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Štátna skúška z trestného práva pozostáva z troch častí: 

 

a) Trestné právo hmotné 

1. Pojem, funkcie a zásady trestného práva hmotného, pôsobnosť trestných zákonov 

2. Trestný čin a jeho druhy, triedenie trestných činov 

3. Skutková podstata, pojem, znaky a triedenie  

4. Objektívne znaky skutkovej podstaty trestného činu 

5. Páchateľ trestného činu, znaky páchateľa – fyzická osoba, právnická osoba 

6. Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu, omyl v trestnom práve 

7. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť 

8. Vývinové štádiá trestného činu 

9. Trestná súčinnosť a účastníctvo 

10. Súbeh trestných činov a recidíva 

11. Pojem a účel trestu, jednotlivé druhy trestov 

12. Ochranné opatrenia a výchovné opatrenia 

13. Trestná zodpovednosť a trestanie mladistvých 

14. Trestná zodpovednosť a trestanie právnických osôb 

15. Dôvody zániku trestnosti a trestu, zahladenie odsúdenia  

16. Vplyv práva Európskej únie na trestné právo hmotné 

17. Trestné činy proti životu 

18. Trestné činy proti zdraviu a trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie 

19. Trestné činy proti slobode 

20. Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti 

21. Trestné činy proti rodine a mládeži 

22. Trestné činy proti majetku 

23. Trestné činy hospodárske 

24. Trestné činy všeobecne nebezpečné a trestné činy proti životnému prostrediu  

25. Trestné činy proti republike 

26. Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach 

27. Korupcia 

28. Trestné činy proti iným právam a slobodám 

29. Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách 

a proti obrane vlasti, Trestné činy vojenské 

30. Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a 

trestné činy vojnové  

 

b) Trestné právo procesné 

1. Základné zásady trestného konania  

2. Ochrana základných práv a slobôd v trestnom konaní 

3. Subjekty a strany trestného konania 

4. Súdy v trestnom konaní, orgány činné v trestnom konaní a pomocné osoby 

v trestnom konaní  

5. Obvinený, postavenie obvineného  v trestnom konaní, výsluch obvineného 

6. Obhajca, osoby so samostatnými obhajovacími právami 

7. Poškodený a zúčastnená osoba 

8. Procesné úkony, poskytovanie informácií v trestnom konaní  

9. Zaistenie osôb na účely trestného konania  

10. Zaistenie vecí pre účely trestného konania 



11. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní 

12. Prostriedky operatívno-pátracej činnosti v trestnom konaní 

13. Dokazovanie (pojemy, etapy, špeciálne zásady) a dôkazné prostriedky v trestnom 

konaní  

14. Svedok v trestnom konaní 

15. Odborná činnosť a znalecká činnosť v trestnom konaní 

16. Rozhodnutia v trestnom konaní 

17. Časti a štádiá trestného konania  

18. Predsúdne konanie 

19. Rozhodnutia po skončení prípravného konania  

20. Dozor a úkony prokurátora v predsúdnom konaní 

21. Preskúmanie obžaloby a predbežné prejednanie obžaloby 

22. Hlavné pojednávanie  

23. Meritórne rozhodnutia súdu na hlavnom pojednávaní 

24. Verejné a neverejné zasadnutie súdu 

25. Riadne opravné prostriedky 

26. Mimoriadne opravné prostriedky 

27. Osobitné spôsoby konania 

28. Probácia a mediácia v trestnom konaní 

29. Právny styk s cudzinou (pojem, zásady, jednotlivé formy) 

30. Spolupráca v trestných veciach medzi štátmi Európskej únie 

 

c) Praktický príklad 

Študent dostane na vyriešenie jeden praktický príklad z trestného práva, z príkladov, 

ktoré sú uvedené v nižšie uvedenej literatúre. 
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