OTÁZKY na ústnu časť Odbornej justičnej skúšky
(účinné od 05.12.2018)
z trestného práva
1)
a) pokračovací trestný čin, hromadný trestný čin, trváci trestný čin, spáchanie trestného činu
opakovane
b) trestný čin ublíženia na zdraví (§ 155 - § 158 Trestného zákona)
c) hlavné pojednávanie, začiatok, prítomnosť, verejnosť
d) dovolanie
2)
a)
b)
c)
d)

zmena zákona, účinná ľútosť
trestný čin krádeže
neprípustnosť trestného stíhania
zadržanie podľa Trestného poriadku a rozhodnutie o zadržanej osobe

3)
a)
b)
c)
d)

premlčanie trestného stíhania
trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby
vykonávanie dokazovania na hlavnom pojednávaní
vyžiadanie z cudziny a medzinárodný zatýkací rozkaz (§ 489 - § 497 Trestného poriadku)

4)
a)
b)
c)
d)

krajná núdza a nutná obrana
trestný čin zanedbania povinnej výživy
poškodený v trestnom konaní (oprávnenia a uplatnenie nároku na náhradu škody)
sťažnosť a konanie o nej

5)
a)
b)
c)
d)

peňažný trest a trest zákazu činnosti
trestný čin vydierania
základné zásady trestného konania
konanie pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom

6)
a) úhrnný trest, súhrnný trest, spoločný trest a ďalší trest
b) trestný čin skrátenia dane a poistného
c) odborná činnosť a znalecká činnosť; odborné vyjadrenie, znalecký posudok a odborný
konzultant
d) vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu
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7)
a)
b)
c)
d)

trest odňatia slobody, upustenie od potrestania
trestný čin prijímania úplatku
trestný rozkaz, odpor proti trestnému rozkazu
výkon ochranného dohľadu (§ 454 - § 460 Trestného poriadku)

8)
a)
b)
c)
d)

ochranné liečenie, ochranná výchova
trestný čin znásilnenia
podmienečné zastavenie trestného stíhania, zmier
vydávacia väzba podľa § 506 až § 508 Trestného poriadku

9)
a)
b)
c)
d)

podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
trestný čin lúpeže
svedok, jeho práva a povinnosti, zákaz výsluchu svedka
príkaz na zatknutie

10)
a) zavinenie v trestnom konaní
b) trestný čin nebezpečného vyhrážania
c) dôvody väzby a jej trvanie
d) udelenie milosti a použitie amnestie
11)
a) podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, podmienečný odklad výkonu trestu
odňatia slobody s probačným dohľadom
b) druhy trestov a zásady ukladania trestov
c) odvolanie
d) väzba a predbežné vyšetrovanie pri rozhodovaní o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu
12)
a) osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých
b) škoda (§ 124 až § 126 Trestného zákona)
c) zastavenie trestného stíhania
d) Európsky vyšetrovací príkaz
13)
a) mimoriadne zníženie trestu
b) trestný čin vraždy podľa § 145 Trestného zákona a trestný čin vraždy novonarodeného dieťaťa
matkou podľa § 146 Trestného zákona
c) konanie o dohode o vine a treste
d) odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
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14)
a) triedenie trestných činov a znaky skutkovej podstaty trestného činu
b) trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
c) obvinený, jeho práva a povinnosti podľa Trestného poriadku
d) odovzdanie trestnej veci do cudziny (§ 529 Trestného poriadku)
15)
a) trest povinnej práce a trest domáceho väzenia
b) okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť (vek, príčetnosť)
c) konanie proti mladistvým
d) trestná zodpovednosť právnickej osoby
16)
a) páchateľ, spolupáchateľ, účastník
b) návyková látka, prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, obvykle jednorazová dávka na
použitie
c) začatie trestného stíhania, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie
d) druhy trestov, ktoré možno uložiť právnickej osobe
17)
a) prepadnutie veci a zhabanie veci
b) trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa
c) obnova konania
d) výkon európskeho zatýkacieho rozkazu so súhlasom vyžiadanej osoby
18)
a) zásada „trikrát a dosť“
b) trestný čin výtržníctva
c) preskúmanie obžaloby a predbežné prejednanie obžaloby
d) konanie proti ušlému
19)
a) trest odňatia slobody na doživotie, možnosti podmienečného prepustenia z výkonu tohto
trestu
b) trestný čin podvodu a jeho druhy (§ 221 - § 225 Trestného zákona)
c) domová prehliadka (dôvody, príkaz na domovú prehliadku, výkon)
d) nahradenie väzby podľa § 80 až § 82 Trestného poriadku
20)
a) druhy trestných činov, vývojové štádia trestného činu – príprava, pokus, dokonanie
a dokončenie trestného činu
b) druhy ochranných opatrení a zásady ich ukladania
c) spôsoby rozhodovania v trestnom konaní (rozsudok, uznesenie, trestný rozkaz, príkaz,
opatrenie)
d) rozsah použitia európskeho zatýkacieho rozkazu
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