
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 podľa Vyhlášky dekana 

č. 1/2012 o zásadách organizácie a konania rigoróznej skúšky. V zmysle predmetnej vyhlášky pozostáva 

rigorózna skúška z predmetov:  trestné právo hmotné a kriminológia 
       alebo  

       trestné právo procesné a kriminalistika 

 

I )  Otázky zo študijného predmetu trestné právo hmotné a kriminológia 

1. Kategorizácia protispoločenských činov v právnom systéme SR 
2. Triedenie skutkových podstát trestných činov a ich význam 
3. Trestne zodpovedný páchateľ a jeho vzťah k subjektu trestného činu 
4. Trestná súčinnosť a účastníctvo,  ich trestný postih 
5. Súbeh trestných činov a recidíva, ich trestnoprávne dôsledky 
6. Zánik trestnosti a trestu 
7. Systém trestov a ich efektívnosť v justičnej praxi 
8. Trestnoprávna ochrana pred krádežami  a spreneverou 
9. Trestnoprávna ochrana pred korupciou 
10. Trestnoprávna ochrana pred vydieraním , lúpežou a hrubým nátlakom 
11. Trestnoprávna ochrana pred podvodmi 
12. Trestnoprávna ochrana maloletých a mladistvých 
13. Trestnoprávna ochrana pred násilnou kriminalitou 
14. Trestnoprávna ochrana životného prostredia 
15. Trestnoprávna ochrana a zodpovednosť verejných činiteľov 
16. Trestnoprávna ochrana pred krátením, neodvedením a nezaplatením dane a poistného 
17. Trestnoprávna ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
18. Trestnoprávna ochrana pred organizovanou trestnou činnosťou  
19. Trestnoprávna ochrana pred vraždami a terorom 
20. Trestnoprávna ochrana pred nedovolenou výrobou  omamných a psychotropných látok, jedov alebo 

prekurzorov, ich držaním a obchodovaním s nimi  
21. Trestnoprávna ochrana osobnej a domovej slobody 
22. Trestnoprávna ochrana pred znásilnením a sexuálnym zneužívaním 
23. Definície kriminológie v odbornej literatúre, ich typické znaky a uplatnenie jej obsahu v činnosti právnika 
24. Vzťahy kriminológie v systéme právnych vied s dôrazom na vzťah trestného práva a kriminológie 
25. Kriminologické teórie a ich funkcia. Kriminologické školy a kriminologické smery 
26. Vzťah kriminológie a kriminalistiky. Ostatné multidisciplinárne vzťahy kriminológie 
27. Etiológie kriminality: rozbor pojmu a dialektika príčin a podmienok 
28. Fenomenológia kriminality na území Slovenskej republiky v rokoch 1989 – 2008 
29. Vzťah medzi teoretickou a špeciálnou (osobitnou)časť kriminológie. Význam kriminologickej prognostiky 
30. Pojem, princípy prevencie kriminality a inštitúcie v Slovenskej republike podieľajúce sa na jej realizácii 
31. Kriminologická charakteristika páchateľa trestnej činnosti 
32. Obeť trestného činu, typológia obetí, vzťah obete a páchateľa 
 

 

II ) Otázky zo študijného predmetu trestné právo procesné a kriminalistika 

1. Pojem, predmet a úlohy trestného práva procesného  
2. Vzťah trestného práva procesného k iným odvetviam práva 
3. Trestnoprocesné zákony 
4. Základné zásady trestného konania 
5. Subjekty trestného konania 
6. Trestnoprocesné úkony 



7. Zaistenie osôb a vecí dôležitých pre trestné konanie 
8. Dokazovanie v trestnom konaní 
9. Rozhodnutia v trestnom konaní 
10. Štádia trestného konania. 

11. Postup pred začatím trestného stíhania 
12. Prípravné konanie 
13. Predbežné prejednanie obžaloby 
14. Hlavné pojednávanie 
15. Verejné a neverejné zasadnutie 
16. Riadne opravné prostriedky 
17. Mimoriadne opravné prostriedky 
18. Osobitné spôsoby trestného konania 
19. Výkon trestov a ochranných opatrení 

20. Právny styk s cudzinou 

21. Pojem, predmet a úlohy kriminalistiky 

22. Kriminalistická charakteristika a jej komponenty 

23. Kriminalistické objasňovanie trestnej činnosti 

24. Metódy kriminalistickej techniky 

25. Metódy kriminalistickej taktiky 

26. Metodiky vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov 

 
 
 
Rigoróznu skúšku zo študijného odboru trestné právo tvorí obhajoba písomnej rigoróznej práce z trestného 
práva,  pri ktorej sa uchádzač vyjadrí k pripomienkam uvedeným v oponentskom posudku a odpovedá na otázky 
členov komisie. Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška z príslušného študijného predmetu 
trestného práva a obligatórne určeného študijného predmetu kriminológia alebo kriminalistika, ktoré tvorí širší 
základ študijného predmetu trestné právo. 


