
ŠTUDIJNÝ ODBOR 

KRIMINALISTIKA A KRIMINOLÓGIA 

 

Kriminalistika a Kriminológia je študijný odbor (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných 

odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR , ako oblasť poznania (§ 50 ods. l, zákona 

č. 131/2002, o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v ktorej absolvent študijného programu nadobudne profesionálnu spôsobilosť a 

kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom 

vysokoškolskom štúdiu.  

 

Identifikácia študijného odboru v štruktúre podľa § 50 ods. 5 

Názov:  

8. 3. 4  Kriminalistika a Kriminológia  (Criminalistic and Criminology). 

Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje, a štandardná dĺžka 

študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia: 

Študijný odbor Kriminalistika a Kriminológia  sa môže študovať v: 

- prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky v internej 

forme štúdia a 4 roky v externej forme štúdia, 

- druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky v internej 

forme štúdia a 3 roky v externej forme štúdia,  

- treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3  roky 

v internej forme alebo 4 roky v externej forme štúdia. 

Zdôvodnenie potreby:  

Zabezpečenie vzdelávania pracovníkov bezpečnostných služieb v oblasti 

Kriminalistiky a Kriminológie je nevyhnutné pre ochranu spoločnosti pred negatívnymi 

protispoločenskými javmi, pred rôznymi druhmi trestnej činnosti, najmä pred organizovanou 

kriminalitou ako aj pred terorizmom. Najdôležitejšie časti bezpečnostnej štruktúry už nie je 

možné zabezpečovať náhradami v úrovni i obsahu poznania. Dlhodobá bezpečnostná situácia 

v Slovenskej republike, Európe i vo svete si vyžaduje vysokoškolsky vzdelaných 

profesionálov, ktorí budú pripravení a schopní efektívne riadiť stále komplexnejšie 

a detailnejšie kriminalistické a preventívne systémy v boji proti páchateľom pri kontrole 

najzávažnejších druhov kriminality, organizovanej trestnej činnosti alebo terorizmu. Potreba 

je vyjadrená spoločenskou objednávkou na kvalifikovanosť odborníkov a riadiacich 

pracovníkov v bezpečnostných službách.  

Kriminalistické a kriminologické poznatky využívajú štátne a verejnoprávne inštitúcie 

a organizácie, ktoré dnes predstavujú samostatný odbor, charakterizovaný ako bezpečnostné 

služby obyvateľstvu. Riadenie týchto inštitúcií a organizácií si vyžaduje prípravu 

kvalifikovaných špecialistov a manažérov, ktorí si osvojili a zvládli nielen princípy a metódy 

bezpečnostného manažmentu, ale najmä špecifickú aplikáciu ich kriminalistických 

a kriminologických potrieb. Ukazuje sa potreba korekcie týchto postupov a metód, implikácie 

najnovších poznatkov, ktoré nie je možné realizovať len preberaním poznatkov 

z vyskúšaných zdrojov tak, ako to bolo doteraz. 
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Podobné študijné odbory v zahraničí:  

Policejní akademie ČR, Praha - Policejní management a kriminalistika  

Univerzita Tomáše Bati, Zlín – Bezpečnostní technológie, systémy a management 

Univerzita verejnej správy Maďarskej republiky v Budapešti, Fakulta policajných služieb 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostného inžinierstva – Požiarna ochrana 

a priemyslová bezpečnosť 

Academia, Universita Beograd, RS – Kriminalistika, kriminológia 

Volgogradska Akademia – Kriminalistika a súdna expertíza  

Mikolas Romarius univeresity, Vilnjus  Litovska republika  

University Southampton veľká Británia - Criminilogy   

Krakowska szkola wyzsza, Krakow - Zarzadzanie bezpieczenstwem, 

Akademia wychowania Fizycznego w Katowicach – edukacja obrona  

Université de Lausanne / EPFL - Polytechnika Lausanne -  Forénzne vedy, Identifikácia, 

Trasológia a kriminálna analýza, Kriminálne vedy a právo,  

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi:  

- Ochrana osôb a majetku 

- Bezpečnostné  verejno-správne služby 

- Záchranné služby 

- Občianska bezpečnosť 

Obsah: 

Absolventi študijného odboru Kriminalistika a Kriminológia sú spôsobilí vykonávať 

podľa dosiahnutého stupňa štúdia profesiu : 

1. stupeň štúdia (Bc.) 

- bezpečnostný pracovník-špecialista pre prácu na mieste činu, vyšetrovanie a predbežné 

kriminalistické skúmanie, alebo jednoduché kriminologické analýzy a využitie ich 

výsledkov v organizácii, ktorá poskytuje služby najmä pri ochrane osôb a majetku,  

- riadiaci pracovník a špecialista na základnom stupni riadenia v systéme kriminalistických 

alebo kriminologických činností polície a bezpečnostných služieb. 

Absolvent prvého stupňa štúdia ovláda problematiku riadenia základných 

inštitucionálnych bezpečnostných štruktúr a v nich využívaných bezpečnostných systémov na 

využitie kriminalistických a kriminologických poznatkov, má základné znalosti z oblasti 

kriminalistických, forénznych a kriminologických činností, technických prostriedkov, 

preventívnych metód, vyhľadávacích a zaisťovacích postupov a podrobnej právnej úpravy, 

ktoré vie uplatňovať v praxi bezpečnostných organizácii. 

2. stupeň štúdia (Mgr.) 

- riadiaci pracovník na strednom a vyššom stupni riadenia v štátnej správe, v  systéme 

polície a bezpečnostných organizácií poskytujúcich služby v odvetví kriminalistika, 

forénzne vedy alebo kriminológia, 

- samostatný pracovník, špecialista – expert štátnych a neštátnych organizácii 

zabezpečujúcich odbornú, expertnú a znaleckú činnosť v odvetviach kriminalistiky, 

forénznych vied alebo kriminológie na komplexné posudzovanie porušenia a ohrozenia 

systémov pri ochrane bezpečnosti osôb a majetku, ich príčin a možností nápravy. 
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Absolvent druhého stupňa štúdia nadobudne potrebné znalosti z oblasti právnej 

úpravy, systémovej analýzy vopred definovaných a nedefinovaných kriminalistických 

objektov alebo kriminologických systémov, ich projektovania a manažmentu. Ovláda väčšinu 

analytických metód posudzovania a skúmania vybraných kriminalistických a forénznych 

objektov, metódy projektovania kriminalistických alebo kriminologických činností 

bezpečnostných systémov, vie riadiť špecializované pracovné tímy a koordinovať ich činnosť, 

zabezpečuje kontrolu v rámci bezpečnostných systémov. Má zručnosti a schopnosti tvorivo 

analyzovať kriminalistické situácie alebo kriminologické situácie a projektovať vhodné 

riešenia pre ich poznávanie a reguláciu. Riešenia dokáže kvalitatívne posudzovať 

a vyhodnocovať z pohľadu kvalitatívnej garancie a podpory právneho, technického 

a ekonomického zabezpečenia kriminalistických alebo kriminologických činností. 

Absolvent druhého stupňa štúdia má schopnosti pripravovať a riadiť činnosť 

bezpečnostných vyšetrovacích, pátracích a monitorovacích tímov aj v mimoriadnych 

situáciách, s uplatnením zásad teórie kriminalistiky alebo kriminológie, v roli vedúceho 

realizačného tímu. Na úseku koncepcie, analytickej činnosti, organizovania, kontroly a 

zabezpečovania týchto činností dokáže na základe tvorivého prístupu analyzovať 

kriminalistické a kriminologické faktory bezpečnostnej situácie a navrhovať optimálne 

riešenia smerujúce na zabezpečenie účinnej ochrany osôb a majetku.  

3. stupeň štúdia (PhD.) 

- riadiaci a analytický pracovník na vrcholovom stupni bezpečnostného manažmentu 

v Policajnom zbore a v organizáciách poskytujúcich bezpečnostné služby vo verejnej 

správe, so zameraním na kriminalistiku alebo kriminológiu 

- výskumný a vedecký pracovník alebo vysokoškolský učiteľ v odbore kriminalistiky, 

forénznych vied alebo kriminológie. 

Absolvent tretieho stupňa štúdia ovláda vedecké metódy a postupy v oblasti 

kriminalistiky a kriminológie, najmä skúmania a vyhodnocovania rôznych špecifických 

a nešpecifických vplyvov na  celkovú úroveň aplikácie poznatkov kriminalistiky 

alebo kriminológie, vedecky báda a prináša nové poznatky a prístupy na zaisťovanie, 

vyhľadávanie a skúmanie kriminalistických objektov, alebo kriminologických situácii a pod. 

Na základe vedeckých metód poznania a výskumu navrhuje koncepčné a systémové riešenia 

aplikácie poznatkov kriminalistiky alebo kriminológie. Uplatňuje systémový prístup pri 

riešení úloh bezpečnosti štátu, spoločnosti, osôb a majetku. 

Obsah pre prvý stupeň 

Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupeň) 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (1. stupeň) 

Absolvent dokáže analyzovať problémy a situácie, ktoré vznikajú v rôznych oblastiach 

aplikácie poznatkov kriminalistiky a kriminológie, navrhovať časti systémov, spôsoby 

riešenia ich krízových stavov, ako aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky systémovosti 

a je spôsobilý aplikovať ich v organizačnej štruktúre zaoberajúcej sa uvedenými oblasťami. 

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore 

kriminalistika a kriminológia získa teoretické poznatky a praktické zručnosti potrebné na 

zvládnutie povolania v sfére bezpečnostných služieb. Je schopný samostatne vykonávať 

manažérske funkcie na nižších stupňoch riadenia a funkcie špecialistov na stredných stupňoch 

riadenia. Spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa  právnych predpisov Slovenskej 

republiky a podľa Euro-pean Vocational Qualifications for Basic Guarding (Európska 

odborná kvalifikácia pre základnú ochranu). 
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Absolvent má uplatnenie v štátnej správe a vo verejnom sektore. Dokáže realizovať 

poznatky kriminalistiky alebo kriminológie v systéme jednotlivých organizácií a to aj 

v mimoriadnych situáciách; má potrebné znalosti z teórie kriminalistiky, forénznych vied a 

kriminológie, zo základov práva, interpretácii a aplikácii týchto poznatkov v činnosti 

jednotlivých bezpečnostných služieb pri odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti. 

Absolvent získa teoretické poznatky a vedomosti na pokračovanie vo vysokoškolskom 

štúdiu druhého stupňa. 

Teoretické vedomosti (1. stupeň) 

Absolvent odboru prvého stupňa odboru Kriminalistika a Kriminológia: 

- získa a detailne pochopí podstatné informácie, pojmy, princípy, právne prírodovedné, 

sociálne, humanitné a technické teórie vzťahujúce sa na výkon kriminalistických 

alebo kriminologických činností v bezpečnostných službách  

- získa vedomosti potrebné pre pochopenie štruktúry a funkčných väzieb systémov 

kriminalistických alebo kriminologických činností v bezpečnostných službách 

- osvojí si  teoretické poznatky potrebné na výkon základných manažérskych funkcií 

v riadení kriminalistických tímov alebo realizácie preventívnych kriminologických aktivít 

- vie voliť vhodné kriminalistické alebo kriminologické postupy, metódy a spôsob ich 

aplikácie v činnosti bezpečnostných služieb s využitím teoretických a praktických 

skúseností na ich aplikáciu. 

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň) 

Absolvent prvého stupňa odboru Kriminalistika a Kriminológia získa schopnosť: 

- špecifikovať, navrhovať a implementovať jednotlivé spôsoby aplikácie metód 

kriminalistiky alebo kriminológie na zabezpečenie bezpečnosti osôb a ich majetku, 

vrátane všetkých ich oprávnených práv a záujmov 

- špecifikovať, navrhovať a aplikovať postupy metód kriminalistiky alebo kriminológie, 

najmä pri vyhľadávaní, predbežnom skúmaní, zaisťovaní a ochrane kriminalisticky 

alebo kriminologicky významných objektov záujmu 

- hodnotiť dostupné systémy postupov metód kriminalistiky alebo kriminológie na základe 

štandardných i neštandardných požiadaviek na aplikáciu uvedených systémov 

- posudzovať základné ekonomické aspekty metód kriminalistiky alebo kriminológie, 

využívať ich analýzy najmä pre potreby ich obstarávania a obstarávania technických 

prostriedkov 

- aplikovať požiadavky a ponuky na právny systém pri  vytváraní systému na zabezpečenie 

bezpečnosti osôb a ich majetku 

- efektívne riadiť systém výkonu postupov na mieste činu, súvisiacich so zabezpečením 

bezpečnosti osôb a ich majetku vykonávaných bezpečnostnými organizáciami 

a inštitúciami 

- vykonávať kontrolu systému aplikácie metód kriminalistiky alebo 

kriminológie, odstraňovať jeho nedostatky a podľa potreby meniť systém 

- efektívne riadiť pracovné tímy a organizovať spoluprácu so subjektami participujúcimi na 

zabezpečení bezpečnosti osôb a ich majetku, najmä pri vyšetrovaní a kriminalistickom 

alebo kriminologickom skúmaní, 

- získa potrebné praktické zručnosti  pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon povolania 

pre vyhľadávanie a zaisťovanie jednotlivých druhov stôp v kriminalistických technických 

činnostiach všetkých bezpečnostných služieb podľa právnych predpisov Slovenskej 

republiky a požiadaviek EÚ. 
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Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň) 

Absolvent odboru Kriminalistika a kriminológia v prvom stupni dokáže: 

- typovať, vyhľadať, posúdiť, zaistiť všetky druhy kriminalistických a forénznych stôp 

a kriminalisticky významných objektov, 

- prezentovať jednotlivým kategóriám osôb dôkazné, technické a organizačné problémy 

vyhľadávania, zaisťovania a predbežného skúmania všetkých významných objektov 

kriminalistiky alebo kriminológie, 

- zrozumiteľne a výstižne vyjadrovať kvalitatívne a kvantitatívne problémy vyhľadávania, 

predbežného skúmania, zaisťovania a distribúcie kriminalistických stôp a ich nosičov, 

alebo kriminologických objektov skúmania, 

- efektívne rozširovať a prehlbovať svoje znalosti z odboru a pokračovať vo svojom 

odbornom profesionálnom vývoji, 

- riadiť činnosť malého pracovného tímu na mieste činu a v priestore výkonu 

kriminalistickej alebo kriminologickej metódy, 

- organizovať a riadiť odbornú činnosť prípravy v stanovenej oblasti pôsobenia, 

- získavať spracovávať a využívať informácie potrebné pre výkon povolania. 

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň) 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň): 

- znalosti kriminalistiky a kriminológie pre právne základy ochrany osôb a majetku 

v Slovenskej republike a v štátoch EÚ, 

- metódy a postupy vyhľadávania, predbežného skúmania, zaisťovania, prepravy 

a archivácie kriminalistických a forénznych stôp a iných významných objektov 

- prírodovedná, technická, sociálna a humanitná podstata a technické aspekty aplikácie 

kriminalistických alebo kriminologických systémov,   

- aplikácia kriminalistických alebo kriminologických systémov na zabezpečenie 

bezpečnosti osôb a majetku, 

- základy riadenia kriminalistických alebo kriminologických tímov, 

- dokumentačné činnosti a informačná logistika pre špecifické potreby bezpečnostných 

služieb, 

- technická podpora bezpečnostných služieb, 

- profesijná etika, psychológia a sociológia, penológia, 

- záverečná práca – štátna skúška (Bc). 

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň) 

 spoločensko-vedná podpora programu, 

 znalosti zo psychológie, sociológie, profesijnej etiky, manažérskej komunikácie a ich využitie 

v odbornej profesii, 

 základy obstarávania a logistiky, 

 základy z oblasti informatiky, príbuzných a nadväzných vied a analytických metód, 

 zvládnutie cudzieho jazyka pre potreby  odbornej komunikácie, 

 odborná služobná a fyzická príprava 

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto 

študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru! HÍbka 

rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené 

témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu 

jednej spomedzi nich. 
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Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je 

kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS 

kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru. 

Štátna skúška (1. stupeň) 

- obhajoba bakalárskej práce (abstrakt v jazyku anglickom) v rozsahu 40 – 50 strán formát 

A4, v ktorej má absolvent preukázať schopnosť aplikovať získané teoretické vedomosti 

a praktické zručnosti do praktických problémov kriminalistických alebo kriminologických 

činností a samostatne ich uplatňovať 

- overuje sa spôsobilosť riešiť praktické zadania vychádzajúce z predpokladaného 

uplatnenia absolventa 

- kolokviálnou skúškou overiť zvládnutie a pochopenie  požadovaných vedomostí z oblasti 

kriminalistických alebo kriminologických systémov a služieb, základov ich manažérstva a 

právnej alebo technickej aplikovateľnosti na podporu bezpečnostných systémov.  

Obsah pre druhý stupeň 

Vymedzenie odborného profilu absolventa (2. stupeň) 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (2. stupeň) 

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Kriminalistika 

a Kriminológia získa detailné teoretické poznatky a praktické zručnosti potrebné na rozvíjanie  

schopností ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania v sfére bezpečnostných služieb. 

 Absolvent dokáže analyzovať kriminalistické objekty a kriminologické stavy a situácie 

v oblasti bezpečnosti a jej narušenia. Vie samostatne spracovávať koncepčné návrhy 

na riešenie porúch v celom systéme kriminalistických alebo kriminologických situácii a jeho 

jednotlivých prvkoch. Vie samostatne spracovávať odborné posudky a expertízne vyjadrenia 

vo vymedzených odvetviach. Absolvent si osvojí teoretické vedomosti v oblasti aplikácie 

znalostí kriminalistiky a kriminológie pre podporu bezpečnosti, ochrany osôb a majetku, 

najmä následných a preventívnych opatrení. Rozvinie intelektuálne spôsobilosti, praktické 

zručnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré mu umožnia samostatne pripravovať a realizovať 

odborné a expertné a špecializované kriminalistické alebo kriminologické skúmanie, ako aj 

projekty a prevziať zodpovednosť za ich komplexné riešenie aj na národnej a medzinárodnej 

úrovni. 

Absolvent je schopný získavať a analyzovať kriminalistické alebo kriminologické 

informácie z bezpečnostného prostredia, vykonávať rizikové a vzťahové analýzy a navrhovať 

odpovedajúce časti bezpečnostných systémov, navrhovať a prijímať vhodné riešenia na 

zabezpečenie ochrany osôb a majetku aj pri mimoriadnych situáciách. Dokáže viesť a riadiť 

analytické a výkonné tímy aj pri najzložitejších prípadoch práce na mieste činu a iných 

kriminalistických alebo pri riešení zložitých kriminologických úloh. Vie prijímať komplexné 

riešenia na zaistenie bezpečnosti z hľadiska kriminalistiky alebo kriminológie. 

Absolvent získa znalosti v oblasti teórie a praxe kriminalistiky alebo kriminológie, 

umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť špecifické 

bezpečnostné akcie a prevziať zodpovednosť za správnosť ich riešenia. Absolvent odboru 

dokáže efektívne riadiť činnosť organizácií a odborných pracovných tímov na strednom a 

najvyššom stupni riadenia kriminalistických alebo kriminologických činností, organizovať 

súčinnosť a koordinovať činnosť so všetkými kooperujúcimi subjektmi. 

Absolvent odboru Kriminalistika a Kriminológia má potrebný rozsah vedomostí 

z teórie a aplikácie prírodovedných, technických, sociálnych a humanitných vied vrátane 



 7 

práva a bezpečnosti na úspešné plnenie úloh v bezpečnostných systémoch najmä na úseku 

ochrany práv osôb a ich majetku. 

Absolvent odboru ovláda systém a metodiku tvorby zámerov a koncepcií 

kriminalistických a kriminologických činnosti najmä pre potreby bezpečnostných služieb a 

má potrebné vedomosti o tvorbe ich organizačných štruktúr o metódach a formách ich práce 

v súlade s prognózami vývoja bezpečnostnej situácie. Dokáže aplikovať získané znalosti pri 

realizácii medzinárodnej spolupráce a plnení úloh v súlade s požiadavkami nadštátnych a 

medzinárodných orgánov a organizácií.  

Teoretické vedomosti (2. stupeň) 

Absolvent odboru Kriminalistika a Kriminológia (2. stupeň): 

- osvojí si vedecké prístupy samostatného, tvorivého a komplexného výskumu javov 

a procesov v oblasti kriminalistiky a kriminológie, 

- osvojí si vedecké prístupy na uskutočňovanie analýzy problémov kriminalistiky a 

kriminológie v oblasti bezpečnosti s cieľom prípravy koncepčných zámerov, projektov, 

realizácie návrhu a prevádzky zodpovedajúcich systémov, 

- pochopí  všetky kriminalistické a kriminologické faktory determinujúce činnosti v 

bezpečnostných systémoch a osvojí si metódy ich kontroly a regulácie, 

- detailne zvládne technické prostriedky, nástroje, postupy a metódy skúmania 

kriminalistických a kriminologických objektov, najmä kriminalistických stôp alebo stavu 

a vývoja kriminality a súvisiacich rozhodovacích procesov kriminalistiky alebo 

kriminológie, 

- nachádza a prezentuje vlastné riešenia postupov a metód skúmania, problémov pri 

skúmaní a ich aplikáciu pri riešení kritických miest skúmania objektov kriminalistiky 

alebo kriminológie, 

- ovláda využitie teórie metód kriminalistického alebo kriminologického skúmania v oblasti 

bezpečnosti najmä na riešenie kriminalistickej alebo kriminoologickej situácie, 

- tvorivo aplikuje získané poznatky kriminalistiky a kriminológie v bezpečnostnej praxi, 

- vie zavádzať riešenia a riešiť štandardné i neštandardné kriminalistické alebo 

kriminologické situácie, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení 

kriminalistických alebo kriminologických problémov súvisiacich s ochranou práv na 

ochranu osôb a majetku, 

- má rozšírené vedomosti o efektívnom riadení jednotlivcov, odborných tímov a riadených 

systémov s dôrazom na aplikáciu kriminalistických alebo kriminologických prístupov pri 

riešení konkrétnych situácií na ochranu práv osôb a ich majetku,  

- získa širšie vedomosti o súčasných organizačných štruktúrach a koncepčných zámeroch 

vývinu aplikácie kriminalistických alebo kriminologických poznatkov v oblasti 

bezpečnostných služieb, ako aj o špecifickej činnosti jednotlivých systémov týchto 

služieb.  

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň) 

Absolvent odboru Kriminalistika kriminológia (2. stupeň) získa schopnosť: 

- pochopiť a analyzovať javy a procesy ovplyvňujúce kriminalistickú a kriminologickú 

činnosť bezpečnostných služieb a bezpečnostných systémov, 

- riadiť procesy zmien v kriminalistických alebo kriminologických systémoch, 

- špecifikovať, navrhovať a implementovať komplexné riešenia kriminalistických alebo 

kriminologických systémov podpory právnej ochrany občana, jeho majetku a ďalších 

oprávnených práv a záujmov, 

- identifikovať, analyzovať a hodnotiť  riziká a ohrozenia súvisiace s kriminalistickými 

alebo kriminologickými činnosťami pri zabezpečení právnej ochrany osôb a majetku, 
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- sústreďovať pozornosť na rozhodujúce úlohy a problémy súvisiace s výkonom profesie a 

na riešenie kriminalistických situácií alebo kriminologických javov,  

- predvídať udalosti súvisiace s výkonom profesie, regulovať vlastné správanie a konanie aj 

v podmienkach záťažových situácií, 

- zvládnuť informačné prostriedky podporujúce analytické a projekčné činnosti a 

spracovávať všetky dostupné formy a metódy dokumentácie,  

- voliť optimálne postupy a pracovné metódy podľa meniacich sa požiadaviek alebo 

situačných zmien,  

- systémového prístupu k práci s kriminalistickými alebo kriminologickými  informáciami, 

ich získavania, analýzy a spracovania s využitím moderných informačných technológií, 

- spracúvať komplexné plány aplikácie metód kriminalistiky alebo kriminológie na  

následné skúmanie kriminogénnych javov.  

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň) 

Absolvent odboru Kriminalistika a Kriminológia (2. stupeň) dokáže: 

- pracovať samostatne i ako člen alebo vedúci tímu na strednom a najvyššom stupni 

riadenia, 

- sledovať nové trendy v oblasti kriminalistiky, forénznych vied alebo kriminológie 

a tvorivo ich zavádzať do praxe,  

- samovzdelávať sa v predmetných a súvisiacich odboroch a odvetviach, 

- prezentovať nové poznatky, odborne a metodicky viesť ďalšiu odbornú prípravu vo 

zverenej oblasti, 

- realizovať svoju profesionálnu činnosť v súlade s právnymi a etickými normami, 

- podieľať sa na tvorbe a spracovávaní koncepčných, metodických a iných dokumentov na 

plnenie kriminalistických a kriminologických úloh pre potreby bezpečnostných služieb, 

- spolupracovať s občianskou verejnosťou, s orgánmi štátnej správy a samosprávy,  

- vykonávať základné ekonomické posúdenia aplikácie kriminalistických alebo 

kriminologických aktivít. 

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň) 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň) 

Jadro obsahuje: 

- teóriu kriminalistických stôp a kriminalistického skúmania a metód kriminologického 

skúmania, 

- teóriu kriminalistiky a kriminalistické expertízne činnosti a schopnosť aplikácie systému 

kriminalistických znalostí v procese objasňovania a dokumentovania trestnej činnosti,  

- vedomosti z kriminológie so schopnosťou tvorby koncepčných zámerov kontroly 

kriminality, realizácie systémov preventívnych opatrení najmä v oblasti organizovanej 

kriminality, 

- kriminalistické a kriminologické systémy, inštitucionálne a organizačné štruktúry, 

využívané technické systémy a organizácia práce v SR a EU, funkcie a vzájomné vzťahy 

pri zabezpečovaní kriminalistických a kriminologických činností, 

- právne vedomosti nasmerované na schopnosti absolventa využívať kriminalistické 

a kriminologické poznatky, 

- riadenie kriminalistických a kriminologických systémov (manažérske funkcie, 

rozhodovacie procesy, personálny manažment, hodnotový manažment, informatické 

systémy riadenia),   
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- vedomosti z oblasti manažmentu kriminalistických a kriminologických činností, ich 

identifikácie, analýzy variantných riešení so zvážením priority rizík, ich hodnotenia, 

- teória a prax policajných a bezpečnostných služieb, teória odhaľovania, vyšetrovania  

a dokazovania trestnej činnosti, 

- metódy a prostriedky realizácie koncepčných zámerov a opatrení v činnosti riadiaceho 

pracovníka a špecialistu. 

- technické systémy a prostriedky kriminalistických a kriminologických činností a 

schopnosť ich využívania pri plnení úloh bezpečnostných služieb a navrhovať opatrenia 

na ich modernizáciu, 

- Diplomová práca - konkrétne riešenie problému v oblasti kriminalistiky alebo 

kriminológie s vyústením do koncepčných  opatrení  riešeného problému. 

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 

v každom roku  štúdia. 

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň) 

- vedomosti zo spoločenskovedných disciplín a schopnosť absolventa orientovať sa 

v domácej a zahraničnej informačnej základni kriminalistických alebo kriminologických 

činností, 

- informačné technológie a technické prostriedky, 

- súdne inžinierstvo a forénzne vedy, 

- znalosti z forénznej psychológie, súdneho inžinierstva, profesijnej etiky, prezentácie, 

komunikácie a ich využitie v odbornej profesii, 

- spôsobilosť aktívnej odbornej komunikácie vo zvolenom svetovom jazyku, 

- európske právne a technické normy pre oblasť kriminalistiky alebo prevencie kriminality, 

- špecifické profesijne činnosti, 

- ekonomické aspekty projektovania a prevádzkovania kriminalistických alebo 

preventívnych služieb, 

- logistické zabezpečenie kriminalistických alebo kriminologických činností. 

 

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v 

tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah Študijného odboru. 

Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí obsahovať témy ( nosné a ďalšie) študijného 

odboru, v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru. 

štátna skúška (2. stupeň) 

- obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom) v rozsahu 60-70 strán vo 

formáte A4, v ktorej absolvent preukáže schopnosť samostatne získavať teoretické 

vedomosti a praktické poznatky a tvorivo ich uplatňovať a využívať, 

- overenie spôsobilosti komplexne riešiť úlohy súvisiace  s poznatkami kriminalistiky alebo 

kriminológie,  

- kolokviálna skúška z nosných tém študijného odboru Kriminalistika a kriminológia. 

 

 

Obsah pre tretí stupeň 

Vymedzenie odborného profilu absolventa (3. stupeň) 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (3. stupeň) 
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Absolvent študijného odboru „Kriminalistika a Kriminológia tretieho stupňa 

vysokoškolského štúdia disponuje ucelenými znalosťami o kriminalite ako hromadnom 

sociálno-právnom fenoméne, možnostiach jeho kontroly a o jeho prevencii. Ovláda spôsoby 

získavania, zaisťovania, vyhodnocovania a využívania kriminalistických stôp 

a kriminalistickej identifikácie.   Disponuje aj znalosťami prírodných, technických, 

humanitných a spoločenských študijných odborov, získanými kombináciou poznatkov 

študijných odborov. 

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a  je schopný formulovať vedecký 

problém, spracovať projekt, viesť vedecký výskum a prezentovať výsledky výskumu. 

Absolvent ovláda a kvalifikovane využíva rozsiahle znalosti z kriminologických, 

kriminalistických, znaleckých a expertíznych činností. 

Je schopný uplatňovať systémový prístup s dôrazom na teoretické a empirické metódy 

a techniky výskumu, optimálne transformovať vedecké poznatky policajno- bezpečnostnej 

teórie, kriminalistiky, forénznych vied a kriminológie do policajnej a bezpečnostnej praxe.  

Uplatní sa nielen v oblasti znaleckých, kriminalistických a expertíznych činností, 

kriminologických a preventívnych aktivít, pri návrhu trestno-právnych a súvisiacich noriem, 

ale aj pre  pôsobenie v sfére vzdelávania, vedy a výskumu. 

 

Teoretické vedomosti (3. stupeň) 

Absolvent odboru Kriminalistika a Kriminológia (3. stupeň): 

Absolvent si osvojil základné kriminalistické a kriminologické školy a smery, 

etiológiu, fenomenológiu a prevenciu kriminality, typológiu jej foriem, páchateľov a obetí. 

Absolvent si osvojil hlavné historické kriminalistické školy, obsah teórie vybraných odvetví 

a odborov kriminalistického znaleckého skúmania. Ovláda teóriu zaisťovania 

a vyhodnocovania kriminalistických stôp, kriminalistickej identifikácie, kriminalistického 

skúmania a má potrebné primerané vedomosti z forénznych a hraničných  disciplín.  

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň) 

Absolvent odboru Kriminalistika a Kriminológia (3. stupeň) si osvojí: 

- schopnosť pracovať samostatne aj viesť interdisciplinárne vedecké a iné odborné tímy, 

tvorené odborníkmi kriminologických, kriminalistických, právnych, sociologických, 

psychologických a ďalších súvisiacich odborov,  

- primerané znalosti prírodných, technických, sociálnych a humanitných vied a spôsoby ich 

aplikácie v kriminalistických a bezpečnostných činnostiach,    

- schopnosť kvalifikovane a odborne komunikovať vo svetovom jazyku,   

- schopnosť samostatne aplikovať znalosti expertných systémov v oblasti policajných a 

bezpečnostných činností,   

- schopnosť vedecky formulovať problém, právne aspekty, etické a spoločenské stránky 

vedeckej práce a prezentáciu výsledkov výskumu, 

- schopnosť vypracúvať vedecké a výskumné projekty, 

- spôsobilosť pôsobiť v procese vzdelávania, 

- spôsobilosť spracovávať a podávať znalecké a expertízne posudky v odvetví a odbore, 

pôsobiť v procese ich revízie. 

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň) 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň) 

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na hlavné 

disciplíny kriminalistickej techniky a taktiky a kriminológie. 
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Študijná časť: 

Študijnú časť odboru „Kriminalistika a Kriminológia“ tvorí predmet, štruktúra, 

funkcie, teória a metodológia všeobecnej a špeciálnej kriminológie; etiológia zločinu ako 

hromadného sociálno-právneho fenoménu, jeho fenomenológia a prevencia; typológia 

páchateľov kriminality a jej obetí; kriminologická interpretácia štatistiky celkovej kriminality 

a jej druhov. Študijnú časť odboru ďalej alternatívne tvorí: teória kriminalistiky, teória 

kriminalistických stôp, teória kriminalistickej identifikácie, metodiky vyhľadávania, 

zaisťovania, vyhodnocovania kriminalistických stôp, metódy ich skúmania, metodológia 

využívania kriminalistických stôp; aplikácia súčasných technológií, technických prostriedkov 

a systémov na kriminalisticky relevantné udalosti a situácie. Súčasťou detailných znalostí je aj 

právna úprava znaleckej činnosti jej interpretácia a jej vývoj.   

Vedecká časť: 

Vedecká časť študijného odboru „Kriminalistika a Kriminológia“ pozostáva 

z individuálnej vedeckej práce študenta, alebo z jeho aktívnej účasti vo vedeckých tímoch. 

Samostatne vypracováva projekt výskumnej úlohy, ktorá tvorí základ jeho záverečnej 

(dizertačnej) práce. Využíva empirické a teoretické metódy na získavanie, systemizáciu 

a interpretáciu pôvodných poznatkov o kriminalite, jej prevencii a o zaisťovaní a identifikácii 

kriminalistických stôp, metódach ich skúmania a jeho interpretácie. Výsledky vedeckých 

aktivít prezentuje na domácich a medzinárodných vedecko-teoretických podujatiach a formou 

vedecko-publikačných prác. Doktorandi v dennej, aj externej forme štúdia preukazujú 

primerané aktivity v priamej pedagogickej činnosti vo vyučovacom procese ako aj vo vedení 

záverečných prác študentov bakalárskeho štúdia. 

Dizertačná práca 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia vypracuje dizertačnú prácu, v ktorej 

preukáže schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na 

súčasnom stave vedeckého poznania  a najmä preukáže  vlastný príspevok, ktorý je 

výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti . 

Pri obhajobe dizertačnej práce prezentuje výsledky vlastnej výskumnej práce a preukazuje  

schopnosť samostatnej vedeckej práce v študijnom odbore. 

 

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná 

skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent 

preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky. 


