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ZAMERANIE NA POSTUPOVÚ SKÚŠKU
Predmet:
Študijný odbor:

TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ 1
TRESTNÉ PRÁVO 2/1 - KNV
8.3.1 Ochrana osôb a majetku



Pojem, úlohy a predmet trestného konania a trestného práva procesného,
posudzovanie predbežných otázok. Vzťah TPP k iným odvetviam práva. Trestné
právo a súvisiace odbory.



Pramene trestného práva procesného. Výklad Trestného poriadku.



Pôsobnosť Trestného poriadku a procesná exempcia.



Poskytovanie informácií o trestnom konaní.



Neprípustnosť trestného stíhania



Zásada stíhania len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom. Zásada
primeranosti a zdržanlivosti. Zásada práva na spravodlivý proces. Zásada rýchlosti
konania. Zásada ne bis in idem.



Zásada kontradiktórnosti. Zásada spolupráca so záujmovými združeniami občanov.
Zásada zabezpečenia práva na obhajobu.



Zásada oficiality. Zásada legality. Zásada oportunity. Obžalovacia zásada.



Zásada verejnosti.



Zásady dokazovania - Vyhľadávacia zásada. Zásada ústnosti. Zásada
bezprostrednosti. Zásada prezumpcie neviny. Zásada voľného hodnotenia dôkazov.
Zásada zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností.



Subjekty a strany trestného konania.



Súdy v trestnom konaní, úlohy súdov, organizácia súdnictva v Slovenskej republike.
Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu.



Príslušnosti súdov. Príslušnosť na spoločné konanie. Príslušnosť súdu na úkony pred
začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní. Obsadenie súdov.



Orgány činné v trestnom konaní.



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



Pomocné osoby súdu a orgánov činných v trestnom konaní.



Obvinený. Práva a povinnosti obvineného. Obvinený ako strana v trestnom konaní,
osobitne rozobrať právo obvineného na obhajobu. Zákonný zástupca obvineného



Obhajca. Práva a povinnosti obhajcu. Zvolený obhajca. Ustanovený obhajca.
Náhradný obhajca. Oslobodenie od povinnosti obhajcu.



Iné osoby s obhajovacími právami .



Spolupráca so záujmovými združeniami osôb a dôveryhodnou osobou (§ 4 a nasl.
Trestného poriadku).



Poškodený. Postavenie poškodeného v trestnom konaní. Práva poškodeného.
Rozhodovanie o nároku poškodeného.



Obete trestných činov a ich postavenie v trestnom konaní v zmysle osobitného
zákona.
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Zúčastnená osoba a splnomocnenec zúčastnenej osoby a poškodeného.



Pojem procesného úkonu, jeho obsah a forma. Spôsoby vykonávania úkonov
trestného konania a odstránenie prieťahov v trestnom konaní.



Dožiadanie a procesná dokumentácia úkonov trestného konania. Počítanie lehôt.
Navrátenie lehoty. Doručovanie. Doručovanie do vlastných rúk. Odopretie prijatia.
Doručovanie právnickým osobám. Nazeranie do spisov. Poriadková pokuta



Dôvody väzby. Rozhodnutie o väzbe. Upovedomenie o vzatí do väzby, prepustení z
väzby alebo o úteku z väzby. Trvanie väzby.



Príkaz na zatknutie, medzinárodný zatýkací rozkaz a európsky zatýkací rozkaz.



Nahradenie väzby. Primerané povinnosti a obmedzenia. Sťažnosť proti rozhodnutiu o
väzbe. Obmedzenie obvineného vo výkone trestu odňatia slobody.



Predvolanie a predvedenie obvineného a svedka, zabezpečenie svedka.



Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby. Zadržanie obvineného
policajtom. Rozhodnutie o zadržanej osobe.



Vydanie, odňatie a prevzatie veci, uchovanie a vydanie počítačových údajov, zaistenie
peňažných prostriedkov, zaistenie zaknihovaných cenných papierov, vrátenie veci.



Domová prehliadka, osobná prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov,
dôvody ich výkonu a ich výkon. Vykonávanie dôkazu v obydlí, v iných priestoroch a
na pozemku.



Zadržanie zásielok, otvorenie zásielok, zámena obsahu zásielok, kontrolovaná
dodávka, predstieraný prevod.



Agent v trestnom konaní.



Sledovanie osôb a vecí, vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovozvukových záznamov, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky,
porovnávanie údajov v informačných systémoch.



Dokazovanie, pojmy dôkazného práva, predmet a rozsah dokazovania, dôkazný
prostriedok .



Rozdelenie dôkazov, priebeh dokazovania.



Výsluch obvineného. Konfrontácia. Rekognícia.



Svedok v trestnom konaní.



Odborná činnosť a znalecká činnosť. Pojem znalec a odborný konzultant.



Ostatné dôkazné prostriedky – listinné a vecné dôkazy, obhliadka, prehliadka tela a
podobné úkony, prehliadka a pitva mŕtvoly a jej exhumácia, vyšetrovací pokus,
previerka výpovede na mieste činu, rekonštrukcia, hlasová skúška a hlasová vzorka.



Rozhodnutia v trestnom konaní, ich definícia, spôsoby meritórnych rozhodnutí.



Rozsudok, príkaz a trestný rozkaz.



Uznesenie, právoplatnosť a vykonateľnosť uznesenia.



Probácia a mediácia v trestnom konaní.



Štádiá trestného konania, charakteristika pojmu trestné konanie a jeho jednotlivých
štádií.
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