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Otázky na skúšku z predmetu „PENOLÓGIA“
pre študentov denného a externého magisterského štúdia 2021/2022
1. Vznik penológie, jej predmet, metodológia. Penitenciárna veda a jej vzťah k penológii.
Systém penitenciárnych vied. Vzťah penológie k trestnému právu, ku kriminológii, k iným
vedným disciplínam.
2. Vznik klasických žalárov, väzenská architektúra a ich význam pre súčasnosť. Klasické
penologické (väzenské) systémy.
3. Prvé väzenské zariadenia na území Slovenska.
4. Začiatky medzinárodnej spolupráce vo väzenstve. Medzinárodné kriminologické kongresy
o prevencii zločinnosti a o zaobchádzaní s páchateľmi (Praha, 1930). Ďalšie aktivity OSN
v oblasti väzenstva (kongresy OSN, Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského
a ponižujúceho zaobchádzania a trestania – CPT).
5. Medzinárodné normy v oblasti väzenstva. Štandardné minimálne pravidlá zaobchádzania
s väzňami. Nové Európske väzenské pravidlá.
6. Výkon trestov bez trestu odňatia slobody. Výkon ochranných opatrení.
7. Právna úprava výkonu väzby v Slovenskej republike. Prijímanie, umiestňovanie,
premiestňovanie a predvedenie obvinených. Prepúšťanie obvinených z výkonu väzby.
8. Niektoré práva obvinených (styk s obhajcom a inými osobami, návštevy, korešpondencia,
používanie telefónu, prijímanie balíkov, vychádzky, poskytovanie psychologických
a sociálnych služieb, ochrana práv obvinených).
9. Zaobchádzanie s obvineným. Výkon väzby v dvoch režimoch: charakteristika režimov vo
vzťahu k rôznym kategóriám obvinených.
10. Výkon väzby osobitných kategórií obvinených (mladistvých, žien, cudzincov a osôb bez
štátnej príslušnosti). Vymenujte disciplinárne odmeny a disciplinárne tresty vo výkone
väzby.
11. Právna úprava výkonu trestu odňatia slobody v Slovenskej republike. Prijímanie,
umiestňovanie a premiestňovanie odsúdených. Prepustenie z výkonu trestu.
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12. Niektoré práva odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody: základné sociálne práva
a ostatné práva (návštevy, korešpondencia, používanie telefónu, nakupovania potravín,
prijímanie balíkov, vychádzky).
13. Vonkajšia diferenciácia a vnútorná diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody. Zmena
spôsobu výkonu trestu – progresivita.
14. Výkon trestu odňatia slobody v otvorenom oddelení. Výkon trestu v špecializovanom
oddiele:

nástupný oddiel, oddiel doživotných trestov,

oddiel

špecializovaného

zaobchádzania, oddiel s bezpečnostným režimom).
15. Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Výkon trestu v špecializovanom
oddiele: oddiel s bezpečnostným režimom, osobitný oddiel, oddiel odsúdených so
zdravotným postihnutím, výstupný oddiel.
16. Penitenciárne zaobchádzanie s odsúdenými (pojem, formy a prostriedky). Postpenitenciárna
starostlivosť (pojem, formy, subjekty).
17. Trovy výkonu a zvýšené trovy väzby výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Dozor
a kontrola nad zákonnosťou výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.
18. Výkon trestu odňatia slobody osobitných kategórií odsúdených (mladistvých, žien,
cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti).
19. Vymenujte disciplinárne odmeny a disciplinárne tresty vo výkone trestu odňatia slobody.
Výkon predmetných trestov v uzavretom oddiele.
20. Zbor väzenskej a justičnej stráže ako orgán zabezpečujúci výkon väzby, výkon trestu
odňatia slobody a ochranu súdnych objektov. Charakteristika zboru a jeho hlavné úlohy.
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