Univerzita Mateja Bela
Právnická fakulta
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica

Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných
disciplín
SYLABY – KRIMINOLÓGIA
(program seminárov)
Semester: letný
Vyučujúci :
1) Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
2) doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
3) doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
Trvanie : 1 x 40 minút Perióda: každý týždeň

Témy seminárov:
1/ Úvod do kriminológie
- kriminológia (história a súčasnosť)
- predmet kriminologického skúmania
- vzťah kriminológie k iným vedám
2/ Vznik a vývoj kriminologických smerov a teórií
- biologický smer
- sociologický smer
- psychologický smer
- multifaktorový smer
3/ Metodológia a metódy kriminologického skúmania
- metódy a technika kriminologického výskumu
- kriminologické prognózovanie
4/ Príčiny a podmienky kriminality
- trestnoprávny pohľad
- kriminologický pohľad
- príčinná súvislosť
5/ Stav, štruktúra, dynamika kriminality
- pojmové vymedzenie kriminality (zjavná a latentná trestná činnosť)
- Index kriminality
- delikvencia
- negatívne spoločenské javy
6/ Viktimológia - Obeť trestného činu
- história a súčasnosť viktimológie
- vysvetlenie pojmov: viktima, viktimita, viktimácia
- trestnoprávna ochrana obetí trestných činov
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7/ Osobnosť páchateľa trestného činu
- páchateľ trestného činu – kriminologicko-trestnoprávna kategória
- typológia páchateľov
- individuálna, vedecká predikcia správania sa páchateľa tr. činu
8/ Organizovaná kriminalita
- pojem organizovaná kriminalita
- genéza a spoločenské korene organizovanej kriminality
- kontrola organizovanej kriminality
9/ Násilná kriminalita
- pojem násilná kriminalita
- príčiny násilnej trestnej činnosti
- obete a páchatelia trestných činov páchaných násilím
10/ Kriminalita mládeže
- základné pojmy (maloletý, mladistvý, blízky veku mladistvého)
- etiológia kriminality mládeže
- prevencia tohto druhu kriminality
11/ Hospodárska a majetková kriminalita
- pojem hospodárska kriminalita
- stav a vývoj hospodárskej kriminality
- kontrola hospodárskej kriminality
12/ Prevencia kriminality
- všeobecne o prevencii
- zásady prevencie
- systém a druhy prevencie

