
 
Otázky na štátnu skúšku z Trestného práva na ak. rok 2020/2021 

 
 

 

1. 

 

a) Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy 
terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové 

b) Subjekty a strany v trestnom konaní a ich procesné postavenie 

c) Vzťah kriminológie a trestného práva, kriminalistiky a forenzných disciplín 

 

2. 

 

a) Pojem, znaky a druhy trestných činov 

b) Prípravné konanie, jeho priebeh a formy 

c) Definícia kriminológie a jej základné pojmy 

 

3. 

 

a) Trestné činy proti iným právam a slobodám 

b) Procesné úkony, ich druhy a procesné inštitúty procesných úkonov 

c) Predmet kriminológie a jej úlohy 

 

4. 

 

a) Pojem, predmet, systém a funkcie trestného práva, jeho vzťah 
k iným právnym odvetviam a vedným odborom  

b) Postavenie, práva a povinnosti prokurátora v trestnom konaní 

c) Kriminologické smery 

 

5. 

 

a) Trestné činy vojenské 

b) Zaistenie osôb pre účely trestného konania  
c) Fenomenológia kriminality: vymedzenie základných pojmov, index kriminality 

 

6. 

 

a) Pramene trestného práva, výklad trestných zákonov a analógia  
b) Zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie 

c) Etiológia kriminality: rozbor pojmu a vzťah príčin a podmienok 
 

7. 

 

a) Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe 
v ozbrojených silách a proti obrane vlasti  

b) Zabezpečovanie informácií dôležitých pre trestné konanie  
c) Spoločenské kriminogénne faktory a ich dopad na kriminalitu 



8. 

 

a) Pôsobnosť Trestného zákona  
b) Dôkazy - dôkazné prostriedky a priebeh - proces 

dokazovania (charakteristika, význam a rozdiel pojmov)  
c) Individuálne (subjektívne) kriminogénne činitele a ich dopad na kriminalitu 

 

9. 

 

a) Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach 

b) Podanie, preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby v trestnom konaní  
c) Kriminologická charakteristika páchateľa trestnej činnosti 

 

10. 

 

a) Pojem, triedenie a význam skutkových podstát trestných činov  
b) Prípravné konanie – rozhodnutia, ktorými končí prípravné konanie 

c) Obeť trestného činu: vzťah obete a páchateľa 

 

11. 

 

a) Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu 

b) Príprava a priebeh hlavného pojednávania v trestnom konaní  
c) Obeť trestného činu: typológia obetí 

 

12. 

 

a) Objektívne znaky skutkových podstát trestných činov 

b) Priebeh a rozhodovanie na verejnom a neverejnom zasadnutí súdu 

c) Metodológia kriminologického výskumu: základné pojmy, princípy a druhy 

 

13. 

 

a) Trestné činy proti republike 

b) Riadne opravné prostriedky a konanie o nich v trestnom konaní 

c) Prevencia kriminality: pojem, inštitúcie 

 

14. 

 

a) Subjektívne znaky skutkových podstát trestných činov  
b) Mimoriadne opravné prostriedky a ich význam pri 

preskúmaní rozhodnutí v trestnom konaní  
c) Preventívne aktivity podľa obsahového zamerania a podľa okruhu adresátov 

 

15. 

 

a) Trestné činy hospodárske  
b) Osobitné spôsoby trestného konania, ich trestno-procesná charakteristika 

c) Majetková kriminalita: pojem a štruktúra 



16. 

 

a) Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu 

b) Zásady a procesný postup pri výkone trestov  
c) Majetková kriminalita: príčiny a prevencia 

 

17. 

 

a) Trestné činy proti majetku 

b) Zánik trestu, zahladenie odsúdenia v trestnom konaní  
c) Ekonomická kriminalita: pojem, štruktúra a príčiny 

 

18. 

 

a) Vývinové štádiá trestného činu 

b) Odklony od všeobecného spôsobu trestného konania 

c) Profil páchateľa ekonomickej kriminality a jej prevencia 

 

19. 

 

a) Trestné činy proti rodine a mládeži  
b) Extradícia – zásady, procesný postup a porovnanie extradície s európskym 

zatýkacím rozkazom  
c) Násilná kriminalita: pojem a štruktúra 

 

20. 

 

a) Trestná súčinnosť a účastníctvo  
b) Výkon rozhodnutí vo vzťahu k cudzine 

c) Násilná kriminalita: príčiny a prevencia 

 

21. 

 

a) Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti  
b) Prevzatie a odovzdanie trestnej veci v právnom styku s cudzinou, právna pomoc 

vo vzťahu k cudzine 
c) Mravnostná kriminalita: pojem a štruktúra 

 

22. 

 

a) Súbeh trestných činov a recidíva 

b) Základné zásady trestného konania a ich charakteristika 

c) Mravnostná kriminalita: príčiny a prevencia 
 

 

23. 
 

a) Trestné činy proti životu a zdraviu 



b) Zadržanie osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie – charakteristika podmienok a 
procesného postupu  

c) Drogová kriminalita: pojem a štruktúra 
 
 

24. 

 

a) Omyl v trestnom práve a jeho význam  
b) Väzba v trestnom konaní – druhy, podmienky a procesný postup rozhodovania 

o väzbe  
c) Drogová kriminalita: príčiny a prevencia 

 

 

25. 
 

a) Pojem, účel a druhy ochranných opatrení, výchovné opatrenia  
b) Domová a osobná prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov  
c) Počítačová kriminalita: pojem, štruktúra, príčiny a prevencia 

 

26. 
 

a) Pojem, systém a druhy trestov  
b) Pôsobnosť a príslušnosť súdov v trestnom konaní  
c) Kriminalita mládeže: pojem a štruktúra 

 

27. 

 

a) Zásady ukladania trestov, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, osobitné kvalifikačné 
pojmy 

b) Výsluch osôb v trestnom konaní  
c) Kriminalita mládeže: príčiny a prevencia 

 

 

28. 

 

a) Zánik trestnosti a trestu, zahladenie odsúdenia  
b) Poškodený a jeho postavenie v trestnom konaní  
c) Masmédiá a kriminalita: pojem a vplyv masmédií (vrátane internetu) na 

kriminalitu a jej prevenciu 

 

29. 
 

a) Trestná zodpovednosť právnických osôb  
b) Postup pred začatím trestného stíhania, začatie trestného stíhania a vznesenie 

obvinenia 
c) Organizovaná kriminalita: podstata skupinovej činnosti a komodity kriminálnych 

aktivít 
 

30. 
 

a) Trestná zodpovednosť a trestanie mladistvých 



b) Postavenie, práva a povinnosti obhajcu v trestnom konaní 

c) Organizovaná kriminalita: príčiny a prevencia 


