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8.3.1 Ochrana osôb a majetku
Magisterské štúdium

 Neprípustnosť trestného stíhania
 Štádiá trestného konania, charakteristika pojmu trestné konanie a jeho
jednotlivých štádií.
 Postup pred začatím trestného stíhania. Rozhodnutia orgánov činných
v trestnom konaní pred začatím trestného stíhania.
 Prípravné konanie, pojem, jeho účel, formy a fázy.
 Začatie trestného stíhania, dočasné odloženie vznesenia obvinenia
a vznesenie obvinenia.
 Rozsah vyšetrovania, rozsah skráteného vyšetrovania, spoločný postup vo
vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní, postup pri skrátenom vyšetrovaní,
skončenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania. „Osobitné skrátené
vyšetrovanie“ – postup podľa § 204 TP.
 Žiadosť o preskúmanie postupu policajta. Súhlas poškodeného. Účasť
obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom
vyšetrovaní.
 Postúpenie veci a zastavenie trestného stíhania.
 Podmienečné zastavenie trestného stíhania a podmienečné zastavenie
trestného stíhania spolupracujúceho obvineného.
 Prerušenie trestného stíhania.
 Zmier.
 Konanie o dohode o vine a treste v prípravnom konaní
 Obžaloba a jej náležitosti.
 Dozor prokurátora a úkony prokurátora.
 Preskúmanie obžaloby, predbežné prejednanie obžaloby, rozhodnutia pri
predbežnom prejednaní obžaloby.
 Hlavné pojednávanie, jeho príprava, začatie hlavného pojednávania
a vedenie hlavného pojednávania.
 Dokazovanie na hlavnom pojednávaní a záver hlavného pojednávania.
 Rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní.
 Konanie na súde o dohode o vine a treste.
 Konanie proti mladistvým.
 Konanie pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom.
 Konanie po zrušení rozhodnutia nálezom Ústavného súdu
 Konanie o preskúmaní zákonnosti príkazu na odpočúvanie a záznam
telekomunikačnej prevádzky a príkazu na zistenie a oznámenie údajov
o telekomunikačnej prevádzke
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Trestný rozkaz, odpor proti trestnému rozkazu.
Konanie proti ušlému.
Konanie proti právnickej osobe
Podstata a účel opravného konania. Zásady a princípy opravného konania.
Sťažnosť o konanie o nej.
Odvolanie.
Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní.
Dovolanie.
Obnova konania.
Vykonávacie konanie.
Výkon trestu odňatia slobody.
Výkon jednotlivých druhov trestov (okrem trestu odňatia slobody)
Výkon ochranných opatrení
Výkon trestov ukladaných právnickej osobe
Pojem právneho styku s cudzinou, výklad niektorých pojmov vo vzťahu
k právnemu styku s cudzinou a zásady právneho styku s cudzinou. Formy
právneho styku s cudzinou.
Právna pomoc vo vzťahu k cudzine a Európsky vyšetrovací príkaz
Extradícia
Výkon rozhodnutí vo vzťahu k cudzine
Verejné a neverejné zasadnutie súdu
Trovy konania
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