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Okruh otázok pre ústnu časť rigoróznej skúšky zo študijných predmetov: 

Trestné právo hmotné a Trestné právo procesné 

 

 

Trestné právo hmotné: 

 

1. Páchateľ a subjekt trestného činu 

2. Význam zavinenia v trestnom práve 

3. Objekt a objektívna stránka trestného činu 

4. Účasť viacerých osôb na páchaní trestnej činnosti 

5. Vývojové štádiá trestného činu 

6. Súbeh trestných činov a ukladanie trestu za súbeh 

7. Recidíva v trestnom práve 

8. Trest odňatia slobody (podmienky ukladania a výkon) 

9. Tresty nespojené s odňatím slobody a ich realizácia 

10. Zánik trestnosti a trestu 

11. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu 

12. Pôsobnosť Trestného zákona 

13. Druhy sankcií (tresty a ochranné opatrenia) 

14. I. Hlava: Trestné činy proti životu a zdraviu 

15. II. Hlava: Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti 

16. III. Hlava: Trestné činy proti rodine a mládeži 

17. IV. Hlava: Trestné činy proti majetku 

18. V. Hlava: Trestné činy hospodárske 

19. VI. Hlava: Trestné činy všeobecne nebezpečné  a proti životnému prostrediu 

20. VII. Hlava: Trestné činy proti republike 

21. VIII. Hlava: Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach 

22. IX. Hlava: Trestné činy proti iným právam a slobodám 

23. X. Hlava: Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených 

silách a proti obrane vlasti 

24. XI. Hlava: Trestné činy vojenské 

25. XII. Hlava: Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti a trestné činy vojnové 

 

 

Trestné právo procesné: 

 

1. Trestné právo procesné v systéme slovenského práva 

2. Základné zásady trestného konania 

3. Subjekty trestného konania 

4. Obvinený a jeho obhajca 

5. Zaistenie osôb pre účely trestného konania 

6. Zaistenie veci pre účely trestného konania 

7. Procesné úkony 

8. Dokazovanie v trestnom konaní 

9. Dokazovanie znalcom v trestnom konaní 

10. Postup pred začatím trestného stíhania 

11. Prípravné konanie 

12. Predbežné prejednanie obžaloby 

13. Hlavné pojednávanie: verejné a neverejné zasadnutie 

14. Preskúmavanie rozhodnutí 



15. Riadne opravné prostriedky 

16. Mimoriadne opravné prostriedky 

17. Osobitné spôsoby konania 

18. Vykonávacie konanie 

19. Právny styk s cudzinou 

20. Rozhodnutia v trestnom konaní 
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