
Trestné právo procesné II. 

Harmonogram prednášok a cvičení 

 

1. Priebeh trestného konania 

Štádia trestného konania. Postup pred začatím trestného stíhania, oznámenie trestného činu, 

preverovanie podnetov, odloženie, odovzdanie a uloženie veci. Procesný postup policajných 

orgánov a vyšetrovateľov pri preverovaní podnetov. 

 

2. Prípravné konanie 

Pojem, účel a význam prípravného konania, priebeh prípravného konania, začatie trestného 

stíhania, vznesenie obvinenie, vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie, skončenie vyšetrovania, 

rozhodnutie v prípravnom konaní, postúpenie veci, zastavenie trestného stíhania, prerušenie 

trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania, zmier, obžaloba, návrh na 

ochranné opatrenie. 

 

3. Predbežné prejednanie obžaloby 

Účel, spôsob a rozsah predbežného prejednania obžaloby, dôvody a druhy rozhodnutí pri 

predbežnom prejednaní obžaloby, účinky právoplatných rozhodnutí. 

 

4. Hlavné pojednávanie, verejné a neverejné zasadnutie 

Účel a význam hlavného pojednávania. Príprava hlavného pojednávania. Rozhodnutia na 

hlavnom pojednávaní. Účel, priebeh a rozhodnutia na verejnom a neverejnom zasadnutí. 

 

5. Riadne opravné prostriedky 

Odvolanie, predmet odvolania, dôvody odvolania, oprávnené osoby na podanie odvolania, 

podanie, späťvzatie a vzdanie sa odvolania, konanie a rozhodovanie na odvolacom súde, 

princípy rozhodovania o odvolaní, priebeh na verejnom a neverejnom zasadnutí, konanie na 

súde po vrátení veci. Sťažnosť a rozhodovanie o nej. Predmet sťažnosti, formálne náležitosti 

sťažnosti, oprávnenosť podania sťažnosti, podanie, späťvzatie a vzdanie sa sťažnosti, 

rozhodnutie o sťažnosti. Odpor, predmet a dôvody podania odporu, oprávnenosť podania 

odporu a jeho právne dôsledky, ďalší postup pri zrušení trestného rozkazu. 

 

6. Mimoriadne opravné prostriedky 

Sťažnosť pre porušenie zákona. Predmet podania sťažnosti pre porušenie zákona, konanie a 

rozhodnutie o sťažnosti pre porušenie zákona. Konanie na súde I. stupňa po zrušení 

rozhodnutia, obnova konania, dôvody podania obnovy, oprávnenosť subjektov podať obnovu 

konania, rozhodovanie o oprávnenosti tohto opravného prostriedku. Procesný postup po 

povolení obnovy. 

 

 



7. Osobitné spôsoby trestného konania 

Konanie proti mladistvým, konanie proti ušlému, konanie pred samosudcom, podmienečné 

zastavenie trestného stíhania. 

 

8. Vykonávacie konanie 

Výkon trestov a ochranných opatrení. Zásady pre výkon trestov a ochranných opatrení, 

zahladenie odsúdenia, udelenie milosti, náhrada škody spôsobenej rozhodnutím o treste. 

 

9. Právny styk s cudzinou a justičná spolupráca v trestných veciach v rámci EÚ 

Všeobecné otázky, medzinárodné zmluvy, medzinárodné súdy, vyžiadanie s cudziny,         

vydanie do cudziny, extradičné trestné činy, výkon rozhodnutí vo vzťahu k cudzine, európsky 

zatýkací rozkaz, európsky vyšetrovací príkaz, európsky ochranný príkaz 


