
Témy rigoróznych prác z Trestného práva 
 

1. Materiálny korektív a jeho uplatnenie v slovenskom trestnom práve 

2. Kategorizácia protispoločenských činov a jej význam 

3. Príčetnosť ako podmienka trestnej zodpovednosti 

4. Omyl v trestnom práve 

5. Poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti a ich význam pri ukladaní trestu 

6. Riešenie súbehu v trestnom práve 

7. Dôsledky recidívy v trestnom práve 

8. Systém ochranných opatrení  

9. Trest odňatia slobody na doživotie 

10. Trestná zodpovednosť právnických osôb vo vybraných štátoch EÚ 

11. Trestná zodpovednosť a trestanie mladistvých 

12. Ochrana súkromia prostriedkami trestného práva 

13. Trestnoprávne aspekty ochrany osobných údajov 

14. Trestnoprávne možnosti ochrany pred podvodmi 

15. Trestnoprávne možnosti ochrany daňového systému 

16. Trestnoprávne možnosti postihu internetovej kriminality  

17. Terorizmus a jeho trestnoprávne aspekty 

18. Právo na obhajobu v trestnom konaní 

19. Kontradiktórnosť v trestnom konaní 

20. Význam poučenia obvineného, svedkov, poškodeného a ďalších osôb v trestnom 

konaní 

21. Právo na spravodlivý proces z pohľadu trestného práva 

22. Primeraná rýchlosť trestného konania 

23. Verejnosť konania, právo na informácie a zásada prezumpcie neviny v trestnom 

konaní 

24. Prostriedky operatívno-pátracej činnosti v trestnom konaní 

25. Dokazovanie a jeho vplyv na rozhodovanie v trestnom konaní 

26. Zákonnosť a prípustnosť dôkazov 

27. Trestnoprávne možnosti náhrady škody spôsobenej trestným činom 

28. Možnosti ochrany svedka v trestnom konaní 

29. Postavenie a vplyv záujmových združení a dôveryhodných osôb v trestnom 

konaní 



30. Možnosti nahradenia väzby v trestnom konaní 

31. Prípravné konanie a jeho vzťah k hlavnému pojednávaniu 

32. Výsluch ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní 

33. Odklony v trestnom konaní z pohľadu ich efektívnosti a dosiahnutia účelu 

34. Postavenie a úlohy prokurátora v predsúdnom konaní 

35. Teoretické a aplikačné problémy uplatňovania riadnych opravných prostriedkov 

36. Udelenie milosti a amnestia v trestnom práve 

37. Právne a inštitucionálne aspekty spolupráce v trestných veciach v rámci EÚ 

38. Spoločné vyšetrovacie tímy 

39. Vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach medzi štátmi EU 

40. Kriminalita mládeže a kriminalita páchaná na mládeži 

41. Korupcia ako prostriedok páchania iných druhov kriminality 

42. Kriminologické aspekty korupcie 

43. Kriminologické smery a ich zdôvodnenie kriminálneho správania sa 

44. Médiá ako kriminogénny faktor a ako nástroj prevencie kriminality 

45. Sociálne prostredie a jeho vzťah ku kriminálnemu správaniu sa jednotlivca 

46. Kriminologické aspekty osobnosti páchateľa 

47. Kriminologické aspekty výkonu trestu odňatia slobody 

48. Obete kriminality a možnosti ich odškodňovania  

49. Kriminologické aspekty vrážd 

50. Drogová kriminalita a jej vzťah k majetkovej trestnej činnosti 

51. Kriminologické a trestnoprávne aspekty mravnostnej kriminality 

52. Kriminologické aspekty organizovanej kriminality 

53. Športová kriminalita 

54. Preventívna a represívna stránka kontroly kriminality 

55. Kriminalistické verzie a ich úloha v trestnom konaní 

56. Kriminalistická mechanoskopia, identifikácia nástrojov a dokazovanie trestnej 

činnosti 

57. Kriminalistická identifikácia osôb 

58. Kriminalistická identifikácia vecí 

59. Možností biometrickej identifikácie v kriminalistike 

60. Spôsob páchania trestného činu a jeho kriminalistický význam 


