistiky, metódy kriminalistiky a kriminalistické metódy 

14. Kriminalistická charakteristika trestného činu, jej komponenty a základné znaky 

skutkovej podstaty trestného činu 

15. Spôsob spáchania trestného činu ako komponent kriminalistickej charakteristiky trestného 

činu 

16. Kriminálna situácia ako komponent kriminalistickej charakteristiky trestného činu 

17. Páchateľ a obeť ako komponenty kriminalistickej charakteristiky trestného činu 

18. Motív ako komponent kriminalistickej charakteristiky trestného činu 

19. Stopa ako kľúčový pojem v kriminalistike, zákonitosti vzniku, zmien a zániku stôp 

20. Materiálne stopy a ich základná charakteristika, druhy a delenie 

21. Pamäťové stopy a spôsob zisťovania informácií z nich 

22. Pojem kriminalistickej identifikácie a jej teoretické východiská 

23. Základný cieľ, hlavné formy, druhy a subjekty kriminalistickej identifikácie 

24. Základná charakteristika a druhy kriminalistickej identifikácie osôb 

25. Základná charakteristika a druhy kriminalistickej identifikácie vecí 



26. Znalec a odborník v kriminalistike, význam a hodnotenie výsledkov znaleckého skúmania 

27. Etapy znaleckého skúmania 

28. Znalecký posudok a jeho náležitosti 

29. Identifikácia osôb podľa vonkajšieho vzhľadu 

30. Daktyloskopia 

31. Kriminalistická biológia 

32. Analýza ručného písma 

33. Fonoskopia 

34. Odorológia 

35. Trasológia 

36. Mechanoskopia 

37. Analýza listín, písomností a dokumentov 

38. Balistika 

39. Pyrotechnika 

40. Kriminalistická chémia 

41. Kriminalistická informatika 

42. Rekognícia 

43. Rekonštrukcia 

44. Vyšetrovací experiment 

45. Obhliadka, jednotlivé druhy a typy 

46. Obhliadka miesta činu ako špecifický druh obhliadky 

47. Prehliadka, jednotlivé druhy a typy 

48. Výsluch ako kriminalisticko-taktická metóda, etapy výsluchu 

49. Taktika výsluchu a psychologické pôsobenie na vypočúvaného 

50. Konfrontácia a jej taktické zásady 

51. Vyšetrovacie verzie, ich tvorba a previerka 

52. Plánovanie a organizácia vyšetrovania 

53. Operatívno-pátracia činnosť v kriminalistike 

54. Kriminalistická metodika vo všeobecnosti (pojem, systém, cieľ, druhy) 

55. Metodika vyšetrovania vrážd 

56. Metodika vyšetrovania sexuálnych trestných činov 



57. Metodika vyšetrovania násilnej kriminality 

58. Metodika vyšetrovania krádeží  

59. Metodika vyšetrovania lúpeží 

60. Metodika vyšetrovania ekonomickej kriminality 

61. Metodika vyšetrovania organizovanej kriminality 

62. Metodika vyšetrovania cestných dopravných nehôd 

 


