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Podmieňujúce predmety:  
 

Cieľ predmetu: 
Na základe nadobudnutých teoretických vedomostí získať a osvojiť si praktické 

skúsenosti z aplikácie hmotnoprávnych a procesnoprávnych noriem trestného práva na právne 
relevantné prípady. 
 

Tematický plán predmetu – interné štúdium: 
T. č. Názov témy P S Cv Pz Spolu 

1. 
Kvalifikácia skutkov na základe znakov skutkovej 
podstaty trestného činu 

1  2  3 

2. Rozlišovanie súbehu trestných činov 1  2  3 

3. 
Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a 
protiprávnosť 

1  2  3 

4. 
Prijatie trestných oznámení, rozhodnutia o začatí 
trestného stíhania a vznesení obvinenia 

1  2  3 

5. Dokumentovanie procesných úkonov v trestnom konaní 1  2  3 

6. 
Vyžadovanie expertíz, odborných vyjadrení  a 
znaleckých posudkov 

1 
 

2 
 

3 

7. Jednotlivé spôsoby skončenia prípravného konania 1  2  3 
8. Odklony, postup v prípadoch exempcie 1  2  3 
9. Príprava a priebeh hlavného pojednávania 1  2  3 
10. Rozhodnutia na hlavnom pojednávaní 1  2  3 
11. Opravné prostriedky 1  2  3 

12. 
Procesné úkony v medzinárodnej spolupráci v trestných 
veciach 

1  2  3 

    3.  semester – skúška  12  24  36 
Tematický plán predmetu – externé štúdium: 
 
sústredenie Názov témy P S Cv Pz Spolu 
1. téma č.  1, 2, 3, 4 4    4 
2. téma č. 5, 6, 7, 8 4    4 
3. téma č. 9, 10, 11, 12 4    4 
     3.   semester – skúška  12    12 
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Obsah predmetu: 
1. Kvalifikácia skutkov na základe znakov skutkovej podstaty trestného činu 

Pojem a znaky skutkovej podstaty trestného činu. Obligatórne a fakultatívne znaky 
objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu a ich vzájomný vzťah. Využiteľnosť 
týchto znakov pri subsumpcii relevantných prípadov pod skutkové podstaty jednotlivých 
trestných činov. 

 
2. Rozlišovanie súbehu trestných činov 

Špecifické znaky jednotlivých druhov súbehu. Praktické príklady riešenia súbehov a 
vylúčenia jednočinného súbehu. Judikáty k jednote skutku a k súbehu. 

 
3. Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a protiprávnosť 

Aplikácia zákonných znakov jednotlivých okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť a 
protiprávnosť činu na relevantné prípady. Spôsoby rozhodovania, kazuistika. 
 
4. Prijatie trestných oznámení, rozhodnutia o začatí trestného stíhania a vznesení 
obvinenia 

Formálne a obsahové náležitosti oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu 
trestného činu. Dôkazný význam oznámení. Uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení 
obvinenia. Začatie trestného stíhania vykonaním neodkladného, neopakovateľného alebo 
zaisťovacieho úkonu. Rozhodnutia pred začatím trestného stíhania. Informovanie verejnosti. 
 
5. Dokumentovanie procesných úkonov v trestnom konaní 
Všeobecne o obsahu a forme procesných úkonov. Obsahové náležitosti písomných zápisníc. 
Špecifiká zápisníc z hľadiska druhu procesného úkonu. Iné formy a spôsoby dokumentovania 
priebehu úkonu. Záznamy o vyžiadaných vysvetleniach a iných jednoduchých úkonoch v 
trestnom konaní. Dokumentovanie hlavného pojednávania. Využívanie technických 
prostriedkov na prenos obrazu a zvuku. 
 
6. Vyžadovanie expertíz, odborných vyjadrení  a znaleckých posudkov 
Forma a obsah dožiadaní o podanie odborných vyjadrení a potvrdení. Uznesenie o pribraní 
znalca, poučenie znalca. Formulácia otázok pre znalca. Pribranie znalca ad hoc, pribranie 
ústavu alebo štátneho orgánu. Uznesenie o určení výšky znalečného. 
 
7. Jednotlivé spôsoby skončenia prípravného konania 

Uznesenie o postúpení veci, o zastavení trestného stíhania, o prerušení trestného stíhania. 
Obžaloba. Formálne a obsahové náležitosti rozhodnutí, doručovanie rozhodnutí. Dohoda 
o vine a treste. 
 
8. Odklony, postup v prípadoch exempcie 
Zákonné podmienky a návrhy na podmienečné zastavenie trestného stíhania a schválenie 
zmieru a ich procesné zdokumentovanie v prípravnom konaní. Podnety na podanie návrhov 
na zbavenie imunity. Konanie o dohode o vine a treste. 
 
9. Príprava a priebeh hlavného pojednávania 

Priebeh hlavného pojednávania formou modelovej situácie a metódou hrania rolí, súdu 
strán a ostatných subjektov trestného konania, dokazovania. 
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10. Rozhodnutia na hlavnom pojednávaní 

Spôsob rozhodovania na hlavnom pojednávaní, rozsudok – oslobodzujúci, odsudzujúci, 
jednotlivé druhy uznesení. Formálne a obsahové náležitosti rozhodnutí. 

 
11. Opravné prostriedky   

Podstata a účel opravného konania, jednotlivé opravné prostriedky, rozhodnutia 
o opravných prostriedkoch. Formálne a obsahové náležitosti jednotlivých opravných 
prostriedkov. 

 
12. Procesné úkony v medzinárodnej spolupráci v trestných veciach. 

Dožiadanie na právnu pomoc, výkon úkonov na základe dožiadania, návrh na vydanie 
medzinárodného zatýkacieho rozkazu, európskeho zatýkacieho rozkazu, príkazu na zaistenie 
majetku a dôkazu v EU. Formálne a obsahové náležitosti rozhodnutí. 
 
 
 
Spôsob ukončenia: skúška  
 
Požiadavky na pridelenie kreditov na základe priebežného hodnotenia: 
- samostatná práca č. 1 - hodnotenie aspoň „dobre“  - 50% 
- samostatná práca č. 2 - hodnotenie aspoň „dobre“  - 50% 

 
Požiadavky na skúšku:   
- získanie stanoveného počtu kreditov v rámci priebežného hodnotenia 
 
 
 
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    
− Ivor, J., Záhora, J.: Repetitórium rekodifikovaného trestného práva, Iura Edition 

Bratislava 2012 
− Ivor. J. a kol. Modelové situácie k štúdiu trestného práva, Akadémia PZ v Bratislave, 

2006 
− Záhora, J. a kol. Prípadové štúdie z trestného práva hmotného. Iura edition 2007 
− Klátik, J.  a kol. Prípadové štúdie z trestného práva procesného. Iura edition 2007 
 

 
b) odporúčaná: 

− Samaš, O., Stiffel,. H., Toman, P. Trestný zákon, stručný komentár. IURA edition, 
Bratislava, 2010 

− Solnař, V., Fenyk, J., Císařová D. Základy trestní zodpovědnosti. Podstatně přepracované 
a doplněné vydání. ORAC, Praha, 2003 

 


