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Predmet „Trestné právo“ pre bakalárske štúdium je zameraný na všeobecnú časť zákona č.
300/2005 Z. z. Trestného zákona. Cieľom predmetu je systematické osvojenie si teoretických
poznatkov nevyhnutných na dôkladnú orientáciu všeobecnej časti Trestného zákona, teda
základnú problematiku trestného práva hmotného, počnúc znalosťou všeobecných pojmov,
osobitných kvalifikačných pojmov, základov trestnej zodpovednosti, vymedzením skutkovej
podstaty trestného činu, okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť a protiprávnosť činu.
Vzhľadom na bakalársky stupeň štúdia a časový rozsah tohto predmetu, postačia študentom
znalosti všeobecnej časti Trestného zákona. V rámci predmetu "Trestné právo" pre Bc. štúdium,
či už v dennej alebo v externej forme výučba nie je zameraná na osobitnú časť Trestného zákona
a ani na trestné právo procesné. Získané vedomosti majú napomôcť vyhovujúcej orientácii
v rámci analytického pristupovania k praktickej realizácii trestnoprávnych inštitútov
všeobecnej časti Trestného zákona v právnej praxi, so zameraním na požiadavky, ktoré na
absolventov bakalárskeho štúdia kladie právna prax.
Skúška : písomná forma, vychádza iba zo všeobecnej časti Trestného zákona, otázka bude
vychádzať priamo z učebnice uvedenej v povinnej literatúre.
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Témy prednášok:
1/ Úvod do štúdia trestného práva hmotného, pojem, charakteristické črty, pramene a štruktúra Trestného
zákona, súvisiace odbory, výklad trestných zákonov, analógia a pôsobnosť trestných zákonov,
2/ Trestný čin, jeho znaky, triedenie a vzťah trestného činu a priestupku
3/ Skutková podstata trestného činu, triedenie, znaky SPTČ
4/ Vývinové štádiá trestného činu
5/ Charakteristika okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť a protiprávnosť činu,
6/ Trestná súčinnosť a účastníctvo,
7/ Súbeh trestných činov a recidíva,
8/ Zánik trestnosti a trestu, zahladenie odsúdenia a ochranné opatrenia,
9/ Pojem, účel a systém trestov, druhy trestov a ukladanie trestov,
10/ Ochranné opatrenia a výchovné opatrenia,
11/ Trestná zodpovednosť mladistvých.
12/ Všeobecné pojmy a osobitné kvalifikačné pojmy v Trestnom zákone.
Povinná literatúra :
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