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Podmieňujúce predmety:  
 

Cieľ predmetu: 
V nadväznosti na systém poznatkov získaných v rámci bakalárskeho štúdia, poskytnúť 

študentom komplexný prehľad a systém poznatkov z osobitnej časti Trestného zákona,  
trestnej politiky štátu, základných i súvisiacich trestnoprávnych noriem, judikatúry 
Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, problematiky právneho styku s cudzinou, 
európskeho trestného práva, kriminalizácie a dekriminalizácie, zásahov do ľudských práv a 
slobôd v rámci trestného konania. 
 

Tematický plán predmetu – interné štúdium: 
T. č. Názov témy P S Cv Pz Spolu 
1. Trestné činy proti životu a zdraviu 2  2  4 
2. Trestné činy proti slobode a ľudskej  dôstojnosti 2  2  4 

3. 
Trestné činy proti rodine a mládeži. Trestné činy proti 
iným právam a slobodám 

2  2  4 

4. Trestné činy proti majetku 2  2  4 
5. Trestné činy hospodárske 2  2  4 

6. 
Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému 
prostrediu 

2 
 

2 
 

4 

7. 
Trestné činy proti republike. Trestné činy proti poriadku 
vo verejných veciach   

2  2  4 

8. 

Trestné proti brannosti, proti civilnej službe, proti 
službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti. 
Trestné činy vojenské. Trestné činy proti mieru, proti 
ľudskosti, trestné činy terorizmu a extrémizmu  a trestné 
činy vojnové 

2  2  4 

9. Európsky dohovor a záruky spravodlivého procesu 2  2  4 
10. Právny styk s cudzinou 2  2  4 

11. 
Niektoré črty kontinentálneho a anglo-amerického 
trestného konania 

2  2  4 

12. 
Európske aspekty trestného práva procesného. Konanie 
na medzinárodnom trestnom súde 

2  2  4 

    2.  semester – skúška  24  24  48 
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Tematický plán predmetu – externé štúdium: 
sústredenie Názov témy P S Cv Pz Spolu 
1. téma č.  1, 2, 3, 4 6    6 
2. téma č. 5, 6, 7, 8 6    6 
3. téma č. 9, 10, 11, 12 4    4 
     2.   semester – skúška  16    16 
 
Obsah predmetu: 
1. Trestné činy proti životu a zdraviu 

Ochrana života a zdravia v trestnom práve. Trestné činy proti životu a zdraviu. 
Charakteristika druhových znakov skutkových podstát trestných činov. Výklad jednotlivých  
ustanovení. 

 
2. Trestné činy proti slobode a ľudskej  dôstojnosti 

Význam ochrany slobody a ľudskej dôstojnosti v trestnom práve. Charakteristika 
základných pojmov. Rozbor znakov skutkových  podstát. Výklad jednotlivých ustanovení. 

 
3. Trestné činy proti rodine a mládeži. Trestné činy proti iným právam a slobodám  

Ochrana rodiny a mládeže v trestnom práve.  Charakteristika znakov skutkových podstát 
trestných činov. Výklad jednotlivých  ustanovení. Trestné činy proti iným právam a slobodám 
Význam ochrany iných práv a slobôd. Rozbor jednotlivých znakov skutkových  podstát. 

 
4. Trestné činy proti majetku 

Charakteristika trestných činov proti majetku, vymedzenie základných pojmov. Rozbor 
znakov skutkových podstát. Trestné činy proti majetku, podstatu ktorých tvorí obohatenie sa 
na škodu cudzieho majetku. Trestné činy proti majetku, podstatu ktorých tvorí poškodenie 
majetku. Trestné činy proti majetku, podstatu ktorých tvorí koristenie z trestnej činnosti 
ďalšej osoby. Výklad jednotlivých ustanovení.  
 
5. Trestné činy hospodárske 

Význam ochrany hospodárskych záujmov. Rozbor druhových znakov skutkových podstát 
trestných činov podľa jednotlivých dielov. Výklad vybraných ustanovení. 
 
6. Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu 

Charakteristika trestných činov všeobecne nebezpečných a proti životnému prostrediu,  
vymedzenie pojmu všeobecné nebezpečenstvo. Rozbor znakov skutkových podstát. Výklad 
jednotlivých ustanovení. 
 
7. Trestné činy proti republike. Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach   

Význam ochrany záujmov republiky prostredníctvom ustanovení Trestného zákona a 
charakteristika základných pojmov. Rozbor znakov skutkových podstát a výklad jednotlivých 
ustanovení. Význam ochrany poriadku vo verejných veciach. Vymedzenie pojmu verejný 
činiteľ v Trestnom zákone. Korupcia. Rozbor znakov skutkových  podstát. Výklad 
jednotlivých ustanovení. 

 
8. Trestné proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách a proti 

obrane vlasti. Trestné činy vojenské. Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, 
trestné činy terorizmu a extrémizmu  a trestné činy vojnové 
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Charakteristika trestných činov podľa X., XI. a XII. hlavy osobitnej časti Trestného zákona. 
Rozbor znakov skutkových podstát. Výklad  jednotlivých pojmov a vybraných ustanovení 

 
 
9. Európsky dohovor a záruky spravodlivého procesu 

Trestnoprávne ustanovenia Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 
Vzťah Dohovoru a vnútroštátneho práva. Základné procesné záruky spravodlivého procesu 
(verejnosť konania, rovnosť zbraní, kontradiktórnosť, rýchlosť konania). Európsky súd pre 
ľudské práva a jeho judikatúra vzťahujúca sa na trestné konanie. 

 
10. Právny styk s cudzinou 

Pojem, vývoj a základné formy právneho styku s cudzinou. Vnútroštátna a medzinárodná 
úprava právneho styku s cudzinou. Najdôležitejšie medzinárodné zmluvy, ktorými je 
Slovenská republika viazaná. Princíp reciprocity  v medzinárodnej spolupráci. Konanie o 
vyžiadanie z cudziny. Konanie o vydanie do cudziny. Prevzatie a odovzdanie odsúdeného na 
výkon trestu. Prevzatie a odovzdanie trestnej veci. Procesný postup a príslušnosť slovenských 
orgánov. Pojem a  predmet právnej pomoci v trestnom konaní v styku s cudzinou. Dožiadania 
slovenských orgánov. Dožiadania cudzích orgánov. Úkony cudzích orgánov na území 
Slovenskej republiky. Cezhraničné sledovanie a prenasledovanie.  

 
11. Niektoré črty kontinentálneho a anglo-amerického trestného konania   

Náčrt trestného konania vo Veľkej Británii a USA. Trestné konanie v niektorých 
štátoch Európskej únie. Základné modely prípravného konania trestného a súdneho konania.  

 
12. Európske aspekty trestného práva procesného. Konanie na medzinárodnom 
trestnom súde 
Európske právo, trestné právo a medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach. 
Ochrana finančných záujmov Európskych spoločenstiev a Európsky úrad pre boj 
s podvodnými konaniami (OLAF). Európsky zatýkací rozkaz. Príkaz na zaistenie majetku 
alebo dôkazov v Európskej únii. Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu. Právne 
postavenie a právomoci súdu. Jurisdikcia, prípustnosť a použiteľné právo. Vyšetrovanie a 
trestné stíhanie, súdne konanie, tresty, odvolanie a revízia. Medzinárodná spolupráca a súdna 
pomoc. 
 
Spôsob ukončenia: skúška  
 
Požiadavky na priebežné hodnotenie: 
- test č. 1 – 20 bodov 
- test č. 2 – 20 bodov 
 
Požiadavky na skúšku:   
- preukázanie zvládnutia predpísaného učiva a schopnosti aplikovať získané poznatky na 

praktické príklady   ústna skúška – 60 bodov. 
 
Literatúra: 
a) povinná: 

− Ivor a kol. Trestné právo hmotné I. a II. zväzok, IURA Edition, Bratislava 2010 
− Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné. Iura Edition, Bratislava, 2010  

− Repík, B.: Ľudské práva v súdnom konaní, MANZ Bratislava 1999, 256 s. ISBN 80-
85719-24-X 
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b) odporúčaná: 
− Ivor, J., Záhora, J.: Repetitórium rekodifikovaného trestného práva, Iura Edition 

Bratislava 2010 
− SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí.  Praha C. H. 

Beck, 2000.  468 s. ISBN 80-7179-350-7 
− Samaš, O., Stiffel,. H., Toman, P. Trestný zákon, stručný komentár. IURA edition, 

Bratislava, 2006 
− Solnař, V., Fenyk, J., Císařová D. Základy trestní zodpovědnosti. Podstatně přepracované 

a doplněné vydání. ORAC, Praha, 2003,  
− Kmec, J. Evropské trestní právo, C. H. Beck, Praha 2006 

 
Zameranie na skúšku 
 

- Trestné činy proti životu 
- Trestné činy proti zdraviu 
- Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie 
- Trestné činy proti slobode 
- Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti 
- Trestné činy proti rodine a mládeži 
- Trestné činy proti majetku, podstatu ktorých tvorí obohatenie sa na škodu cudzieho 

majetku 
- Trestný čin krádeže 
- Trestné činy proti majetku, podstatu ktorých tvorí poškodenie majetku 
- Trestné činy proti majetku, podstatu ktorých tvorí koristenie z trestnej činnosti ďalšej 

osoby 
- Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku a trestné činy proti hospodárskej disciplíne 
- Trestné činy proti mene a trestné činy daňové, trestné činy proti priemyselným právam 

a proti autorskému právu 
- Trestné činy všeobecne nebezpečné 
- Trestné činy proti životnému prostrediu 
- Trestné činy proti republike 
- Trestné činy proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci  
- Trestné činy verejných činiteľov 
- Korupcia 
- Niektoré formy trestnej súčinnosti 
- Iné formy rušenia činnosti orgánov verejnej moci 
- Trestné činy proti iným právam a slobodám. 
- Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách 

a proti obrane vlasti 
- Trestné činy vojenské 
- Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti trestné činy terorizmu a extrémizmu a trestné 
činy vojnové 

- Trestnoprocesné ustanovenia Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
- Základné procesné záruky spravodlivého procesu 
- Európsky súd pre ľudské práva a jeho rozhodovacia činnosť vzťahujúca sa na trestné 

konanie 
- Pojem, vývoj a základné formy právneho styku s cudzinou 
- Medzinárodné zmluvy a trestné konanie 
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- Vydávanie páchateľov trestných činov (extradícia) 
- Výkon rozhodnutia vo vzťahu k cudzine 
- Prevzatie a odovzdanie trestnej veci 
- Právna pomoc vo vzťahu k cudzine 
- Európsky zatýkací rozkaz 
- Príkaz na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii 
- Európske právo, trestné právo a medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach 
- Francúzske trestné konanie  
- Nemecké trestné konanie 
- Talianske trestné konanie 
- Trestné konanie v Anglicku a Walese 
- Americké trestné konanie 
- Konanie na Medzinárodnom trestnom súde 


