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Podmieňujúce predmety: Penitenciárna psychológia a pedagogika 1, 2; Trestné právo 1,
Trestné právo 2,
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie:
test, seminárna práca
Záverečné hodnotenie:
zápočet
Cieľ predmetu:
Cieľom výučby predmetu Výkon väzby a trestných sankcií je poskytnúť študentom prehľad
o teoretických a metodologických základoch penológie a penitenciárnej vedy ako vedného
odvetvia o ukladaní a výkone trestov. Osobitná pozornosť bude venovaná praktickému
zabezpečeniu výkonu väzby, ako súčasti trestného konania, ďalej výkonu trestu odňatia
slobody ako najprísnejšieho trestu, ktorým sa obmedzuje osobná sloboda občana.
Stručná osnova predmetu:
Penológia a peniteciárna veda. Vzťah penológie k trestnému právu, súvisiacim odborom
a k ostatným vedným disciplínám. Historické korene a zdroje penológie, história väzenstva.
Medzinárodné trendy vývoja väzenstva. Systém sankcií a základné zásady ich ukladania.
Prostriedky zaistenia osôb na účely trestného konania. Výkon väzby. Výkon trestu odňatia
slobody. Orgány zabezpečujúce výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Kontinuita
penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti.
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