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OKRUHY OTÁZOK Z PREDMETU TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ I.

1. Pojem a funkcie trestného práva
2. Základné zásady trestného práva
3. Pôsobnosť Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb
4. Pojem a druhy trestného činu
5. Trestný čin spáchaný opakovane, pokračovací trestný čin, trestný čin hromadný a trváci
6. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu
7. Porovnajte krajnú núdzu a nutnú obranu
8. Porovnajte nutnú obranu a oprávnené použitie zbrane
9. Dovolené riziko, výkon práv a povinností, súhlas poškodeného, plnenie úlohy agenta
10. Skutková podstata trestného činu, delenie skutkových podstát
11. Objekt trestného činu a jeho predmet
12. Objektívna stránka trestného činu
13. Subjekt trestného činu, posudzovanie trestnej zodpovednosti fyzickej a právnickej
osoby
14. Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť
15. Zavinenie ako obligatórny znak subjektívnej stránky trestného činu
16. Problematika omylu v trestnom práve
17. Vývojové štádiá trestného činu
18. Páchateľ, nepriamy páchateľ, spolupáchateľ
19. Účastníctvo na trestnom čine, pojem účastník, formy účastníctva
20. Zásady uplatňujúce sa pri posudzovaní trestnej zodpovednosti účastníka, trestanie
účastníctva
21. Súbeh trestných činov – pojem, druhy súbehu, zdanlivý súbeh
22. Trestanie súbehu; zásady, ktoré sa uplatňujú pri trestaní súbehu
23. Recidíva – pojem a druhy recidívy
24. Trestnoprávne následky recidívy

Univerzita Mateja Bela
Právnická fakulta
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica

Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných
disciplín
25. Zánik trestnosti
26. Sankcie v trestnom práve – pojem a druhy sankcií, systém sankcií, základné zásady
ukladania sankcií
27. Osobitosti trestania právnickej osoby - zásady ukladania trestov, jednotlivé druhy
trestov
28. Vysvetlite význam poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a uveďte v čom sa odlišujú
priťažujúce okolnosti od okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby
29. Mimoriadne zníženie trestu a upustenie od potrestania
30. Trest odňatia slobody, trest odňatia slobody na doživotie, vonkajšia diferenciácia
výkonu trestu odňatia slobody
31. Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a podmienečný odklad výkonu
trestu odňatia slobody s probačným dohľadom
32. Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody a premena zvyšku trestu
odňatia slobody na trest domáceho väzenia
33. Trest domáceho väzenia a trest povinnej práce ako alternatívy k trestu odňatia slobody
34. Tresty postihujúce majetkové práva odsúdeného - peňažný trest, trest prepadnutia
majetku, trest prepadnutia veci
35. Tresty diskvalifikujúce odsúdeného z výkonu niektorých práv – trest zákazu činnosti,
trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest straty čestných
titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest vyhostenia
36. Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, trestu zákazu pobytu
a trestu zákazu účasti na verejných podujatiach
37. Zánik trestu, zahladenie odsúdenia
38. Ochranné opatrenia – ich účel, jednotlivé druhy
39. Ochranné liečenie, detencia
40. Ochranný dohľad
41. Osobitosti posudzovania trestnej zodpovednosti mladistvých páchateľov
42. Trestanie mladistvých
43. Ochranná výchova a výchovné opatrenia
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44. Trestná zodpovednosť právnických osôb

