
OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ RIGORÓZNEJ SKÚŠKY 

t r e s t n é   p r á v o   ako študijný odbor rigoróznej skúšky 

 

Nasledovné otázky platia pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku na rigorózne konanie po 

1.9.2018. Rigorózne konanie po uvedenom dátume sa spravuje znením vyhlášky dekana o 

rigoróznom konaní č. 1/2012, ktoré bolo schválené Akademickým senátom PF TU 23. 5. 

2018. V zmysle predmetného znenia vyhlášky pozostáva rigorózna skúška z predmetov: 

trestné právo hmotné a trestné právo procesné: 

 

1. Pojem, znaky a druhy trestných činov 
2. Pôsobnosť Trestného zákona 
3. Vývinové štádiá trestného činu  

4. Skutkové podstaty trestných činov – pojem, triedenie a znaky 

5. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu 

6. Trestná súčinnosť a účastníctvo 

7. Súbeh trestných činov a recidíva 

8. Pojem, účel a druhy trestov a zásady ukladania trestov  

9. Zánik trestnosti a trestu 

10. Trestná zodpovednosť a trestanie mladistvých 

11. Trestná zodpovednosť právnických osôb 

12. Trestné činy proti životu a zdraviu 

13. Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti 

14. Trestné činy proti rodine a mládeži 

15. Trestné činy proti majetku 

16. Trestné činy hospodárske 

17. Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu 

18. Trestné činy proti republike 

19. Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach 

20. Trestné činy proti iným právam a slobodám 

21. Subjekty a strany v trestnom konaní a ich procesné postavenie 

22. Základné zásady trestného konania a ich charakteristika  

23. Pôsobnosť a príslušnosť súdov v trestnom konaní  

24. Poškodený a jeho postavenie v trestnom konaní  

25. Postavenie, práva a povinnosti obhajcu v trestnom konaní 

26. Procesné úkony, ich druhy a procesné inštitúty procesných úkonov  

27. Zaistenie osôb pre účely trestného konania  

28. Zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie 

29. Zabezpečovanie informácií dôležitých pre trestné konanie 

30. Dôkazy a dôkazné prostriedky 

31. Predsúdne trestné konanie, jeho priebeh a formy 

32. Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby 

33. Hlavné pojednávanie 

34. Verejné a neverejné zasadnutie 

35. Riadne opravné prostriedky 

36. Mimoriadne opravné prostriedky 

37. Osobitné spôsoby trestného konania 

38. Výkon trestov a zahladenie odsúdenia 



39. Právny styk s cudzinou 

40. Justičná spolupráca v trestných veciach v rámci EÚ a inštitúty s ňou previazané (európsky 

ochranný príkaz, európsky vyšetrovací príkaz a európsky zatýkací rozkaz) 


