
 

Okruhy otázok na priebežné hodnotenie z predmetu Dokazovanie: 

 
Časť trestné právo: 
1. základné zásady dokazovania platiace pre celé trestné konanie (vyhľadávacia zásada, zásada 
zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností, zásada voľného hodnotenia dôkazov) 
2. základné zásady dokazovania platiace pre štádium hlavného pojednávania (zásada 
bezprostrednosti, zásada ústnosti, zásada kontradiktórnosti) 
3. základné pojmy dôkazného práva (pojem dôkaz, dôkazný prostriedok, prameň dôkazu) 
4. jednotlivé dôkazné prostriedky v prípravnom konaní (výsluch obvineného, výsluch 
poškodeného, výsluch svedka, odborná činnosť, znalecká činnosť, rekognícia, vyšetrovací 
pokus, rekonštrukcia, previerka výpovede na mieste) 
5. proces dokazovania v prípravnom konaní (skrátené vyšetrovanie, vyšetrovanie) 
6. subjekty dokazovania v prípravnom konaní (policajt, obvinený, obhajca, poškodený) 
7. jednotlivé dôkazné prostriedky na hlavnom pojednávaní (výsluch obvineného, výsluch 
poškodeného, výsluch svedka, výsluch znalca, listinné dôkazy) 
8. proces dokazovania na hlavnom pojednávaní 
9. dokazovanie v prípade konania dohody o vine a treste 
10. dokazovanie v iných štádiách trestného konania 
 
Časť správne právo: 
11. základné zásady správneho konania súvisiace so získavaním podkladov pre vydanie 
rozhodnutia a predovšetkým s postupom pri dokazovaní a s jednotlivými dôkaznými 
prostriedkami (zásada zákonnosti, vyšetrovacia zásada, zásada voľného hodnotenia dôkazov, 
zásada materiálnej pravdy) 
12. dôkazné prostriedky: výsluch svedka, znalecký posudok, ohliadka, listiny (verejné 
a súkromné), odborný posudok a možnosť využitia ďalších prostriedkov na dokazovanie. 
Čestné vyhlásenie. 
13. príprava ústneho pojednávania predovšetkým vo vzťahu k vykonávaniu dôkazných 
prostriedkov  
14. uskutočňovanie ústneho pojednávania a vykonávanie dôkazných prostriedkov 
15. zápisnica z ústneho pojednávania 
16. konkrétny priebeh ústneho pojednávania resp. ohliadky s rozdelením jednotlivých úloh so     
zameraním na dokazovanie, jeho fázy a priebeh 
17. dokazovanie podľa správneho poriadku, všeobecne a špeciálne ustanovenia 
o dokazovaní a súvisiacich inštitútoch podľa osobitných predpisov  
18. dokazovanie pri správnom trestaní 
19. hodnotenie dôkazov a odôvodnenie rozhodnutia  
20. viazanosť správneho orgánu názorom správneho súdu a dôkazné prostriedky 
 
Časť občianske právo: 
21. dokazovanie v civilnom procese so zameraním na sporové konanie a mimosporové (princíp 
vyšetrovací a princíp dispozičný) 
22. dôkazné bremeno (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obo/52/2010) 
23. teórie dôkazného bremena v civilnom procese (sp. zn. nález Ústavného súdu SR III. ÚS 
90/2015, uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3M Cdo 8/2011, uznesenie Najvyššieho súdu 
SR 4Cdo 13/2009, uznesenie Najvyššieho súdu SR 4Cdo 13/2009, uznesenie Najvyššieho súdu 
SR 6Cdo 81/2010, uznesenie Najvyššieho súdu SR 6M Cdo 17/2010) 
24. kontradiktórnosť a dokazovanie (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo/154/2009) 



 

25. dôkazné prostriedky v sporovom konaní 
26. nezákonný dôkaz (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL.ÚS 67/2007, nález Ústavného súdu 
SR, II. ÚS - 152/2008, nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 9. decembra 2014, sp. zn. 
II.ÚS 1774/14 ) 
27. Výsluch svedka a hodnotenie svedeckej výpovede (rozsudok Najvyššieho súdu ČR 
30Cdo/3577/2008, nález Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS/276/2014)) 
28. Doktrína RAVEN 
29. znalecké dokazovanie a súkromný znalecký posudok v CSP 
30. hodnotenie dôkazov (uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Cdo/204/2009, uznesenie 
Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5Cdo/161/2010, nález Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 
276/2014) 
31. viazanosť súdu rozhodnutiami iných orgánov (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 
269/2011) 
32. prejudiciálna otázka v civilnom procese 
 
 


