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Výučbu zabezpečuje: Mgr. Adriana Rapčová
Obdobie štúdia
predmetu: Mgr.
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Forma výučby: P, S, C
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 2
Za obdobie štúdia: 24
Podmieňujúce predmety: Trestné právo 1,2

Počet kreditov:

2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
test, seminárna práca
Záverečné hodnotenie:
zápočet
Cieľ predmetu:
Cieľom výučby predmetu Penológia je poskytnúť študentom prehľad o formovaní
teoretických a metodologických základov penológie a penitenciárnej vedy. Umožňuje
spoznať históriu trestu a trestania, klasické väzenské systémy a väzenskú architektúru a vývoj
väzenstva na území Slovenska. Osobitná pozornosť sa bude venovať samotnému výkonu
väzby a výkonu trestu odňatia slobody, orgánom zabezpečujúcich ich výkon a všeobecne
záväzným právnym predpisom, ktoré tvoria legislatívny rámec väzenstva ako inštitúcie.
Stručná osnova predmetu:
Penológia a penitenciárna veda. História trestu a trestania. Vývoj väzenstvo na Slovensku.
Medzinárodná spolupráca. Systém trestov a ochranných opatrení. Výkon väzby. Výkon
trestu odňatia slobody Zbor väzenskej a justičnej stráže a orgán zabezpečujúci výkon väzby
a výkon trestu. Kontinuita penitenciárnej a postpenitenciárnej práce.
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