SYLABY PREDNÁŠOK
Trestné právo hmotné I.
Všeobecná časť

1/ Pojem, funkcie a základné zásady trestného práva, jeho vzťah k iným právnym
odvetviam a vedným odborom
a)
b)
c)
d)

Pojem trestného práva, trestno-právny vzťah
Funkcie trestného práva
Základné zásady trestného práva hmotného
Vzťah trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným odborom

2/ Pramene trestného práva, výklad a pôsobnosť trestných zákonov
a)
b)
c)
d)

Pramene trestného práva
Výklad trestných zákonov
Analógia v trestnom práve hmotnom
Pôsobnosť Trestného zákona

3 / Trestná zodpovednosť, pojem a znaky trestného činu, pojem a triedenie
skutkových podstát trestných činov
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Trestná zodpovednosť
Pojem trestného činu a jeho znaky
Druhy trestných činov
Triedenie trestných činov
Vzťah trestného činu a priestupku
Doba a miesto trestného činu - pokračovacie, hromadné a trváce trestné činy
Pojem a znaky skutkovej podstaty trestného činu
Triedenie skutkových podstát trestných činov

4/ Objektívne a subjektívne znaky SPTČ a omyl v trestnom práve
a)
b)
c)
d)
e)

Objekt trestného činu
Objektívna stránka trestného činu
Subjekt trestného činu
Subjektívna stránka trestného činu
Omyl v trestnom práve

5/ Trestná zodpovednosť právnických osôb
a) Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
b) Zásady trestnej zodpovednosti právnických osôb
c) Hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb

6/ Vývinové štádiá trestného činu
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Všeobecný výklad
Príprava na zločin
Pokus trestného činu
Nespôsobilá príprava a nespôsobilý pokus
Trestanie prípravy a pokusu
Zánik trestnosti prípravy a pokusu

7/ Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vymedzenie základných pojmov
Krajná núdza
Nutná obrana
Oprávnené použitie zbrane
Dovolené riziko
Výkon práva a povinnosti
Súhlas poškodeného
Plnenie úlohy agenta

8/ Trestná súčinnosť a účastníctvo
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formy trestnej súčinnosti
Spolupáchateľstvo
Účastníctvo
Trestanie účastníctva
Zásada akcesority účastníctva, zásada samostatnosti
Zdanlivá trestná súčinnosť

9/ Súbeh trestných činov a recidíva
a)
b)
c)
d)
e)

Pojem a druhy súbehu
Prípady vylúčenia jednočinného súbehu
Účinky súbehu
Pojem a druhy recidívy
Dôsledky recidívy

10/ Pojem, systém, druhy a zásady ukladania trestov
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pojem a účel trestu, systém trestov
Zásady ukladania sankcií dospelým
Druhy trestov
Alternatívne tresty- peňažný trest, trest povinnej práce, domáce väzenie
Ochranné opatrenia
Druhy ochranných opatrení
Zánik trestnosti a trestu

11/ Ochranné opatrenia, zánik trestnosti a trestu
Ochranné opatrenie – definičné vymedzenie pojmu
Druhy ochranných opatrení
Jednotlivé druhy ochranných opatrení a podmienky ich ukladania
Jednotlivé dôvody zániku trestnosti s dôrazom na účinnú ľútosť a premlčanie
trestného stíhania
e) Dôvody zániku trestu
a)
b)
c)
d)

12/ Osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti
a ich vzťah k základným, kvalifikovaným a privilegovaným skutkovým podstatám
trestných činov
a)
b)
c)
d)

Trestná zodpovednosť mladistvých
Trestanie mladistvých
Ochranné a výchovné opatrenia ukladané mladistvým
Zánik trestnosti a trestu, zahladenie odsúdenia

