
Klinika trestného práva 

Harmonogram cvičení 

 

1. Otvorenie právnej kliniky trestného práva – popis náplne a priebehu jednotlivých 

cvičení, špecifikácia spôsobu hodnotenia študentov, poukaz na literatúru, ktorá 

študentom môže napomôcť pri príprave na jednotlivé cvičenia a zoznámenie sa s 

pedagógmi, ktorí budú predmet počas semestra viesť 

2. Vybrané aspekty predsúdneho konania 

3. Organizovaná trestná činnosť a problémy jej odhaľovania (najzásadnejšie problémy 

spojené s predmetnou tematikou budú demonštrované na najvýznamnejších, reálnych 

prípadoch riešených orgánmi činnými v trestnom konaní v podmienkach SR) 

4. Vybrané aspekty súdneho konania (analýza priebehu hlavného pojednávania a 

verejného zasadnutia) 

5. Obvinený, poškodený a štát – vyváženosť ,,zbraní“ alebo absolútna prevaha jedného? 

(analýza práv uvedených subjektov, poukaz na nedostatky právnej úpravy de lege lata, 

spôsoby ich zneužívania v praxi a s tým spojené manipulatívne formy správania na 

strane jednotlivých subjektov trestného konania) 

6. Drogy a trestná činnosť ako nerozlučný vzťah so zásadnými trestnoprávnymi 

dôsledkami 

7. Vybrané aspekty dokazovania v trestnom konaní (analýza reálnych prípadov a 

judikátov vykazujúcich zásadný vplyv na problematiku dokazovania v trestnom 

konaní a formulovanie obdobných hypotetických situácií, ktoré študenti spracujú 

takým spôsobom, aby dosiahli súlad s podstatou analyzovaných rozhodnutí) 

8. Výkon trestu odňatia slobody a kľúčové negatíva spojené s jeho ukladaním – 

predmetná tematika bude doprevádzaná premietaním dokumentárneho filmu 

“Comeback” s cieľom nastolenia diskusie o možnostiach frekventovanejšieho 

využívania alternatívnych trestov v podmienkach SR ako aj o (ne)dostatočnosti 

krokov, ku ktorým v predmetnej oblasti pristupuje slovenský zákonodarca 

9. Právne možnosti odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody – podmienečné 

prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, premena trestu odňatia slobody na trest 

domáceho väzenia, preradenie odsúdeného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

s nižším stupňom stráženia 



10. Pravicový extrémizmus a xenofóbia - ,,diagnóza“ modernej spoločnosti? (pohľad na 

príčiny extrémizmu, súčasné prejavy extrémizmu v SR a vo svete, možnosti ich 

postihu a diskusia o spôsoboch jeho zefektívnenia) 

11. Exkurzia 


