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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 

 

2. Vybrané aspekty predsúdneho konania 

 stručný úvod do problematiky trestného konania a predsúdneho konania 

 analýza dvoch prípadov, ktoré tvoria základ prvých cvičení, z hľadiska podávania 

trestného oznámenia 

 úloha pre študentov: spracovanie trestného oznámenia v oboch prípadoch 

 

3. Vybrané aspekty predsúdneho konania 2 

 kontrola trestných oznámení vypracovaných študentmi 

 analýza prípadov z hľadiska právnej kvalifikácie 

 porovnanie vybraných skutkových podstát súvisiacich s predmetnou právnou 

kvalifikáciou 

 poukaz na vybrané judikáty a rozhodnutia slovenských a českých súdov 

v uvedenej oblasti 

 

4. Vybrané aspekty predsúdneho konania 3 

 analýza riešených prípadov z hľadiska trestného práva procesného 

 dôraz na práva podozrivého a ich vyvodzovanie z judikatúry ESĽP 

 možnosti subjektov trestného konania súvisiace s priebehom výsluchov 

v predsúdnom konaní 

 

5. Vybrané aspekty predsúdneho konania 5 

 začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia 

 poukaz na judikatúru NS SR dotýkajúcu sa uvedených otázok 
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 vypracovanie príslušných uznesení 

 

6. Kontradiktórnosť výsluchov – závažný praktický problém predsúdneho konania 

 vysvetlenie predmetného problému 

 analýza vybraných rozhodnutí slovenských a českých súdov 

 porovnanie prístupu slovenských súdov s prístupom ESĽP k riešeniu predmetného 

problému 

 analýza praktických prípadov, v ktorých prišlo k porušeniu zásady 

kontradiktórnosti pri vykonávaní výsluchov 

 

7. Zaisťovanie dôkazov v rámci predsúdneho konania 

 analýza najzásadnejších procesných chýb, ku ktorým dochádza pri zaisťovaní 

dôkazov v predsúdnom konaní 

 analýza konkrétnych judikátov NS SR a rozhodnutí slovenských súdov 

 praktické príklady zamerané na pochopenie riešených problémov 

 

8. Exkurzia v Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody Leopoldov 

 

9. Drogová trestná činnosť 

 dôraz na praktické problémy dokazovania 

 pochybenia, ku ktorým dochádza pri dokazovaní drogovej trestnej činnosti 

 analýza najnovších judikátov 

 osobitný dôraz na otázky znaleckého skúmania 

 

10. Dôkazy vyhotovené súkromnými osobami ako prípustné dôkazy v trestnom konaní 

 analýza právnej úpravy súvisiacej s predmetným typom dôkazov 

 praktické prípady riešené v tejto oblasti v SR a ČR 

 teória plodov z otráveného stromu a súvisiaca judikatúra ESĽP a súdov SR 

 

11. Elektronické dôkazy a problémy ich zaisťovania 

 spôsob zaisťovania elektronických dôkazov 

 nedostatky právnej úpravy 
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 problémy spôsobované prevádzkovateľmi internetových serverov (google, 

whatsapp, fb) 

 praktické prípady riešené v tejto oblasti v SR a v iných krajinách 


