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Vec 
Návrh na doplnenie opisu študijného oboru a zmenu názvu študijného odboru  

8.3.4 Kriminológia a Kriminalistika 

 

V zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predkladáme návrh na 

doplnenie opisu študijného oboru a zmenu názvu študijného odboru 8.3.4 Kriminológia 

a Kriminalistika v sústave študijných odborov.  

Akadémia Policajného zboru v Bratislave predkladá návrh na doplnenie opisu 

študijného odboru tak, aby sa mohlo realizovať štúdium v treťom stupni po absolvovaní 

štúdia v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia v bakalárskych a magisterských 

študijných programoch v danom študijnom odbore. 

 

Zdôvodnenie návrhu na doplnenie opisu v prvom a druhom stupni štúdia:  

Zabezpečenie vzdelávania pracovníkov v oblasti Kriminalistiky a Kriminológie je 

nevyhnutné pre ochranu spoločnosti pred negatívnymi protispoločenskými javmi, pred 

rôznymi druhmi trestnej činnosti. V súčasnosti najmä pred organizovanou kriminalitou ako 

aj pred terorizmom, ale i menej nebezpečnými konaniami.  

Najdôležitejšie časti bezpečnostnej štruktúry už nie je možné zabezpečovať náhradami 

v úrovni i obsahu poznania, najčastejšie z oblasti práva, policajných vied alebo dokonca 

technických či prírodných vied. Dlhodobá bezpečnostná situácia v Slovenskej republike, 

Európe i vo svete si vyžaduje  vysokoškolsky vzdelaných profesionálov, ktorí budú pripravení 

a schopní efektívne čeliť aktuálnym a novým výzvam v oblasti kontroly vnútornej 

bezpečnosti, kde je nutné riadiť a realizovať stále komplexnejšie a detailnejšie kriminalistické 

a preventívne systémy v boji proti páchateľom, ktorí využívajú najmodernejšiu techniku, 

technológie a postupy na zakrývanie, odstraňovanie znakov kriminalistických stôp, či iné 

zakrývanie trestnej činnosti. Takáto potreba je dlhodobým nedostatkom v Slovenskej 

republike oproti iným krajinám Európy najmä pri kontrole najzávažnejších a komplikovaných 

prípadov kriminality, organizovanej trestnej činnosti alebo terorizmu.  



Túto potrebu najvýraznejšie prezentujú príbuzné študijné odbory vzdelávania 

realizované v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania tak doma, ako aj 

v zahraničí, ktoré uvádzame v opise obsahu študijných programov jednotlivých stupňov 

štúdia. Samotná realizácia tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania nie je spravidla 

možná bez predchádzajúcej prípravy v nižších stupňoch. Príprava v príbuzných študijných 

odboroch v iných študijných odboroch však nie vždy spĺňa požadované nároky odbornej 

praxe a odborných vedomostí na obsah a rozsah takejto prípravy. Podstatnejší je však 

nedostatok dostatočne pripravených odborníkov v praxi v záujmovej oblasti. 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave predkladá návrh zmenu názvu študijného 

odboru „8.3.4 Kriminológia a Kriminalistika“ v sústave študijných odborov tak, aby 

zodpovedal názvu študijného odboru uvedeného v opise tretieho stupňa štúdia v tomto 

študijnom odbore. 

 

Zdôvodnenie návrhu na zmenu názvu študijného odboru v sústave študijných odborov:  

V sústave študijných odborov je zaradený názov študijného odboru 8.3.4 

„Kriminológia a Kriminalistika“. Opis tretieho stupňa tohto študijného odboru je však 

nazvaný „Kriminalistika, Kriminológia“. Navrhujeme zosúladiť názov študijného odboru 

s opisom študijného odboru v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania s číslom a 

názvom študijného odboru takto: „8.3.4 Kriminalistika a Kriminológia“, nakoľko samotný 

obsah vyjadrený v opise študijného odboru zodpovedá uvedenému názvu.  

V prílohe predkladáme návrh opisu predmetného študijného odboru v prvom, druhom 

a treťom stupni vysokoškolského štúdia. 
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