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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 hmotné 2 / TPH 2 / 

 

 

Vec: SAMOŠTÚDIUM Z PREDMETU TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ 2 /TPH 2/ 

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 hmotné 2  /TPH 2/ 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 TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVIU 

1.1 Všeobecná charakteristika  

1.2 Trestné činy proti životu 

1.3 Trestné činy proti zdraviu 

1.4 Trestné činy ohrozujúce život a zdravie 

2 TRESTNÉ ČINY PROTI SLOBODE A ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI 

2.1 Všeobecná charakteristika 

2.2 Trestné činy proti slobode 

2.3 Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti 

3 TRESTNÉ ČINY PROTI RODINE A MLÁDEŽI 

4 TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU 

4.1 Všeobecná charakteristika 

4.2 Trestné činy proti majetku 

5 TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE 

5.1 Všeobecná charakteristika 

5.2 Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku,  

5.3 Trestné činy proti hospodárskej disciplíne 

5.4 Trestné činy proti mene a trestné činy daňové 

5.5 Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu 

6 TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ A PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 

6.1 Všeobecná charakteristika 

6.2 Trestné činy všeobecne nebezpečné 

6.3 Trestné činy proti životnému prostrediu 

7 TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLIKE 

7.1 Charakteristika trestných činov proti republike 

7.2 Trestné činy proti základom republiky 

7.3 Trestné činy proti bezpečnosti republiky 

8 TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU VO VEREJNÝCH VECIACH 

8.1 Všeobecná charakteristika 

8.2 Trestné činy proti výkonu právomoci orgánov verejnej moci 

8.3 Trestné činy verejných činiteľov 

8.4 Korupcia 

8.5 Niektoré formy trestnej súčinnosti 

8.6 Iné formy rušenia činnosti orgánov verejnej moci 



 

 

9 TRESTNÉ ČINY PROTI INÝM PRÁVAM A SLOBODÁM 

9.1 Všeobecná charakteristika 

9.2 Trestné činy proti iným právam a slobodám 

10 TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI, PROTI CIVILNEJ SLUŽBE, PROTI SLUŽBE 

V OZBROJENÝCH SILÁCH A PROTI OBRANE VLASTI 

10.1 Všeobecná charakteristika 

10.2 Trestné činy proti brannosti 

10.4 Trestné činy proti civilnej službe 

10.4 Trestné činy proti službe v ozbrojených silách 

10.5 Trestné činy proti obrane vlasti 

11 TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ 

11.1 Všeobecná charakteristika 

11.2 Trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti 

11.3 Trestné činy proti povinnosti konať vojenskú službu 

11.4 Trestné činy proti povinnostiam strážnej a dozornej služby 

12 TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU, PROTI ĽUDSKOSTI, TRESTNÉ ČINY 

TERORIZMU, EXTRÉMIZMU A TRESTNÉ ČINY VOJNOVÉ 

12.1 Trestné činy proti mieru a ľudskosti, trestné činy terorizmu a extrémizmu 

12.2 Trestné činy vojnové  

 

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. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

KLÁTIK, Jaroslav a kolektív. 2018. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2018, 422 strán. 

 

Vysokoškolskú učebnicu si môžete objednať na : 

 

https://www.martinus.sk/?uItem=433791 

https://www.booktook.cz/p/trestne-pravo-hmotne-osobitna-cast-9788073807269/ 

 

 

https://www.martinus.sk/?uItem=433791
https://www.booktook.cz/p/trestne-pravo-hmotne-osobitna-cast-9788073807269/


 

 

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

z predmetu TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ 2 /TPH 2/ 

 v letnom semestri akademického roka 2019/2020  pre poslucháčov  bakalárskeho 

štúdia na  Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius v Sládkovičove  

 

 

1. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených  v prvej hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam jednotlivých 

pojmov v nich obsiahnutých.  

 

2. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených  v druhej hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam jednotlivých 

pojmov v nich obsiahnutých. 

 

3. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených  v tretej  hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam jednotlivých 

pojmov v nich obsiahnutých. 

 

4. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených  v štvrtej  hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam jednotlivých 

pojmov v nich obsiahnutých. 

 

5. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených  v piatej hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam jednotlivých 

pojmov v nich obsiahnutých. 

 

6. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených  v šiestej hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam jednotlivých 

pojmov v nich obsiahnutých. 

 

7. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených  v siedmej  hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam jednotlivých 

pojmov v nich obsiahnutých. 

 

 



 

 

 

8. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených  v ôsmej hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam jednotlivých 

pojmov v nich obsiahnutých. 

 

9. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených  v deviatej hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam jednotlivých 

pojmov v nich obsiahnutých. 

 

10. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených  v desiatej hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam jednotlivých 

pojmov v nich obsiahnutých. 

 

11. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených  v jedenástej  hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam 

jednotlivých pojmov v nich obsiahnutých. 

 

12. Po znakoch skutkovej podstaty rozoberte jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 

uvedených v dvanástej hlave osobitnej časti Trestného zákona a vysvetlite význam 

jednotlivých pojmov v nich obsiahnutých. 

 

13. Porovnajte skúšajúcim určené trestné činy v osobitnej časti Trestného zákona. 

 

 

 

 

Sládkovičovo, 23. 03. 2020 

 

 

 

Katedra verejno-právnych disciplín FP JJ 

 


