Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Katedra trestného práva
ZAMERANIE NA POSTUPOVÚ SKÚŠKU
Predmet:
Študijný odbor:

TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ I – IN / EX
TRESTNÉ PRÁVO 1/1 – KNV
8.3.1 Ochrana osôb a majetku

 Pramene trestného práva. Systematika Trestného zákona. Pojem a druhy výkladu,
analógia v trestnom práve.
 Pojem, predmet a funkcie trestného práva, jeho miesto v systéme slovenského právneho
poriadku. Základné zásady trestného práva.
 Pôsobnosť Trestného zákona, druhy pôsobnosti a ich charakteristika. Hmotnoprávna
exempcia.
 Pojem trestného činu, druhy trestných činov, triedenia trestných činov.
 Trestné činy trváce, pokračujúce a hromadné, opakovanie trestného činu.
 Skutková podstata trestného činu, pojem, triedenie a význam.
 Objekt skutkovej podstaty trestného činu a hmotný predmet útoku.
 Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu.
 Subjekt skutkovej podstaty trestného činu. Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť
fyzickej osoby.
 Nepríčetnosť, zmenšená príčetnosť, ich význam pre trestnú zodpovednosť. Trestný čin
opilstva.
 Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu.
 Konštrukcia skutkových podstát z hľadiska zavinenia.
 Omyl v trestnom práve a jeho význam.
 Krajná núdza.
 Nutná obrana, oprávnené použitie zbrane.
 Súhlas poškodeného a výkon práva a povinnosti, dovolené riziko.
 Plnenie úlohy agenta. Nebezpečné zoskupenie.
 Príprava na zločin, jej formy, trestnosť a beztrestnosť prípravy.
 Pokus trestného činu, jeho druhy, trestnosť a beztrestnosť pokusu.
 Trestná súčinnosť, pojem a charakteristika jednotlivých foriem. Zdanlivá trestná
súčinnosť.
 Účastníctvo v trestnom práve.
 Páchateľ, nepriamy páchateľ a spolupáchateľ.
 Súbeh trestných činov, pojem, druhy a účinky súbehu, vylúčenie súbehu.
 Recidíva, pojem a druhy, dôsledky recidívy v trestnom práve.
 Štruktúra Trestného zákona a štruktúra trestno-právnej normy.
 Pojem a druhy trestov, zásady pre ich ukladanie, účel trestu. Triedenia trestov.
 Trest odňatia slobody (TOS). Mimoriadne zníženie trestu. Upustenie od potrestania.
 Priťažujúce a poľahčujúce okolnosti a ich význam pri ukladaní TOS.
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 Alternatívne tresty (alternatívy k trestu odňatia slobody). Pojem, význam a ich
charakteristika. Podmienečný odklad výkonu TOS. Podmienečný odklad výkonu TOS
s probačným dohľadom. Trest domáceho väzenia. Trest povinnej práce. Trest zákazu
účasti na verejných podujatiach. Peňažný trest.
 Jednotlivé druhy trestov a ich ukladanie
 Trestná zodpovednosť mladistvého páchateľa a jeho trestanie.
 Ochranné opatrenia, pojem a charakteristika jednotlivých druhov.
 Zánik trestnosti a zánik trestu, ich stručná charakteristika. Zahladenie odsúdenia.
 Trestnoprávna zodpovednosť právnickej osoby.
 Charakteristika osobitnej časti Trestného zákona – v zmysle jednotlivých znakov
skutkovej podstaty trestných činov.
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