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Študenti (C 1) - zverejnia sa texty prípadových štúdií po 13.30 hod.,  zadelenie študentov
do súťažných skupín.
Študenti  zašlú  svoje  riešenia  do  30  minút  na  adresu  sona.kosiciarova@truni.sk, ktoré  sa
pripočítavajú v prospech celej skupiny, do ktorej boli zaradení s uvedením čísla skupiny a
riešiteľov.
Výsledky za celú skupinu sa zrátajú a učiteľ vyhlási výsledok.

Študenti (C 2) - zverejnia sa texty prípadových štúdií po 15.00 hod.,  zadelenie študentov
do súťažných skupín.
Študenti  zašlú  svoje  riešenia  do  30  minút  na  adresu  sona.kosiciarova@truni.sk, ktoré  sa
pripočítavajú v prospech celej skupiny, do ktorej boli zaradení s uvedením čísla skupiny a
riešiteľov.
Výsledky za celú skupinu sa zrátajú a učiteľ vyhlási výsledok.

Ako postupovať pri riešení prípadovej štúdie on-line?

Prípadová štúdia pozostáva z:
- opisu skutkového stavu, 
- úlohy (je to hlavná a výsledná odpoveď)  a 
- čiastkových otázok.

- Študent je povinný odpovedať najprv postupne na všetky čiastkové otázky (označené 1.
až X). Následne zhrnie svoje stanovisko vo všetkých súvislostiach v rámci úlohy. V rámci
nej právne zdôvodní svoj postoj (čím podrobnejšie a právne odôvodnené argumenty sa
uvedú, tým lepšie hodnotenie výsledku skúšky). 

- Bodujú sa všetky čiastkové otázky, aj hlavná úloha. 

- Pri každej čiastkovej otázke sa nachádza ponúknutý výňatok zo zákona, ktorý je podkladom
pre Vašu odpoveď. Nie je potrebné preto vyhľadávať platnú právnu úpravu, pracujete s tým,
čo máte k dispozícii v zadaní.

Vzor zadanej prípadovej štúdie:

20. Priestupky

Príklad č. 1: Subjekt priestupku (doc. JUDr. Jozefína Machajová, CSc.)

S.  N. (narodený 14.  mája  1943 v Kyjeve,  občan Ukrajinskej  republiky)  spáchal  ako vodič
motorového  vozidla  v Košiciach  priestupok  proti  bezpečnosti  a plynulosti  cestnej  premávky  tým,
že prekročil povolenú rýchlosť. 

Zaplateniu blokovej pokuty na mieste sa bránil tým, že je cudzinec, nemá na území Slovenskej
republiky pobyt, len prechádza Košicami na ceste domov.

Úloha: Je S. N. osobou zodpovednou za spáchaný priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch?

1. Spĺňa S. N. požiadavky zákona SNR č. 372/1990 Zb. z hľadiska veku a príčetnosti?

(§ 5 zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení zákona č. 60/2010 Z. z. – 
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(1) Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.
(2) Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto pre duševnú poruchu v čase jeho spáchania nemohol
rozpoznať, že ide o porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom, alebo nemohol ovládať
svoje konanie. Zodpovednosti sa však nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol, hoci len z
nedbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky.1)

2. Patrí cudzinec do okruhu osôb, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona SNR č. 372/1990
Zb.?

(§ 9 zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení zákona č. 60/2010 Z. z. – 
(1) Konanie osôb požívajúcich výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného práva, ktoré má
znaky priestupku,  nemožno  ako priestupok prejednať.  Nemožno  ani  vykonať  sankciu  alebo v  jej
výkone pokračovať, ak osoba, ktorej bola sankcia uložená, sa stala neskôr osobou požívajúcou podľa
zákona alebo podľa medzinárodného práva výsady a imunity.
(2) Podľa tohto zákona možno prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré
je priestupkom spáchaným porušením zákazu požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky pri
vykonávaní činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo poškodeniu majetku
alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky v krvi v
súvislosti s dopravnou nehodou, na ktorej sa zúčastnil ako vodič.
§ 10 zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení zákona č. 60/2010 Z. z. – 
1) Osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná
podľa osobitného zákona.
(2) Konanie osôb podľa odseku 1, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa tohto zákona, ak sa
na takúto osobu osobitný zákon v čase prejednávania priestupku už nevzťahuje.)

3. Možno podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. prejednať priestupok S. N. spáchaný v Košiciach?

(§ 8 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení zákona č. 60/2010 Z. z. – Podľa tohto alebo iného
zákona sa posudzuje priestupok, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky.)

Vzor vypracovania prípadovej štúdie: 
 
1. Spĺňa S. N. požiadavky zákona SNR č. 372/1990 Zb. z hľadiska veku a príčetnosti?

- áno spĺňa, lebo v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok svojho veku  a bol príčetný 

2. Patrí cudzinec do okruhu osôb, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona SNR č.
372/1990 Zb.?

- nie nepatrí,  jeho priestupok spáchaný na území Slovenskej republiky má príslušný orgán
právomoc prejednať

3.  Možno  podľa  zákona  SNR č.  372/1990  Zb.  prejednať priestupok S.  N.  spáchaný
v Košiciach?

-  áno,  priestupok  spáchaný  v  Košiciach  možno  prejednať,  lebo  ide  o  územie  Slovenskej
republiky

Úloha:  Je  S.  N.  osobou zodpovednou za  spáchaný priestupok podľa zákona  SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch?

- S. N. je osobou zodpovednou za spáchaný priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.,
lebo sa naň vzťahuje osobná i územná pôsobnosť tohto zákona


