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Témy seminárnych cvičení:
1. Systematika Trestného poriadku. Súvisiace právne predpisy. Analógia iuris v trestnom
práve. Práca s literatúrou, komentármi k zákonom, judikatúrou, právny rozbor veci –
vysvetlenie základných metód riešenia konkrétnych trestných vecí.
2. Praktické príklady a ich riešenie, práca s trestných spisom. Poukázanie na základné
zásady trestného konania priamo v konkrétnom trestnom prípade.
3. Právomoc a príslušnosť súdov

v trestnom konaní. Právo na zákonného sudcu.

Vylúčenie sudcu. Odňatie a prikázanie veci – práca s informačným systémom,
vyhľadanie judikatúry, práca s PC pri riešení konkrétneho trestného prípadu, práca
s trestným spisom.
4. Činnosť sudcu pre prípravné konanie, prokurátora a policajta v trestnom konaní.
Pomocné osoby orgánov činných v trestnom konaní. Vylúčenie orgánov činných
v trestnom konaní, súdu a iných osôb z vykonávania procesných úkonov. Postavenie

obvineného a obhajcu v trestnom konaní. práca s informačným systémom, vyhľadanie
judikatúry, práca s PC pri riešení konkrétneho trestného prípadu, práca s trestným
spisom. Poškodený v trestnom konaní. Splnomocnenec poškodeného a zúčastnená
osoba - práca s informačným systémom, vyhľadanie judikatúry, práca s PC pri riešení
konkrétneho trestného prípadu, práca s trestným spisom.
5. Úkony trestného konania – vypracovanie jednotlivých úkonov priamo študentmi,
práca s trestným spisom, vypracovanie napr. dožiadania inému orgánu, zápisnice,
poriadkovej pokuty a pod.
6. Zaistenie osôb pre účely trestného konania. Zaistenie vecí pre účely trestného konania
– práca s PC, prehľad v informačnom systéme, práca s judikatúrou, riešenie
konkrétneho prípadu v trestnom spise.
7. Základné pojmy dokazovania a dôkazného práva. Zásady dokazovania a proces
dokazovania - práca s PC, prehľad v informačnom systéme, práca s judikatúrou,
riešenie konkrétneho prípadu v trestnom spise.
8. Vysvetlenie konkrétnej procesnej činnosti a spracovanie úkonov zo strany, sudcu,
prokurátora, obhajcu, splnomocnenca poškodeného, analýza konkrétneho trestného
prípadu.
9. Prepojenie teórie trestného práva s praxou, poukázanie na konkrétne prípady
akejkoľvek trestnej činnosti podľa trestného spisu – hľadanie riešení pomocou
komentárov, judikatúry, súdnej praxe, práca s PC pri vyhľadávaní materiálov
k právnemu rozboru trestnej veci.
10. Účasť na hlavnom pojednávaní s vyučujúcim. Priamo na mieste Okresného súdu
v Banskej Bystrici a Špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica vysvetlenie procesnej činnosti prokurátora, súdu, obžalovaného, obhajcu.
11. Účasť na verejnom zasadnutí

s vyučujúcim. Priamo na mieste Krajského súdu

v Banskej Bystrici vysvetlenie procesnej činnosti prokurátora krajskej prokuratúry,
senátu krajského súdu, obžalovaného, predsedu a členom senátu, obhajcu.
12. Zosumarizovanie účasti na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí - hľadanie
súvislostí, možnosti riešení, procesná aktivita, prednes vlastných postrehov k týmto
súdnym konaniam – možnosti verbálnej komunikácie s právnym vyjadrovaním.
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