
TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC na KTPKK,  

ktoré si môžu študenti zapisovať v ak. r. 2022/2023 

(po dohode so školiteľom aj iné témy) 

 

Školiteľ prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.: 

1. Hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb 

2. Hmotnoprávne aspekty daňových trestných činov 

3. Insolvenčné trestné činy 

4. Hmotnoprávne aspekty drogových trestných činov 

5. Rozhodnutia o väzbe v prípravnom konaní 

6. Procesnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb 

7. Postavenie a oprávnenia prokurátora v prípravnom konaní 

8. Trestnoprávne aspekty trestu odňatia slobody na doživotie 

9. Uplatňovanie zásady ne bis in idem v trestnom konaní 

 

Školiteľ Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.: 

1. Historický vývoj trestného konania na našom území do roku 1989 

2. Smery a trendy vývoja trestného konania po roku 1989 

3. Ochrana ľudských práv a slobôd v trestnom konaní 

4. Základné zásady v trestnom konaní 

5. Prezumpcia neviny ako zásady v trestom konaní 

6. Právo na obhajobu 

7. Obvinený ako subjekt trestného konania 

8. Inkvizičné trestné konanie 

9. Mediácia a probácia v trestnom konaní 

 

Školiteľ prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.: 

1. Nutná obrana a jej použitie v súvislosti s vybranými trestnými činmi 

2. Zásady ukladania trestov 

3. Zásady ukladania ochranných opatrení 

4. Trestný čin znásilnenia v podmienkach Slovenskej republiky a jeho komparácia 

vo vybraných členských štátoch Európskej únie 



5. Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb 

6. Majetková trestná činnosť 

 

Školiteľ prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.: 

1. Elektronický systém monitorovania osôb v podmienkach Slovenskej republiky   

2. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonnými rozhodnutiami (orgánov činných v 

trestnom konaní  

3. Nutná obrana ako okolnosť vylučujúci protiprávnosť činu 

4. Motív trestného činu 

5. Právna úprava trestu domáceho väzenia 

6. Prokuratúra Slovenskej republiky a jej porovnanie s inými krajinami v Európske únii.  

7. Európska prokuratúra vs. Prokuratúra Slovenskej republiky 

8. Trestná politika v Slovenskej republike  

9. Daňové trestné činy 

 

Školiteľ doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.: 

1. Sexuálne trestné činy spáchané v domácom prostredí 

2. Dokazovanie trestných činov domáceho násilia 

3. Práva podozrivého v trestnom konaní 

4. Zaistenie osôb v trestnom konaní 

5. Trestné právo islamských krajín 

6. Významné trestné procesy na Slovensku v stredoveku a rannom novoveku 

7. Exces z nutnej obrany a trestná zodpovednosť 

8. Vyšetrovanie ekonomických trestných činov (pre program Právo a Ekonómia) 

 

Školiteľ doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.: 

1. Trestné činy proti rodine a mládeži 

2. Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži 

3. Trestné činy súvisiace s verejným obstarávaním 

4. Trestné činy proti mene a trestné činy daňové 

 

 



Školiteľ doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.: 

1. Slovenská kriminalistika a súčasné smery jej rozvoja   

2. Postavenie kriminalistiky v systéme vied, jej predmet a systém 

3. Využitie poznatkov a metód kriminalistiky v kontradiktórnom trestnom procese 

4. Kriminalistická charakteristika trestného činu 

5. Význam kriminalistiky pre trestné právo 

6. Konfrontácia ako kriminalisticko-taktická metóda a trestno-procesný úkon 

7. Kriminalistické skúmanie pachových stôp   

8. Miesto činu a jeho obhliadka 

9. Trestné činy proti životnému prostrediu 

 

Školiteľ doc. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD.: 

1. Právny styk s cudzinou - analýza vybraného inštitútu 

2. Trestné stíhanie hoaxov, dezinformácií a hybridných hrozieb 

3. Finančné vyšetrovanie 

4. Trestné stíhanie a postih medzinárodných zločinov- analýza vybraného inštitútu 

5. Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a opatrenia na jej predchádzanie 

6. Trestná zodpovednosť právnických osôb 

7. Vyšetrovanie počítačových trestných činov 

8. Vyšetrovanie trestných činov poškodzujúcich životné prostredie 

9. Justičná spolupráca v trestných veciach v EÚ - analýza vybraného inštitútu 

 

Školiteľ doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.: 

1. Právo na obhajobu v trestnom konaní 

2. Právo na spravodlivý proces v trestnom konaní 

3. Kontradiktórnosť trestného konania 

4. Prezumpcia neviny a jej význam v trestnom konaní 

5. Zákonnosť a nezákonnosť dôkazov v trestnom konaní 

6. Obhajca a kontradiktórnosť 

7. Ne bis in idem - judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a aplikačná prax v trestnom 

konaní v Slovenskej republiky 

8. Dôkazné bremeno prokurátora na hlavnom pojednávaní 

9. Právo na obhajobu obvinenej právnickej osoby 



 

Školiteľ JUDr. Jakub Ľorko, PhD.: 

Bakalárske práce:  

1. Trestnoprávne aspekty recidívy 

2. Mravnostná kriminalita 

3. Drogová kriminalita 

Diplomové práce: 

4. Trest domáceho väzenia 

5. Trestnoprávne aspekty väzenstva v podmienkach Slovenskej republiky 

6. Ekonomické dopady trestného činu (pre program Právo a ekonómia) 

 

Školiteľ JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.: 

Bakalárske práce: 

1. Význam opomenutia v trestnom práve 

2. Základné zásady trestného práva hmotného 

3. Fakultatívne znaky subjektívnej stránky trestného činu 

Diplomové práce: 

1. Subvenčný podvod 

2. Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie s dôrazom na šírenie nákazlivých chorôb 

3. Problematika omylu v trestnom práve hmotnom 

 

Školiteľ JUDr. Lukáš Turay, PhD.: 

1. Komparácia angloamerického a kontinentálneho trestného práva 

2. Trestná politika Slovenskej republiky 

3. Sexuálne zneužívanie detí 

4. Trestný čin vraždy, okolnosti vylučujúce jeho protiprávnosť a globálna komparácia týchto 

inštitútov 

5. Obete vybraných trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti 


