TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC
8.3.1 Ochrana osôb a majetku
Povinný predmet: Trestné právo - TPH/TPP
1) Agent a jeho postavenie v trestnom práve.
2) Prostriedky operatívno-pátracej činnosti.
3) Organizované formy trestnej činnosti.
4) Obchodovanie s ľuďmi a jeho trestnoprávna úprava.
5) Extrémizmus a jeho trestnoprávna úprava.
6) Systém ochranných opatrení.
7) Počítačová kriminalita a jej trestnoprávny postih.
8) Ochrana súkromia prostriedkami trestného práva.
9) Prípravné konanie a jeho vzťah k hlavnému pojednávaniu.
10) Drogová trestná činnosť.
11) Dokazovanie v prípravnom konaní.
12) Možnosti ochrany svedka v trestnom konaní.
13) Kontradiktórnosť v trestnom konaní.
14) Zásada práva na obhajobu.
15) Zásady uplatňované v prípravnom konaní.
16) Prokurátor a jeho postavenie v trestnom konaní.
17)Procesné úkony.
18)Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu.
19)Alternatívne tresty.
20)Postavenie obetí v trestnom práve.
21)Výkon trestu domáceho väzenia.
22)Činnosť probačných a mediačných úradníkov.
23)Inštitúty medzinárodnej policajnej spolupráce.
24)Inštitúty európskej policajnej spolupráce.
25)Trestná zodpovednosť právnických osôb s akcentom na postup orgánov činných
v trestnom konaní.

Voliteľný predmet: Kriminológia
1) Vývoj názorov na príčiny kriminality.
2) Geografické rozloženie vybraného druhu kriminality evidovanej v Slovenskej republike
v období rokov 1993 až 2016.
3) Komparácia vybraného druhu kriminality v krajinách V4 za obdobie rokov 1993 až
2016.
4) Fenomenológia kriminality páchanej ženami v Slovenskej republike v rokoch 1993 až
2016.
5) Geografické rozloženie kriminality páchanej páchateľmi z radov mládeže v Slovenskej
republike v rokoch 1993 až 2016.
6) Kriminologické aspekty násilnej trestnej činnosti páchanej maloletými a mladistvými
páchateľmi.
7) Kriminologické aspekty trestných činov páchaných z nenávisti.
8) Kriminologické aspekty trestného činu obchodovania s ľuďmi.
9) Prevencia kriminality realizovaná tretím sektorom.
10) Príslušníci minorít ako páchatelia a obete kriminality.
11) Korupcia v Policajnom zbore a možnosti jej prevencie.
12) Fenomenológia kriminality páchanej príslušníkmi ozbrojených zborov a možnosti jej
prevencie.
13) Kriminologické aspekty trestnej činnosti súvisiacej s domácim násilím.
14) Nelátkové závislosti ako kriminogénny faktor.
15) Extrémizmus ako kriminologický jav.
16) Nelegálna migrácia ako kriminogénny faktor.
17) Látkové závislosti ako kriminogénny faktor.
18) Možnosti prevencie kriminality mládeže vo vybraných krajinách Európskej únie (mimo
Českej republiky).
19) Strategické dokumenty prevencie kriminality v Slovenskej republike v komparácii
s vybranou krajinou Európskej únie.
20) Kontrola kriminality prejavov xenofóbie v podmienkach Slovenskej republiky.
21) Aktivity štátnych a neštátnych subjektov prevencie kriminality v aplikačnej praxi.
22) Legislatívne poňatie obete kriminality v Slovenskej republike v komparácii s vybranými
krajinami Európskej únie.
23) Restoratívna justícia a jej uplatňovanie v aplikačnej praxi.

24) Vývojový trend trestných činov páchaných vo virtuálnom priestore.
25) Kvantitatívne a kvalitatívne poňatie kriminality v Slovenskej republike od roku 1989
po súčasnosť a jej krátkodobá prognóza.
26) Význam poznatkov kriminológie v aplikačnej praxi príslušníka Policajného zboru.
27) Vývojový trend negatívnych spoločenských javov z pohľadu kriminológie.
28) Etiológia kriminality mládeže v podobe „nových príčin“ páchania kriminality
mládežou.
29) Význam poznania recidívy kriminality pri uplatňovaní kontroly recidívy kriminality.
30) Vybrané spôsoby páchania finančnej kriminality z pohľadu kriminológie.
Voliteľný predmet: Teória operatívno-pátracích činnosti
1) Možnosti využitia zákona o preukazovaní pôvodu majetku pri zisťovaní páchateľov
trestných činov.
2) Operatívno-pátracia činnosť v trestnom konaní.
3) Zabezpečenie informácií pre účely trestného konania realizáciou operatívno-pátracej
činnosti.
4) Možnosti eliminácie terorizmu v európskych dimenziách.
5) Neplnenie povinností ochranného dohľadu – indikátor páchania trestných činov.
6) Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže – možnosti odhaľovania a dokumentovania.
7) Indikátory – významný faktor pri odhaľovaní a dokumentovaní trestných činov
korupcie.
8) Miesto a funkcia pátrania v prípravnom konaní.
9) Využitie spoločných vyšetrovacích tímov pri medzinárodných odhaľovaní a dokazovaní
trestných činov.
10) Možnosti identifikácie kriminálnych skupín v prípravnom konaní.
11) Osobitosti odhaľovania a objasňovanie trestnej činnosti úžery.
12) Agent ako prostriedok odhaľovania a objasňovania korupcie.
13) Súčasný medzinárodný terorizmus a prostriedky operatívno-pátracej činnosti v procese
jeho odhaľovania a objasňovania.
14) Právne možnosti odnímania majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v SR.
15) Podvodné konania pri konkurze a reštrukturalizácii – trestnoprávna charakteristika
a špecifiká odhaľovania a objasňovania.
16) Legalizácia príjmu z trestnej činnosti - trestnoprávna charakteristika a špecifiká
odhaľovania a objasňovania.

17) Subvenčný podvod - trestnoprávna charakteristika a špecifiká odhaľovania
a objasňovania.
18) Daňové trestné činy - trestnoprávna charakteristika a špecifiká odhaľovania
a objasňovania.
19) Identifikácia extrémistických skupín v prípravnom konaní.
20) Zisťovanie indikátorov pri odhaľovaní a dokazovaní trestných činov extrémizmu.
Voliteľný predmet: Teória verejno-poriadkových činností
1) Policajno-bezpečnostné činnosti v procese riešenia vysoko profilových incidentov.
2) Objasňovanie a prejednávanie priestupkov poriadkovými orgánmi.
3) Bezpečnostno-právne aspekty problematiky domáceho násilia.
4) Trestno-procesná pôsobnosť obvodných oddelení Policajného zboru pri skrátenom
vyšetrovaní.
5) Trestno-právne a psychologické aspekty nebezpečného prenasledovania.
6) Riešenie terorizmu ako vysoko profilového incidentu zložkami poriadkovej polície.
7) Primárne a sekundárne subjekty procesu ochrany verejného poriadku.
8) Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd pri výkone verejno-poriadkovej
činnosti.
9) Bezpečnostné technológie eliminujúce divácke násilie.
10) Eliminácia hromadného napadnutia verejného poriadku v podmienkach Slovenskej
republiky.
11) Teoreticko-spoločenské a právne východiská policajnej verejno-poriadkovej činnosti.
12) Pôsobnosť služby poriadkovej polície na mieste vzniku policajne relevantnej udalosti.
13) Účasť orgánov Policajného zboru na výkone súdnych rozhodnutí.
14) Ochrana súkromia a osobných údajov v činnosti orgánov Policajného zboru.
15) Právne aspekty zásahov orgánov Policajného zboru do súkromia osôb.
16) Právne aspekty zásahov orgánov Policajného zboru do nedotknuteľnosti obydlia.
17) Trestno-právne aspekty zásahov polície do nedotknuteľnosti obydlia.
18) Právne východiská obmedzenia osobnej slobody orgánmi Policajného zboru.
19) Spolupráca orgánov Policajného zboru s členmi poľovnej stráže v súvislosti so
spáchaním trestného činu pytliactva.

Voliteľný predmet: Teória dopravno-bezpečnostných činnosti
1) Ohliadka miesta závažnej dopravnej nehody.
2) Znalec v konaní o dopravných nehodách.
3) Trestné činy súvisiace s bezpečnosťou cestnej dopravy.
4) Špecifiká trestného konania o trestných činov súvisiacich s bezpečnosťou cestnej
dopravy.
5) Požívanie alkoholických nápojov účastníkmi cestnej premávky – negatívne následky.
6) Užívanie iných návykových látok účastníkmi cestnej premávky – negatívne následky.
7) Analýza právnej úpravy pravidiel cestnej premávky.
8) Metodika využitia oprávnení príslušníka Policajného zboru v cestnej premávky.
9) Cestné technické kontroly.
10) Preprava nebezpečných látok.
Voliteľný predmet: Teória a metodika vyšetrovania
1) Dodržiavanie ľudských práv a slobôd vo vyšetrovaní.
2) Prevencia vo vyšetrovaní.
3) Vyšetrovanie trestných činov obmedzujúcich slobodu vyznania.
4) Prípustnosť dôkazov vo vyšetrovaní.
5) Závažnosť dôkazov vo vyšetrovaní.
6) Vierohodnosť dôkazov vo vyšetrovaní.
7) Odhaľovanie dôkazov vo vyšetrovaní.
8) Etické aspekty dokazovania trestných činov.
9) Problém istoty dokazovania vo vyšetrovaní.
10) Etapy procesu dokazovania vo vyšetrovaní.
11) Poškodený vo vyšetrovaní.
12) Vyšetrovanie trestnej činnosti páchanej na znevýhodnených skupinách obyvateľstva.
13) Vyšetrovanie extrémizmu.
14) Vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s domácim násilím na ženách.
15) Vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s domácim násilím na deťoch.
16) Vyšetrovanie trestných činov sexuálnej povahy.
17) Vyšetrovanie trestných činov obchodovania s ľuďmi.
18) Vyšetrovanie trestných činov obchodovania s deťmi.
19) Právna úprava trestných činov proti majetku a postup pri vyšetrovaní krádeží vlámaním
do bytov, domov a rekreačných chát fyzických osôb.

20) Plánovanie vyšetrovania s dôrazom na tímové vyšetrovanie.
21) Postavenie obvineného vo vyšetrovaní.
22) Postavenie svedka vo vyšetrovaní.
23) Právna úprava trestných činov proti republike a postup pri ich vyšetrovaní.
24) Právna úprava vyšetrovania a rozhodnutí na jeho záver.
25) Právna úprava ohrozovania zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi
pomôckami a postup pri ich vyšetrovaní.
26) Právna úprava trestných činov proti hospodárskej disciplíne a postup pri ich
vyšetrovaní.
27) Právna úprava trestných činov ohrozujúcich trhovú ekonomiku a postup pri ich
vyšetrovaní.
28) Vyšetrovanie trestných činov proti životnému prostrediu.
29) Vyšetrovanie ublížení na zdraví.
30) Vyšetrovanie podvodov.
31) Právna úprava násilného prekročenia štátnej hranice, prevádzačstva a nedovoleného
prekročenia štátnej hranice a postup pri ich vyšetrovaní.
32) Vyšetrovanie trestných činov spojených s nelegálnou migráciou.
33) Finančné vyšetrovanie.
34) Opatrenia proti legalizácii príjmu z trestnej činnosti.
Voliteľný predmet: Kriminalistika
1) Problémy skúmania kriminalistickým experimentom.
2) Hodnotenie a využívanie znaleckého posudku.
3) Normatívna a odborná úroveň znaleckého posudku.
4) Možnosti a potreby využívania foriem odbornej činnosti v trestnom práve.
5) Teoreticko-praktické východiska obhliadky.
6) Právne dôsledky kriminalistických poznatkov o obhliadke.
7) Formulácia a zostavenie otázok pre znalca.
8) Možnosti využívania zahraničných skúseností pri výkone obhliadky tela mŕtvoly a jej
nálezu.
9) Obhliadka listín a dokumentov v policajnej praxi.
10) Zásada zákazu kladenia sugestívnych a kapcióznych otázok v kriminalistike.
11) Domnienka v kriminalistickej verzii.
12) Znalecké skúmanie.

13) Kriminalistická dokumentácia v Slovenskej republike.
14) Perspektívy a trendy kriminalistickej dokumentácie vo svete.
15) Metódy rozpoznávania pravdivosti a klamstva vo výsluchu.
16) Využitie komunikačných metód a techník vo výsluchu.
17) Právne a kriminalistické podmienky na činnosti DVI tímov v Slovenskej republike.
18) Podmienky na činnosti DVI tímov vo svete.
19) Systém znaleckej činnosti vo vybraných európskych krajinách.
20) GIS podporujúce kriminalistické poznatky.
21) Možnosti využitia GIS pre kriminalistiku.
22) Vizualizácie údajov v procese plánovania a organizácii kriminalistických činností.
23) Metadáta a ich použitie v kriminalistike.
24) Kriminalistické hľadiská pri trestnej činnosti v „cloud computing“.
25) Možnosti biometrie pre kriminalistické využitie.
26) Dokazovanie formulovaním kriminalistických verzií pri internetových podvodoch.
27) Možnosti a obsah počítačových forenzných analýz pre dokazovanie.
28) Využitie kriminalistických metód pri dokazovaní drogovej trestnej činnosti.
29) Využitie kriminalistických metód pri dokazovaní trestnej činnosti v oblasti športu.
30) Využitie kriminalistických metód pri dokazovaní v colnej službe.
31) Využitie kriminalistických metód pri objasňovaní priestupkov.
32) Vyhľadávanie a zaisťovanie kriminalistických stôp v skrátenom vyšetrovaní.
33) Vyhľadávanie a zaisťovanie kriminalistických stôp v konaní o priestupkoch.
34) Odraz kriminalistických zásad a pravidiel v aktuálnej právnej úprave Slovenskej
republiky.
35) Odraz kriminalistických odporúčaní a taktických postupov v aktuálnej právnej úprave
Slovenskej republiky.
Povinný predmet: Správne právo - SPH/SPP
1) Územná samospráva a jej organizačná štruktúra.
2) Subjekty verejnej správy a správneho práva.
3) Formy činnosti verejnej správy.
4) Kontrola vo verejnej správe.
5) Zodpovednosť za výkon verejnej správy.
6) Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe.
7) Preskúmavanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní.

8) Základné inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní.
9) Súdne preskúmavanie správnych rozhodnutí.
10) Správa na úseku zabezpečovania osobného stavu obyvateľstva.
11) Starosta obce, ako orgán verejnej moci.
12) Správne právo ako právne odvetvie a vedná disciplína.
13) Metódy činnosti verejnej správy.
14) Výkon zhromaždovacieho práva.
15) Združovanie občanov ako základné právo a sloboda slobodne sa združovať.
16) Charakteristika policajnej správy - pramene právnej úpravy.
17) Dokazovanie v priestupkovom konaní.
18) Štátne symboly, symboly miest a obcí v Slovenskej republike.
19) Postavenie vlády Slovenskej republiky vo verejnej správe.
20) Postavenie a úlohy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v systéme ústredných
orgánov štátnej správy.
21) Pôsobnosť ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku ochrany verejného
poriadku a verejnej bezpečnosti.
22) Právna úprava územnej samosprávy v Slovenskej republike z pohľadu Európskej charty
miestnej samosprávy.
23) Správa zahraničných vecí – štruktúra orgánov správy zahraničných vecí a ich činnosť.
24) Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej správy.
25) Správne delikty právnických osôb a ich trestanie.
26) Vnútorná správa a orgány na úseku vnútornej správy.
27) Právne postavenie a pôsobnosť samosprávneho kraja.
28) Pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku odpadového hospodárstva.
29) Právna úprava prejednávania priestupkov v Slovenskej republike.
30) Výkon štátnej správy na úseku strelných zbraní a streliva.
31) Výkon verejnej správy na úseku ochrany utajovaných skutočností.
32) Výkon verejnej správy na úseku ochrany osobných údajov.
33) Výkon štátnej správy na úseku súkromnej bezpečnosti.
34) Štátna správa vykonávaná v pôsobnosti Policajného zboru.
35) Postavenie a pôsobnosť útvarov Policajného zboru na úseku cestnej premávky.
36) Aktuálne otázky organizácie miestnej štátnej správy v Slovenskej republike.
37) Správne delikty v zmysle zákona o organizovaní verejných športových podujatí.
38) Výkon rozhodnutia o priestupku.

39) Charakteristika správy justície v Slovenskej republike.
40) Pôsobnosť Policajného zboru na úseku cestnej premávky.
41) Sústava orgánov správy a výkonu väzenstva v Slovenskej republike.
42) Spravujúce a spravované subjekty na úseku správy obrany.
43) Charakteristika správy školstva a výchovnovzdelávacieho procesu v Slovenskej
republike.
44) Teoretické a aplikačné problémy realizácie priestupkového konania.
45) Aktuálne problémy realizácie oprávnení príslušníka Policajného zboru.
46) Sústava orgánov verejnej správy na úseku správy zdravotníctva.
47) Orgány verejnej správy na úseku živnostenského podnikania – živnostenská kontrola.
48) Charakteristika správy dopravy v Slovenskej republike.
49) Správa a správne právo na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách.
50) Právne inštitúty a základný pojmový aparát na úseku správy katastra.
51) Organizácia štátnej správy v odvetví správy zamestnanosti.
52) Charakteristika správy starostlivosti životného prostredia.
53) Správa živnostenského podnikania ako sústava orgánov a ako druh činnosti.
54) Správa kultúry a jej subjekty.
55) Subjekty štátnej správy na úseku regulácie sieťových odvetví.
56) Štatistický úrad Slovenskej republiky.
57) Komparácia štátneho orgánu a orgánu štátnej správy.
58) Formálne pramene správneho práva.
59) Právne postavenie a pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
v oblasti verejnej správy.
60) Právne postavenie obce na území Slovenskej republiky v komparácii s vybranými
štátmi EÚ.
61) Právny základ spolupráce samosprávneho kraja s vybranými subjektami v zahraničí.
62) Právne postavenie hlavného kontrolóra obce.
63) Pôsobnosť obce vo volebných veciach.
64) Normatívne správne akty vydané ústrednými orgánmi štátnej správy.
65) Obsahové náležitostí správnych aktov orgánov štátnej správy.
66) Vady individuálnych správnych aktov a právne spôsoby ich nápravy.
67) Ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy - právna úprava
a pôsobnosť.

68) Preskúmanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov súdom - rozhodnutie
o žalobách.
69) Charakteristika zákona o priestupkoch, jeho pôsobnosť a vzťah k osobitným právnym
predpisom.
70) Oprávnenia, povinnosti a donucovacie prostriedky príslušníka Policajného zboru.
Voliteľný predmet: Teória ochrany určených osôb a objektov
1) Systém podnikovej bezpečnosti.
2) Aplikácia metód ochrany objektov v praktickej činnosti subjektov ochrany.
3) Bezpečnostná analýza objektu.
4) Technická služba a jej využitie v systéme ochrany majetku.
5) Prístupové a dochádzkové systémy ako súčasť zabezpečovacieho systému.
6) Bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.
7) Poskytovanie služieb fyzickej ochrany na základe zmluvy.
8) Analýza rizík v chránenom objekte.
9) Koncepcia ochrany objektu.
10) Elementárne zásady tvorby bezpečnostného projektu.
11) Ochrana rokovacích miestností.
12) Priemyselná bezpečnosť podnikateľa.
13) Systém cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou.
14) Prevádzka zabezpečovacieho systému chráneného objektu.
15) Administratívna

bezpečnosť

ako

súčasť

ochrany

utajovaných

skutočností.

Voliteľný predmet: Teória kontroly hraničného a cudzineckého režimu
1) Systém sankcií za porušenie predpisov na úseku kontroly hraníc Slovenskej republiky.
2) Realizácia a aplikácia malého pohraničného styku medzi Slovenskou republikou
a Ukrajinou.
3) Odobratie a odňatie cestovného dokladu občana na hraničnom priechode Slovenskej
republiky.
4) Realizácia a aplikácia inštitútu readmisie štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.
5) Teoreticko - právne aspekty realizácie priestupku za neoprávnené prekročenie vonkajšej
hranice.

6) Odopretie vstupu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a zamietnutie vstupu
a vycestovania občanovi Únie a rodinnému príslušníkovi občana Únie na územie
Slovenskej republiky.
7) Právne – teoretické aspekty sankcie zákazu vstupu na územie Slovenskej republiky.
8) Konanie o administratívnom vyhostení cudzinca z územia Slovenskej republiky.
9) Dobrovoľné návraty ilegálnych cudzincov realizované inštitúciami Slovenskej
republiky.
10) Právne dôvody zaistenia cudzinca štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.
11) Správne konanie v udelení prechodného pobytu cudzinca na území Slovenskej
republiky.
12) Správne konanie v udelení trvalého pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky.
13) Správne konanie v udelení modrej karty cudzinca na území Slovenskej republiky.
14) Opravné prostriedky pri neudelení prechodného pobytu cudzinca na území Slovenskej
republiky.
15) Realizácia neoprávneného pobytu cudzinca štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.
16) Právne – historická analýza pobytových zákonov pre cudzincov platných na území
Slovenskej republiky.
17) Realizácia práva pobytu občana Európskej únie na území Slovenskej republiky.
18) Realizácia práva

trvalého pobytu občana Európskej únie na území Slovenskej

republiky.
19) Výkon rozhodnutia o odňatí práva prechodného pobytu cudzinca na území Slovenskej
republiky.
20) Výkon rozhodnutia o odňatí práva trvalého pobytu cudzinca na území Slovenskej
republiky.
21) Výkon rozhodnutia o odňatí práva pobytu občana Európskej únie na území Slovenskej
republiky.
22) Výkon rozhodnutia o odňatí práva trvalého pobytu občana Európskej únie na území
Slovenskej republiky.

