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Vážení  

poslucháči 3. ročníka bakalárskeho štúdia  

na Fakulte práva Janka Jesenského VŠD v Sládkovičove 

 

 

 

 

S A M O Š T Ú D I U M 

 

 

študijný predmet 

Trestné právo procesné 1 / TPP 1 / 

 

Vec: SAMOŠTÚDIUM Z PREDMETU TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ 1 /TPP 1/ 

v letnom semestri  akad. roka  2019/2020  

 

 

Vážení študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia na Fakulte práva Janka Jesenského 

 Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, 

 

v dôsledku, vyhlásenia núdzového stavu Vládou Slovenskej republiky dňom 16. 3. 

2020 až do odvolania, Katedra verejno-právnych disciplín FP JJ VŠD odporúča všetkým 

študentom študijného predmetu Trestné právo procesné 1  /TPP 1/ individuálnu prípravu na 

postupovú skúšku z tohto predmetu v uvedenom semestri formou  SAMOŠTÚDIA.   

 

Tematické okruhy, ktoré je nevyhnutné touto formou naštudovať na základe použitia 

presne určenej povinnej literatúry:  

 



1. Pojem, predmet, pramene trestného práva procesného, súvisiace vedné odbory. 

2. História trestného práva procesného, predbežné otázky, základné pojmy (§ 10 TP). 

3. Trestnoprocesné normy, trestnoprocesné vzťahy. 

4. Základné zásady trestného konania. Pôsobnosť Trestného poriadku. 

5. Subjekty a strany trestného konania. 

6. Pôsobnosť a príslušnosť súdov.  

7. Všeobecný výklad o procesných úkonoch. 

8. Zaistenie osôb a vecí a zabezpečenie informácií. 

9. Dokazovanie v trestnom konaní. 

10. Rozhodnutie v trestnom konaní. 

11. Trestné konanie proti právnickým osobám podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

12. Trestnoprocesný vzťah Trestného poriadku k Zákonu č. 274/2017 Z. z. o obetiach 

trestných činov. 

 

Forma postupovej skúšky : písomná a ústna časť 

 

Na individuálnu prípravu v rámci samoštúdia je potrebné využiť nasledovnú povinnú 

študijnú literatúru, ktorej okruh je priamo úmerný otázkam na postupovú skúšku a týmto 

uvedeným tematickým okruhom: 

 

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 78/2015 z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

ČENTÉŠ, Jozef a kolektív. 2016. Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: 

Heuréka, 2016, 438 strán. 

 

Vysokoškolskú učebnicu si môžete objednať na : 

http://heureka-knihy.sk/trestne-pravo/3499-trestne-pravo-procesne-vseobecna-cast.html 

http://www.pravnickaliteratura.sk/pravnickaliteratura/eshop/5-1-Trestne-pravo/4-2-Trestne-

pravo/5/9551-Trestne-pravo-procesne-Vseobecna-cast 

http://heureka-knihy.sk/trestne-pravo/3499-trestne-pravo-procesne-vseobecna-cast.html
http://www.pravnickaliteratura.sk/pravnickaliteratura/eshop/5-1-Trestne-pravo/4-2-Trestne-pravo/5/9551-Trestne-pravo-procesne-Vseobecna-cast
http://www.pravnickaliteratura.sk/pravnickaliteratura/eshop/5-1-Trestne-pravo/4-2-Trestne-pravo/5/9551-Trestne-pravo-procesne-Vseobecna-cast


 

 

O k r u h y    o t á z o k    n  a    s k ú š k u 
 

z predmetu TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ 1 /TPP 1/ 

 v letnom semestri akademického roka 2019/2020  pre poslucháčov  bakalárskeho 

štúdia na  Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius v Sládkovičove  

 

 

1/ 

a/  Pramene trestného práva procesného. 

b/  Prostriedky operatívno-pátracej činnosti. 

c/  Ustanovený obhajca. 

2/   

a/  Trestnoprocesné vzťahy – základný a vedľajší trestno-procesný vzťah. 

b/  Základné zásady trestného konania. 

c/  Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu. 

3/  

a/  Pojem a predmet trestného práva procesného a trestného konania, trestné stíhanie a prípravné 

konanie. Vzťah TPP k iným odvetviam práva. 

b/  Väzba v trestnom konaní - možnosti jej nahradenia. 

c/  Procesná exempcia v trestnom konaní.   

4/ 

a/  Pôsobnosť súdov. 

b/  Vyhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov. 

c/  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/465/SVV z 13. júna 2002 o spoločných  vyšetrovacích tímoch. 

5/ 

a/  Príslušnosť súdov. 

b/  Sledovanie osôb a vecí. 

c/  Procesné postavenie obhajcu.   

6/ 

a/  Trestné konanie proti právnickým osobám podľa zákona č.  91/2016 Z. z. Charakteristika zákona č. 

91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

b/  Kontrolovaná dodávka. 

c/  Postavenie obvineného v trestnom konaní. 

 



 

7/ 

a/  Zásada stíhania len zo zákonných dôvodov. Zásada zabezpečenia práva na obhajobu. 

b/  Právo svedka odoprieť výpoveď. 

c/  Pojem dôkaz, dôkazný prostriedok, prameň dôkazu.   Priebeh dokazovania,  fázy dokazovania. 

8/ 

a/  Postavenie prokurátora v trestnom konaní. 

b/  Obhliadka. Prehliadka tela. Prehliadka a pitva mŕtvoly a jej exhumácia. 

c/  Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby. 

9/ 

a/  Zásada práva na spravodlivý a včasný proces. Zásada kontradiktórnosti konania. 

b/  Uznesenie – obsah, vyhlásenie, vyhotovenie, oznamovanie, právoplatnosť a vykonateľnosť. 

c/  Náhradný obhajca. 

10/ 

a/  Charakteristika činnosti probačného a mediačného úradníka v trestnom konaní. Charakteristika 

zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

b/  Odborný konzultant pri znaleckej činnosti. 

c/  Predbežné (prejudiciálne) otázky. 

11/ 

a/  Zásada voľného hodnotenia dôkazov. 

b/  Zákaz výsluchu svedka. 

c/  Zvolený obhajca. 

12/ 

a/  Zásada náležitého zistenia skutkového stavu veci. 

b/  Listinné a vecné dôkazy. 

c/  Obsah a náležitosti rozsudku. 

13/ 

a/  Obžalovacia zásada. 

b/  Rozsudok – porada a hlasovanie o ňom, jeho vyhlásenie, vyhotovenie a doručenie. 

c/  Príprava znaleckého posudku. Výsluch znalca. 

14/   

a/  Subjekty trestného konania. 

b/  Informačno-technické prostriedky. 

c/  Nazeranie do spisov. 



 

15/ 

a/  Postavenie svedka v trestnom procese. 

b/  Vyšetrovací pokus, rekonštrukcia, rekognícia, konfrontácia, hlasová skúška a hlasová vzorka. 

c/  Príkaz na zatknutie. 

16/ 

a/  Pojem, predmet a rozsah dokazovania.  

b/  Domová prehliadka.c/  Doručovanie. Doručovanie do vlastných rúk. Doručovanie právnickým 

osobám.  

17/ 

a/  Výpoveď znalca - znalecký posudok. 

b/  Otvorenie zásielok, zámena obsahu zásielok. 

c/  Vyšetrenie duševného stavu obvineného a svedka. 

18/ 

a/  Podanie, počítanie lehôt a navrátenie lehoty. 

b/  Uchovanie a vydanie počítačových údajov. 

c/  Zaistenie nároku poškodeného. 

19/ 

a/  Neprípustnosť trestného stíhania. 

b/  Agent – pojem a jeho použitie. 

c/  Poriadková pokuta. 

20/ 

a/  Pojem, obsah a forma procesných úkonov. 

b/  Prehliadka iných priestorov a pozemkov. Vstup do obydlia a na pozemky. 

c/  Rozhodovanie o nároku poškodeného – adhézne konanie 

21/ 

a/  Odňatie a prikázanie veci. 

b/  Pomocné osoby orgánov činných v trestnom konaní. 

c/  Spolupráca orgánov činných v trestnom konaní so záujmovými združeniami  občanov. 

22/ 

a/  Postavenie poškodeného v trestnom konaní. 

b/  Vylúčenie a spojenie vecí. 

c/  Spoločné konanie o trestných činoch.  

23/ 

a/  Zásada verejnosti. 



b/  Výsluch obvineného. 

c/  Postavenie spoločenského zástupcu v trestnom konaní. 

24/ 

a/  Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb. 

b/  Výsluch svedka 

c/  Rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení   obetí v trestnom konaní. 

Charakteristika zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov. 

25/ 

a/  Postavenie znalca v trestnom konaní. 

b/  Vydanie, odňatie a prevzatie veci.                                                                                             

c/  Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. 

 

 

 

Sládkovičovo, 23. 03. 2020 

 

 

 

 

Katedra verejno-právnych disciplín FP JJ 

 


