
Prípad: 
 

Policajný zbor príslušnému správnemu orgánu oznámil spáchanie priestupku. Pán Henrich I., 
ktorý je vrátnikom v kultúrnom dome v Dúbravke uviedol, že pri kontrole priestorov zistil, že 
niekto rozbil na toalete WC misu a tiež okno o rozmeroch 30 x 100 cm. Misu bolo potrebné 
vymeniť. Tiež zmizli z malého kumbálu na toalete nejaké saponáty, mopy a zastaraný 
automatický vysávač. Vrátnik Henrich I. uviedol, že videl do Domu kultúry vchádzať pred 
dvoma dňami a sedieť na rôznych miestach vo vnútri budovy bezdomovca Karola V. To, že 
vchádza do priestorov WC, si nevšimol, ale daroval mu jedlo, zvyšky ktorého sa našli na mieste, 
na ktorom upratovacia služba skladovala čistiace prostriedky a čistiacu techniku. Celý priestor 
kultúrneho domu bol navyše monitorovaný kamerovým systémom. K veci boli vypočuté tiež 
upratovačky a hostia, ktorí navštívili kultúrne podujatia organizované v kultúrnom dome počas 
posledných dní. U Karola V. sa zistilo, že v minulosti navštevoval psychiatriu a že má vážne 
duševné problémy. Následne začali pánovi Henrichovi I. chodiť na telefón zvláštne SMS, 
ktorými ho neznáma osoba začala vydierať, aby zmenil svoju výpoveď, o tom, že videl 
v kultúrnom dome Karola V., lebo inak sa nedožije druhého rána. O 3 dni nato bol Henrich I. 
cestou z práce v neskorších večerných hodinách zbitý neznámou osobou, po čom zostal ležať 
na zemi. Okoloidúci bežec Martin H. privolal políciu a opísal aj, ako ho napadla osoba zdanlivo 
zodpovedajúca Karolovi V. Henrichovi I. bola stanovená doba liečenia 2 týždne, vplyvom čoho 
sa nemohol dostaviť do práce.  
 
 
Správne právo: 
 
1. Príprava ústneho pojednávania (týždeň od 19.9.2022):  
úkony pre zabezpečenie dôkazných prostriedkov v rámci objasňovania priestupku a tiež 
v rámci správneho konania 

- predvolanie účastníkov, svedkov a ďalších osôb, ktoré sa majú na ústnom pojednávaní  
- zúčastniť, 
- príprava (zamestnanca SO - študenta) z hľadiska poznania skutkového stavu, podstaty 

problému a právnej úpravy vzťahujúcej sa na konkrétny priestupok. 
 

2. Vedenie ústneho pojednávania (týždeň od 26.9.2022): 
- konkrétny priebeh ústneho pojednávania (môže byť spojený s ohliadkou) 
- poučenie predvolaných osôb prítomných na ústnom pojednávaní o ich procesných právach a 
povinnostiach 
- vykonávanie dôkazných prostriedkov (výpovede svedkov, predkladanie listín, vyjadrenia 
znalca,  spísanie zápisnice: študent má zvládnuť zachytiť priebeh ústneho pojednávania, otázky 
svedkom a znalcom, ich odpovede, priebeh ústneho pojednávania a pod. Na záver ústneho 
pojednávania správny orgán zabezpečí oboznámenie prítomných s obsahom zápisnice a jej 
podpísanie. 
Výstup (bodovaná úloha) : zápisnica z ústneho pojednávania 
 
3. Správny orgán - študent, vyhodnotí dôkazné prostriedky (správna úvaha) a vydá 
rozhodnutie o vine a sankcii za priestupok (týždeň od 3.10.2022): 
Výstup (bodovaná úloha): rozhodnutie s dôrazom na hodnotenie dôkazných prostriedkov 
a uvedenie správnej úvahy o hodnotení dôkazných prostriedkoch v odôvodnení rozhodnutia.  
V odvolacom konaní nadriadený správny orgán zistí, že hodnota čistiacich prostriedkov 
a čistiacej techniky nebola počas objasňovania priestupku presne vyčíslená a neskôr sa 
dokazovaním zistilo, že presahovala sumu 660 eur. 



 
Študent vyhotovuje „písomnosti“ s konkrétnymi údajmi a ustanoveniami právnych 
predpisov, na základe ktorých prípad rieši (osobitne ak je to potrebné určí príslušnosť 
správneho orgánu, skutkovú podstatu správneho deliktu podľa uvedených údajov 
a ostatné ustanovenia právnych predpisov k otázkam dokazovania). V písomnostiach sa 
sústredí osobitne na tú ich časť, ktorá je zameraná na fázu dokazovania. 
 
 
Občianske právo: 
 
4. Analýza prípadu, návrh vykonania dôkazných prostriedkov (týždeň od 10.10.2022) 
Študent analyzuje občianskoprávne nároky, ktoré vyplývajú zo skutkových okolností prípadu. 
Základné aspekty dokazovania v civilnom procese. Analýza a rozbor jednotlivých dôkazných 
prostriedkov, ktoré by prichádzali do úvahy v kontexte nároku na náhradu škody a skutkových 
okolností prípadu. Aký význam má rozhodnutie v správnom a v trestnom konaní pre civilné 
konanie. Formulovanie návrhu na prerušenie konania v kontexte prebiehajúceho 
(neskončeného) správneho alebo trestného konania.  
 
Výstup: Formulovanie otázok na svedka/svedkov v kontexte skutkových okolností prípadu. 
(ťažisko na formuláciu otázok pre znalca, a to z akého odvetvia je potrebné pribrať znalca) 
 
5. Vedenie výsluchu svedka (týždeň od 17.10.2022) 
Na úvod hodiny sa oboznámime s obsahom písomného zadania v súvislosti so svedeckým 
dokazovaním. Jednotlivé aspekty vedenia výsluchu svedka. Doktrína RAVEN. Rozdelenie úloh 
študent – výsluch a svedok, reakcia a plynulosť a odpovede svedka (schopnosť reagovať na 
odpovede svedka/svedkov a formulovanie ďalších otázok). 
 
Výstup: Vypracovanie rozsudku so zameraním na odôvodnenie v časti vyhodnotenia 
vykonaných dôkazov (odôvodnenie musí obsahovať sumarizáciu vykonaných dôkazov a obsah 
výsluchov, zamerajte sa aj na prípustnosť a zhodnotenie nezákonne získaného dôkazu). 
 
6. Znalecké dokazovanie (týždeň od 24.10.2022) 
Na úvod hodiny sa oboznámime a vyhodnotíme písomné zadanie podľa predošlého seminára 
(rozsudok a jeho odôvodnenie). Predpoklady nariadenia znaleckého dokazovania. Ustanovenie 
a výber znalca. Najčastejšie chyby pri formulácii otázok na znalca. Vykonávanie súkromného 
znaleckého posudku. Jednotlivé aspekty vedenia výsluchu znalca. Možnosti použitia nezákonne 
získaného dôkazu a kritéria pre jeho použitie. 
 
Trestné právo: 
 
7. Analýza prípadu, návrh vykonania dôkazných prostriedkov (týždeň od 7.11.2022): 
Študent určí, aký je vzťah k doposiaľ vykonaným dôkazom, rozdiely v dokazovaní v správnom 
a trestnom konaní, či je možné na podklade doposiaľ zadovážených podkladov vzniesť 
obvinenie, v čom treba dokazovanie doplniť, analýza prípustnosti nahrávky ako dôkazu v TK, 
ťažisko na znalecké dokazovanie, možnosť výsluchu podozrivej osoby v postavení svedka, tiež 
možnosť vydania hnuteľnej veci na účel dokazovania, získavanie dôkazov podľa zákona o PZ 
a iných zákonov.  
Záverom rozdelenie úloh pre ďalšiu hodinu (policajt, obvinený, poškodený, svedkovia, 
obhajca). 
 



Výstup: uznesenie o pribratí znalca (ťažisko na formuláciu otázok pre znalca, z akého odvetvia 
pribrať znalca, poučenie o opravnom prostriedku, komu sa doručuje uznesenie) 
 
8. Vedenie výsluchov – časť 1, pred vznesením obvinenia (štvrtková skupina v týždni od 
21.11.2022, ostatné skupiny v týždni od 14.11.2022): 
Na úvod hodiny sa oboznámi výsledok „znaleckého dokazovania“, študentom sa vysvetlí, aké 
najčastejšie chyby sa robili v úlohe z minulého týždňa. 
Následne budú pokračovať výsluchy. Analýza, komu sa doručuje predvolanie na výsluch. 
Študent, ktorý bol určený za policajta, vykoná výsluch poškodeného, následne iný študent 
určený za policajta vykoná výsluch svedkov, študenti sa budú striedať v oboch rolách. Študenti 
budú improvizovať podľa základných skutkových okolností zadaných v prípade.  
Všetci ostatní študenti budú zatiaľ písať poznámky, na domácu úlohu po 3. hodine z TP 
vypracujú zápisnicu o výsluchu. 
Následne bude pokračovať práca tým, že študenti budú musieť naformulovať uznesenie 
o vznesení obvinenia. 
Výstup: uznesenie o vznesení obvinenia (uznesenie musí obsahovať sumarizáciu vykonaných 
dôkazov a obsah výsluchov tak, ako boli na hodine prezentované) 
 
9. Vedenie výsluchov – časť 2, po vznesení obvinenia, skončenie vyšetrovania (skupiny 
pondelok + utorok Dr. Turaya v týždni od 28.11.2022, skupiny pondelok + streda doc. 
Blažeka v týždni od 21.11.2022, skupina štvrtok doc. Burdu v týždni od 5.12.2022): 
Analýza vypracovaní uznesenia o vznesení obvinenia, najčastejšie chyby, diskusia o sťažnosti 
k uzneseniu. 
Analýza výsluchu obvineného, ako kľúčového dôkazného prostriedku, prítomnosť osôb na 
výsluchu, možnosť zasahovania obhajcu do výsluchu a pod. Následne niektorý zo študentov 
určený za policajta vykoná výsluch obvineného za prítomnosti obhajcu. 
Všetci ostatní študenti budú zatiaľ písať poznámky, na domácu úlohu vypracujú zápisnicu 
o výsluchu, pričom si môžu vybrať, či pôjde o obvineného, poškodeného alebo svedka, ťažisko 
na poučeniach jednotlivých osôb, ale aj na obsahu zápisnice v porovnaní s tým, ako boli 
výpovede formulované na hodinách. 
Následne bude analýza, aké ďalšie dôkazné prostriedky je možné vykonať na objasnenie 
skutkového stavu (napr. rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, previerka výpovede na mieste 
a pod.). Tu opätovne bude študent v roli policajta rozhodovať, aké dôkazné prostriedky ešte 
potrebuje na rozhodnutie. 
Oboznamovanie s výsledkami vyšetrovania, kde bude dôraz na možnosť navrhovať ešte 
doplňujúce dôkazné prostriedky, pričom bude vysvetlené aj to, ako sa vysporiadať s týmito 
návrhmi, prípadne novými dôkazmi. 
Výstup: zápisnica o výsluchu (študent si bude môcť vybrať, či napíše zápisnicu o výsluchu 
svedka, poškodeného, obvineného) + rozposlanie uznesení o vznesení obvinenia na účel 
vypracovania sťažnosti k danému uzneseniu iným študentom.  
 
10. Zaisťovanie dát  (Ústav práva informačných technológií), (skupiny pondelok + utorok 
Dr. Turaya v týždni od 21.11.2022, skupiny štvrtok doc. Burdu + pondelok + streda doc. 
Blažeka v týždni od 28.11.2022): 
Študentom budú vysvetlené najčastejšie procesné postupy využívané v trestnom konaní za 
účelom zaistenia elektronických dát ako potenciálnych dôkazov s akcentom na relevantnú 
judikatúru NS SR, ÚS SR a ESĽP v predmetnej oblasti, neopomínajúc vybrané problémy 
aplikačnej praxe. Navrhnúť procesný postup a vypracovať relevantné podanie, resp. 
rozhodnutie v trestnom konaní za účelom obstarania IP adresy, telefónneho čísla atď. Zároveň 
si budú študenti musieť premyslieť aj stratégiu obhajoby. 



Výstup: príkaz podľa § 91 TP alebo príkaz podľa § 116 TP 
 
11. Dokazovanie v konaní pred súdom (KTPKK) (štvrtková skupina v týždni od 
12.12.2022, ostatné skupiny v týždni od 5.12.2022): 
Na úvod budú vysvetlené chyby v predchádzajúcich vypracovaniach. 
Ťažiskom hodiny bude vysvetliť, ako postupuje súd po prijatí obžaloby, ktoré dôkazy vykoná 
a ktoré nevykoná, analýza dokazovania v konaní pred súdom, znalecké dokazovanie, svedecké 
výpovede, čítanie zápisníc, vyrovnanie sa so zmenou výpovede, neprítomnosťou svedkov, 
smrťou a pod. Vysvetlenie kontradiktórnosti a rovnosti strán na pojednávaní a praktickej roviny 
dokazovania pred súdom. 
Výstup: rozhodnutie prokurátora o sťažnosti (študentom budú rozposielané opätovne 
uznesenie o vznesení obvinenia + príslušná sťažnosť, o ktorých budú musieť rozhodnúť) + 
vypracovanie meritórneho rozhodnutia, pričom študent si môže vybrať, aký druh rozhodnutia 
vypracuje, či pôjde o rozhodnutie prokurátora alebo súdu (zastavenie TS, postúpenie veci, 
podmienečné zastavenie TS, zmier, rozsudok oslobodzujúci, odsudzujúci). Ťažisko 
vypracovania musí byť vo vysporiadaní sa so zistenými skutočnosťami a v odôvodnení 
rozhodnutia.  
 
Občianske právo: 
 
12. Dokazovanie v spore o ochranu osobnosti (okrem štvrtkovej skupiny týždeň od 
12.12.2022) 
 
Doplnenie zadania: Kamerový záznam zachytávajúci bezdomovca Karola V. v priestore 
kultúrneho domu sa začal šíriť na sociálnych sieťach. Jednotlivé príspevky v popise, ako aj 
v následných komentároch od užívateľov obsahovali mnohé nepravdivé a hanlivé označenia.  
Karol V. sa rozhodol uplatniť nárok na ochranu osobnosti. 
 
Posúdenie nárokov, ktorých sa môže Karol V. domáhať. Navrhnutie dôkazných prostriedkov 
pre priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Osobitosti dokazovania pri ochrane 
osobnosti. Kritéria pre posudzovanie uplatňovaného nároku na náhradu nemajetkovej ujmy 
(rozbor kritérií) z pozície sudcu. Diskusia k najčastejším chybám z predošlých zadaní. Otázky 
študentov.  
 
 


