
Simulované praktické prípady:  
 
Okruh: Skutková podstata trestného činu 
 
Prípad č. 1 
Ján bol od Jany o dva týždne starší.  Prvý raz sa stretli, keď mali cca 14 a pol roka. Zaľúbili sa do seba 
a vykonali spolu súlož. Opäť sa stretli týždeň po Jánových 15-tych narodeninách, znova spolu 
vykonali súlož. Tretiu súlož spolu vykonali o ďalší polrok. Potom však na to prišla Janina rigidná 
matka a podala trestné oznámenie na Jana pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 TZ. 
 
Otázky:  
Posúďte trestnosť každej zo súloží jednotlivo, sústreďte sa pritom na argumentáciu o subjekte 
a objekte trestného činu, zvážte aj § 29 TZ. V prípade, že sú niektoré zo súloží trestným činom, je 
nevyhnutné vyvodiť trestnú zodpovednosť? (pomôcka: § 8 a nasl.) 
 
Prípad č. 2 
Právnik Martin, lekár Jano a strojný inžinier  Imrich šli spolu autom. Šoféroval Martin. Zrazil chodca, 
na chvíľu zastal, ale keď všetci traja videli, že chodec leží nehybne v kaluži krvi, naskákali do auta 
a ušli. 
 
Otázky: 
Určite, za ktorú skutkovú podstatu trestného činu neposkytnutia pomoci (III. diel. I. hlavy Osobitnej 
časti TZ) je zodpovedný Martin, za ktorú Jano a za ktorú Imrich. Odôvodnite. 
 
Prípad č. 3 
Michal nenávidel celý svet. Bol nezamestnaný, mal existenčné problémy. Ženy sa mu posmievali 
a muži ním opovrhovali. Nemal žiadnych kamarátov. Nuž sa raz rozhodol, že sa všetkým ľuďom 
pomstí a poriadne ich nastraší. A pritom si aj niečo „zarobí“. Do televízie poslal audio nahrávku, 
v ktorej žiadal, aby mu vláda SR zaplatila 1 000 000 Eur., v opačnom prípade vraj nastraží bomby po 
celej Bratislave a každý deň, až kým mu nezaplatia, vybuchne jedna. Michal si dokonca na tento účel 
zohnal staré nepoužité trhaviny z kameňolomu. Lenže polícia ho odhalila. 
 
Otázky:  
a) Označte presné alternatívy subjektívnej stránky trestného činu podľa § 419, ktoré svojim správaním 
naplnil Michal. 
b) Označte presné alternatívy objektívnej stránky trestného činu podľa § 419, ktoré svojim správaním 
naplnil Michal. 
 
Prípad č. 4 
Martin začal na diskotéke obťažovať Ervínovu priateľku. Preto Ervín prišiel za ním a povedal mu, aby 
jej dal pokoj. Martin sa mu len vysmial a tľapol ju po zadku. To Ervína nesmierne rozčúlilo, zvrieskol 
na Martina, že ho zabije a päsťou ho udrel do tváre tak, že mu vyrazil tri zuby. Dôsledkom úderu 
Martin „odletel“ niekoľko krokov  vzad a hlavou sa udrel o barový pult, čím si zlomil väzy. Bol na 
mieste mŕtvy. 
 
Otázky: 
Subsumujte Ervínov skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov (proti 
životu podľa I. dielu I. hlavy Osobitnej časti TZ). Sústreďte sa na vyriešenie subjektívnej stránky. 
 
Prípad č. 5 
Július a Michal boli spoločníci vo firme. Július sa chcel Michala zbaviť, pretože mu Michal nedovolil 
uskutočniť značne rizikovú, no v prípade úspechu o to výhodnejšiu obchodnú transakciu. Jedno 
popoludnie sa Július prikradol k Michalovmu autu a nastražil doň výbušný systém. Július síce vedel, 
že s Michalom sa z práce často zvykne voziť aj jeho manželka, avšak bolo mu to „fuk“. V ten deň 



Michal naozaj odchádzal z práce so svojou manželkou. Obaja nasadli do auta a Michal naštartoval. 
Auto vybuchlo, Michal i jeho manželka boli na mieste mŕtvi.    
 
Otázky: 
a)      Aká presná forma zavinenia sa vzťahuje k spôsobeniu Michalovej smrti? 
b)      Aká presná forma zavinenia sa vzťahuje k spôsobeniu smrti Michalovej manželky. 
c)      Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov (proti životu 
podľa I. dielu I. hlavy Osobitnej časti TZ). 
 
Prípad č. 6 
Milan bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Raz sa prechádzal po ulici, pričom zbadal 
odstavený moped s kľúčikom v zapaľovaní, ktorého majiteľ o kúsok ďalej v stánku kupoval noviny. 
Milan nasadol na moped a ušiel s ním domov. 
 
Otázky: 
a)      Stačí pre určenie nepríčetnosti páchateľa jeho pozbavenie spôsobilosti na právne úkony? 
b)      Nasimulujte okolnosti, za ktorých by jednoznačne Milan bol trestne zodpovedným páchateľom. 
c)      Nasimulujte okolnosti, za ktorých by jednoznačne Milan nebol trestne zodpovedným 
páchateľom. 
 
Prípad č. 7 
Jana odcudzila spred domu horský bicykel v hodnote 1 500 eur. Jej bratranec Jožo za odcudzil osobný 
automobil v hodnote 7 000 eur. Jej brat Emil vytiahol z kabelky staršej dámy peňaženku v hodnote 50 
eur. s hotovosťou 30 eur. 
 
Otázky: 
a)      Ktorú skutkovú podstatu trestného činu krádeže na naplnila Jana a prečo? 
b)      Ktorú skutkovú podstatu trestného činu krádeže na naplnil Jožo a prečo? 
c)      Ktorú skutkovú podstatu trestného činu krádeže na naplnil Emil a prečo? 
 
Prípad č. 8 
Milada chcela nadviazať romantický vzťah s Janom, o to isté sa pokúšala aj Jolanda. Všetko sa malo 
vyriešiť na športových dňoch ich spoločného zanmestnávateľa. Milada pozvala Jolandu k sebe na 
návštevu z dôvodu zlepšenia vzťahov, pretože ich konkurenčný boj už začal ovplyvňovať pracovné 
výsledky, čo sa prestávalo šéfom páčiť. Milada bývala na samote pod lesom. Keď Jolande ukazovala 
pozemok, Jolanda sa pošmykla a spadla do tri metre hlbokej jamy vykopanej na bazén. Vtedy dostala 
Milada nápad, nechala Jolandu v jame, hodila jej dnu deky, jedlo a vodu a nechala ju tam tri dni. Za 
ten čas na športových hrách úspešne nadviazala romantický vzťah s Janom. Potom Jolandu bez ujmy 
na zdraví z jamy vyslobodila a tá na ňu podala trestné oznámenie. 
 
Otázky: 
a)      Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu trestného činu (I. diel II. Hlavy Osobitnej časti TZ). 
b)      Čo je objektom tohto trestného činu? 
c)      V čom spočíva konanie, v čom následok a v čom príčinná súvislosť medzi nimi. 
d)     Aká je presná forma zavinenia? Odôvodnite. 
e)      O aký subjekt z hľadiska jeho spôsobilosti naplniť skutkovú podstatu trestného činu ide? 
  
Prípad č. 9 
V nasledujúcich situáciách pomenujte druhy omylov, vyjadrite, v čom spočívajú a aký  majú 
trestnoprávne relevantný následok: 
a)      Forrester chcel zastreliť Old Shatterhanda, ale v poslednú chvíľu sa do strely vrhol Winnetou, 
b)      Ján štyri roky neplatil dane, ako sa neskôr ukázalo, Ján nevedel, že neplatenie daní nie je trestné, 
c)      Mišo čakal z vidlami za dverami na manželku, bola tma, keď dnu vošla ženská postava, Mišo ju 
preklal vidlami, neskôr sa však ukázalo, že to nebola jeho manželka, ale sestra, 



d)     Roman sa začal skrývať po tom, čo na verejnosť prenikol jeho nemanželský pomer s Imrom, 
pretože bol presvedčený, že homosexuálny styk je trestný, 
e)      Ján vyprázdnil do Juraja zásobník a potom, presvedčený, že je Juraj mŕtvy, ho hodil do vody, 
ukázalo sa však, že Juraj zomrel až na následky utopenia, 
f)       Ján vyprázdnil do Juraja zásobník a potom ho hodil do vody, takto to plánoval od začiatku, 
ukázalo sa však, že Juraj zomrel až na následky utopenia, 
g)      Ján vystrieľal zásobník do spiaceho Juraja, neskôr sa však ukázalo, že Juraj už bol v čase streľby 
mŕtvy, pretože zomrel na infarkt. 
  
Prípad č. 10 
Rozoberte podľa obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestných činov nasledujúce skutkové 
podstaty (určite vždy presnú formu zavinenia, v čom spočíva konanie, v čom následok, v čom príčinná 
súvislosť medzi nimi, čo je objektom tohto trestného činu, aký je subjekt z hľadiska schopnosti naplniť 
skutkovú podstatu trestného činu): 
a)      § 201 ods. 1 TZ 
b)      § 188 ods. 1 TZ 
c)      § 162 ods. 1 TZ 
d)     § 167 ods. 3 TZ 
e)      § 300 ods. 1 TZ 
  
Prípad č. 11 
Určite o aké skutkové podstaty trestných činov ide z hľadiska ich závažnosti, z hľadiska štruktúry 
a z hľadiska vyjadrenia v trestnom zákone: 
a)      § 301 TZ 
b)      § 285 TZ 
c)      § 222 ods. 1 až 5 TZ 
d)     § 266 ods. 1 TZ 
e)      Ustanovenia § 191 TZ osobitne a vzhľadom ku § 191 TZ 
  
Prípad č. 12 
Vo fiktívnej krajine: Ján bol odsúdený ako recidivista šiestykrát za tzv. vreckové krádeže, pri ktorých 
vznikla škoda od 40 eur. do 780 eur.. Ako nenapraviteľného recidivistu ho súd odsúdil na 15 rokov 
väzenia nepodmienečne a to vo väznení „na samotke“. 
 
Otázky: 
Posúďte súlad vyššie uvedeného skutkového stavu so základnými zásadami trestného práva. 
 
  
 



Okruh: Pôsobnosť Trestného zákona 
 
Prípad č. 13 
Obyvateľ Bratislavy Ján bol fašista, rád sledoval britskú fašistickú internetovú stránku, na ktorá mala 
jednoznačne nenávistný obsah voči menšinám. Vyberal z nej podľa neho najúchvatnejšie časti, 
vytláčal ich a poštou ich posielal svojmu prapradedovi na Ukrajinu za účelom, aby ich ten rozširoval 
v miestnej krčme. 
 
Otázky:  
Za zjednodušenej premisy, že nakladanie s obsahom predmetnej fašistickej stránky napĺňa skutkové 
podstaty niektorých trestných činov extrémizmu, posúďte trestnosť uvedených skutkov/skutku 
vzhľadom na pôsobnosť TZ. 
 
Prípad č. 14 
Nórsky občan Breivik vyvraždil v Nórsku cez 70 ľudí. 
 
Otázky: Za akých okolností (aj alternatívne, zvážte všetky možnosti) by sa na tento jeho skutok 
vzťahoval slovenský Trestný zákon? 
 
Prípad č. 15 
V roku 2004 sa štyria kamaráti v krčme navzájom pobili, čim sa dopustili ohrozovacieho trestného 
činu ruvačky. Hlavné pojednávanie s nimi malo prebiehať až v marci 2006. 
 
Otázky: Posúďte ich trestnosť vzhľadom na pôsobnosť TZ. 
(Poznámka: Áno, tento prípad je mierny chyták a vyžaduje overenie širších súvislostí.) 
 



Okruh: Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu 
 
Prípad č. 16 
Ivana sa vracala v noci domov cez park, keď ju do polkruhu obstúpili štyria mladíci. Nehovorili nič 
a to ani na otázku, čo od nej chcú, len sa k nej približovali. Neboli ozbrojení. Ivana vytiahla pištoľ 
a namierila ju na jedného z nich a povedala im, aby okamžite prestali, inak bude strieľať. Chlapi sa na 
chvíľu zarazili, no potom sa opäť pustili k nej. Keď boli dva metre od nej, Ivana prvému z nich 
„vystrelila mozog z hlavy“, ďalší po nej skočil, z tesnej blízkosti aj jemu strelila do hlavy a usmrtila 
ho. Ďalší dvaja sa otočili a utekali preč, Ivana po nich ešte raz vystrelila a opäť strelou do hlavy 
usmrtila chlapa. 
 
Otázky:  
Posúďte vzhľadom ku každej smrti, ktorú Ivana spôsobila, či Ivana konala v nutnej obrane. 
Odôvodnite. Menila by sa nejako situácia, keby bola Ivana úradujúca olympijská víťazka v behu na 
1500 metrov? 
 
Prípad č. 17 
Bojovník aikido Milan, 190 cm vysoký, vyšportovaný, šiel po prázdnej bočnej uličke, keď sa pred ním 
zjavil 160 cm vysoký chalan útlej postavy s kuchynským nožom v ruke a chcel od Milana peňaženku. 
Ten sa na neho iba zasmial, čo útočníka nahnevalo, tak sa zahnal nožom. Milan sa mu ľahko vyhol. 
Pomalý útočník mu stál chrbtom. Milan mu vytrhol nôž a zlámal obe ruky v lakťoch. Neskôr sa 
ukázalo, že útočník mal 13 rokov. 
 
Otázky:  
Bola obrana primeraná, resp. nebola celkom zjavne neprimeraná? Má nejaký vplyv na posúdenie 
konania obrancu to, že útočník bol trestne nezodpovedná osoba? 
 
Prípad č. 18 
Milana prepadli dvaja muži pred vchodom do jeho domu v popoludňajších hodinách. Zhodili ho na 
zem a dokopali. Jeden z nich mu zobral aktovku, kde mal dôležité podklady do práce a 100 eur. Keď 
odchádzali, Milan zobral kameň a hodil ho zlodejovi s jeho aktovkou do hlavy, čím mu spôsobil otras 
mozgu (ublíženie na zdraví). Zlodej spadol a pustil aktovku. Druhý zlodej, keď to videl, pustil sa do 
behu. Milan aj jemu hodil do hlavy kameň, čím mu spôsobil otras mozgu intenzity ublíženia na zdraví. 
 
Otázky:  
Posúďte, či boli dodržané podmienky nutnej obrany. 
 
Prípad č. 19 
Jana napadol lúpežník a chcel mu vytrhnúť vak z ruky, pričom ho kopal do kolien, lenže pritom stratil 
rovnováhu a spadol. Otrasený útočník chvíľu ostal bez pohnutia na zemi, Jano na neho skočí a zbil ho 
tak, že mu spôsobil zranenia s dobou liečenia 30 dní.  
 
Otázky:  
Posúďte, či boli dodržané podmienky nutnej obrany. 
 
Prípad č. 20 
Janu v noci v parku prepadol pouličný gang a chcel ju minimálne zmlátiť. Jana sa schovala do krovia, 
kým členovia gangu hlučne prehľadávajú okolie. Situáciu spozoroval náhodný okoloidúci Imrich, 
potichu sa prikradol k Jane, aby ju nevyplašil a práve keď ju chcel chytiť za ústa a povedať jej, aby sa 
nebála, že jej pomôže, Jana sa zvrtla a zarazila mu manikúrové nožničky do oka. 
 
Otázky:  
Posúďte Janin či z trestnoprávneho hľadiska. 
 
 



Prípad č. 21 
Jano plával na priehrade a v strede mu došli sily, začal sa topiť. V panike sa chytil malého plávajúceho 
nafukovacieho vankúšika, ktorého sa ale držal neplavec Peter. Vankúšik nebol schopný udržať nad 
hladinou oboch pánov a tak Jano Petra zhodil a ten sa utopil. 
 
Otázky:  
Boli dodržané podmienky krajnej núdze?  
Ako by sa zmenila situácia, keby Peter odstrčil Jana a utopil sa Jano? 
 
Prípad č. 22 
Hasič Michal vyťahoval z horiaceho domu babku, no už nevládal a mal vážne pochybnosti, či 
s babkou dobehne do bezpečia a tak ju nechal v dome. Babka sa zadusila dymom a zhorela, Michal sa 
zachránil. 
 
Otázka:  
Boli dodržané podmienky krajnej núdze? 
 
Prípad č. 23 
Požiar v meste zasiahol 3 domy, ktoré sú blízko seba. Majitelia ďalších blízkych domov sa zľakli 
a dohodli sa, že zbúrajú najbližší dom, aby sa tam požiar zastavil. Majiteľ domu s tým nesúhlasil, 
argumentoval, že hasiči sú už na ceste. No ostatní ho nepočúvali a jeden z nich, žeriavnik – živnostník 
predmetný dom aj zbúral. Na to prišli hasiči a požiar veľmi rýchlo dostali pod kontrolu tak, že by sa už 
nebol rozširoval a následne ho uhasili. 
 
Otázky:  
Boli dodržané podmienky krajnej núdze? 
 
Prípad č. 24 
Ivan holými rukami napadol Mateja, vrazil mu päsťou do zubov, lenže Matej ranu ustál, vrazil Ivanovi 
ranu do žalúdka, zrazil ho k zemi a brutálne kopal. Práve vtedy vyšiel spoza rohu Peter, ktorý keď 
videl situáciu, prišiel k Matejovi a zbil ho, čím mu spôsobil ublíženie na zdraví. 
 
Otázky:  
Posúďte, či boli dodržané podmienky nutnej obrany. 
 
Prípad č. 25 
Ivan si zobral od otca auto v hodnote 12 000 eur. bez jeho vedomia a išiel s ním na výlet s tým, že ho 
po dvoch dňoch vráti. Otec, keď doma nevidel auto, nahlásil jeho krádež. Polícia Ivana zadržala. Otec 
keď zistil, čo sa stalo, povedal, že to nevadí, že mu syn zobral auto, keby bol vedel, že ho chce, požičal 
by mu ho. 
 
Otázky:  
Posúďte, či boli dodržané podmienky súhlasu poškodeného. 
  



Okruh: Trestná zodpovednosť právnických osôb 
 
Prípad č. 26 
Newlife, spol. s.r.o., bola spoločnosť s 1 konateľom a 12 zamestnancami sa zaoberala získavaním 
pracovných síl zo zahraničia na rôzne zamestnania. Okrem iných zamestnaní sa zameriavala aj na 
získanie hostesiek, teda na dobre vyzerajúce mladé ženy. Časti z nich boli však po príchode na 
Slovensko odobraté doklady a boli používané na účely prostitúcie. Prebiehalo to tak, že tieto ženy 
vytipoval konateľ spoločnosti, tie si potom odviedla pani, ktorá nemala zo spol. s.r.o. nič spoločné, 
odviedla si ich však z priestorov spoločnosti a ženy sa nemali dôvod domnievať, že pani nepatrí 
k spoločnosti. Aby tieto ženy poslúchali a pracovali v oblasti sexuálnych služieb, boli predtým 
opakovane znásilňované mužmi mimo spol. s. r. o.. Išlo však o vopred doghodnutý postup 
s konateľom s. r. o.. 
 
Otázky:  
Ide o trestnú zodpovednosť právnickej osoby. Podrobne odôvodnite.  
Posúďte osobitne možnosti vyvodenia trestnej zodpovednosti právnických osôb za trestné činy: 
obchodovanie s ľuďmi, znásilnenie, kupliarstvo. 
 
Prípad č. 27 
Z čističky odpadových vôd prevádzkovaných spoločnosťou Humus a. s., unikol nebezpečný toxický 
odpad. Prišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 303 TZ. Následnú vyšetrovanie 
preukázalo, že sa tak udialo z dôvodu chybného ventilu, ktorý sa jednoducho opotreboval. 
 
Otázka:  
Možno za tento čin vyvodiť trestnú zodpovednosť voči právnickej osobe? Odôvodnite.  
 
Prípad č. 28 
Z čističky odpadových vôd prevádzkovaných spoločnosťou Humus a. s., unikol nebezpečný toxický 
odpad. Prišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 303 TZ. K úniku prišlo preto, že 
zamestnanec čističky odpadových vôd Ignác sa chcel pomstiť rybárskemu zväzu, ktorý naň dal trestné 
oznámenie za trestný čin pytliactva a chcel otráviť ryby. Po bežnej kontrole ventilov jeho nadriadeným 
sa ešte vrátil k ventilu v čase, keď tam nik nebol, pod zámienkou, že si zabudol cigarety a ventil 
otvoril.    
 
Otázka:  
Možno za tento čin vyvodiť trestnú zodpovednosť voči právnickej osobe? Odôvodnite.   
 



Okruh: Vývinové štádiá trestných činov 
 
Prípad č. 29 
Alojz sa jedného krásneho dňa rozhodol, že vylúpi banku. Na tento účel si na „čiernom“ trhu 
zabezpečil pištoľ značky magnum spolu s nábojmi. Každý deň si chodil obzerať banku, zvyky jej 
zamestnancov, kedy sa striedajú, kedy sa dovážajú resp. odvážajú peniaze a pod.. Raz ho pri takejto 
činnosti stretol kamarát z „basy“ Ivan a hneď mu bolo jasné, čo tam Alojz robí. Žiadal Alojza, aby ho 
pribral do „kšeftu“ a keď Alojz nesúhlasil, povedal mu, že ho udá. A tak Alojz zobral Ivana do 
bočných uličiek, že mu vysvetlí o čo ide, namiesto toho sa však na Ivana vrhol a zhodil ho na zem, 
pričom ho hrdúsil. Keď si už Ivan myslel, že sa mu zo zovretia nepodarí vymaniť, poslednýkrát sa 
vzopäl, striasol Alojza a ušiel. 
 
Otázky: 
a)      Do akého vývinového štádia trestného činu dospeli jednotlivé trestnoprávne relevantné konania 
a prečo (pozrite sa na trestné činy uvedené v I. hlave, II. hlave I. diely a v VI. hlave I. diely)? 
b)     V prípade pokusu, išlo o ukončený alebo o neukončený pokus a prečo? Preformulujte zadanie 
tak, aby šlo o druhý uvedený prípad pokusu. 
  
Prípad č. 30 
Alojz sa jedného krásneho dňa rozhodol, že vylúpi banku. So svojím nápadom sa pochválil manželke. 
Na tento účel si na „čiernom“ trhu zabezpečil pištoľ značky magnum spolu s nábojmi. Celý pracovný 
týždeň si každý deň chodil obzerať banku, zvyky jej zamestnancov, kedy sa striedajú, kedy sa 
dovážajú resp. odvážajú peniaze a pod. Na druhý týždeň v piatok ráno sa zobudil, naraňajkoval sa, 
vykonal rannú hygienu, nasadol do auta, odviezol sa pred banku, zaparkoval priamo pred ňou, 
vystúpil, vošiel do banky, vytiahol pištoľ, namieril ju na ľudí v banke, najmä na úradníka za okienkom 
a nič nepovedal. Úradník mu dal peniaze, Alojz vyšiel z banky, nastúpil do auta a odišiel. Peniaze 
v noci Alojzovi zobrali policajti kým spal a vzápätí hop zatkli. 
 
Otázka: 
a)      Presne popíšte deliace momenty jednotlivých vývinových štádií tohto trestného činu lúpeže.   
  
Prípad č. 31 
Bývalé tajné služby viacerých krajín sa rozhodli odstrániť Prezidenta Slovenskej republiky počas jeho 
príhovoru k verejnosti na Hviezdoslavovom námestí. Polícia zatkla ostreľovača STASI v predvečer 
prejavu, keď akurát vstupoval do vchodu domu, odkiaľ chcel prezidenta usmrtiť. Polícia strhla agenta 
ŠTB z okna, práve keď mieril na prezidenta ostreľovacou puškou. Agent ŠTB na prezidenta dokonca 
trikrát vystrelil, ale ho netrafil, kým sa k nemu policajti dostali. 
 
Otázky: 
a)      Do akých štádií trestného činu teroru sa dostali jednotliví agenti bývalých tajných služieb? 
b)      Do akých štádií trestného činu úkladnej vraždy sa dostali jednotliví agenti bývalých tajných 
služieb, ak tento čin nebol motivovaný politicky ale ako pomsta bývalému podnikateľovi za jeho 
podnikateľské vzťahy? 
  
Prípad č. 32 
Žiarlivec Peter sledoval svojho soka v láske Michala ako ide v noci cez tmavý park, okolo ktorého 
viedla železničná trať, a čoraz viac v ňom kypela zlosť. Práve keď šiel okolo hučiaci vlak, prikradol sa 
Peter k Michalovi, skočil na neho, zvalil ho na zem a potom ho tak zbil, že Michal mal dolámané 
všetky končatiny a mnohé pomliaždeniny, takže sa nedokázal ani plaziť, navyše bol v bezvedomí 
(spôsobená ťažká ujma na zdraví). Peter odvliekol Michala na trať a tam ho nechal, aby ho prešiel vlak 
a odišiel. 
 
Otázky: 
a) Akých trestných činov a v akom štádiu sa dopustil Peter? 
b) Zanikla trestnosť niektorého z trestných činov účinnou ľútosťou za predpokladu, že: 



1) Peter o niekoľko sto metrov stretol železničiarov, ktorí na neho zasvietili baterkami, zľakol sa, že 
ho neskôr identifikujú a tak sa vrátil a stiahol Michala dolu z trate; 
2) Petra trápili výčitky svedomia a tak sa vrátil a stiahol Michala dolu z trate; 
3) Petra trápili výčitky svedomia a tak sa vrátil aby stiahol Michala dolu z trate, ale ten tam už nebol; 
4) Petra trápili výčitky svedomia, vedel, že vlak pôjde až o pol hodinu a polícií by za normálnych 
okolností malo trvať prísť na miesto, kde ležal Michal 20 minút a tak zavolal na políciu, upovedomil 
ich, kde Michal leží, lenže policajti sa zdržali defektom a keď prišli na miesto, Michala už prešiel 
vlak; 
5) Petra trápili výčitky svedomia, vedel, že vlak pôjde až o pol hodinu a polícií by za normálnych 
okolností malo trvať prísť na miesto, kde ležal Michal 20 minút a tak zavolal na políciu, upovedomil 
ich, kde Michal leží, lenže vlak išiel o päť minút skôr a keď prišli policajti na miesto, Michala už 
prešiel vlak; 
6) Peter bol úplný psychopat, vedel, že vlak pôjde už o desať minút a polícií by za normálnych 
okolností malo trvať prísť na miesto, kde ležal Michal 20 minút, a tak zavolal na políciu, upovedomil 
ich, kde Michal leží a s nadšením im oznámil, že to aj tak nestihnú a že im „dobre tak“, avšak policajti 
prišli včas a Michala zachránili, pretože vlak meškal; 
  



Okruh: Páchateľ, spolupáchateľ a účastník na trestnom čine 
  
Prípad č. 33 
Pán Čuboň dlhé roky pracoval vo veľkosklade áut, keď ho prepustili, rozhodol sa zrealizovať jeden 
plán a to krádež áut y veľkoskladu, pretože potreboval peniaze. Najal si piatich mladých mužov, 
ktorým povedal, čo chystá a kde a kedy dostanú inštrukcie. Potom kontaktoval nočného vrátnika 
z veľkoskladu, povedal mu, aby v určitý deň a hodinu nerobil nič iba sledoval televíziu. Ten súhlasil. 
Skôr než pán Čuboň pokročil v pláne ďalej, dostal infarkt. V nemocnici požiadal svojich synov, aby 
ho zastúpili pri dokončení plánu. Obaja súhlasili. Naštudovali plány miesta činu od otca, dali vedieť 
piatim najatým chlapom, kedy a kde sa stretnú. Mladší Čuboňov syn Kontaktoval Štefana, priekupníka 
s autami, ktorí sľúbil, že tri autá odoberie. Starší Čuboňov syn sa s piatimi najatými chlapmi stretol 
podľa dohody. Vnikli do veľkoskladu, odstránili bezpečnostné prvky a vyviezli 6 áut v celkovej 
hodnote 300. 000 eur. Vrátnik pozeral nahlas televíziu. Tri autá v hodnote 150. 000 eur. odovzdali 
ihneď Štefanovi za 75. 000 eur. a za rovnakých podmienok odovzdali zvyšné tri autá o deň neskôr 
priekupníkovi Ivanovi, s ktorým sa dohodli len ten deň. Následne sa synovia Čuboňovci začali skrývať 
u svojich priateliek, sestier, ktoré bývali spolu. S priateľkou staršieho syna Čuboňa to bolo dohodnuté 
od začiatku, priateľka mladšieho syna Čuboňa sa to dozvedela, až keď sa k nim prišli skryť. 
 
Otázky: 
a)      Vyvoďte trestnú zodpovednosť za presnú skutkovú podstatu trestného činu, určite, kto je v akej 
pozícii za túto krádež zodpovedný a prečo. Ak je niekto zodpovedný aj za iný trestný čin, uveďte za 
aký a prečo (pomôcka: druhá polovica IV. hlavy a VIII. hlava IV. diel Osobitnej časti TZ). 
  
Prípad č. 34 
Ivana nemala dať čo jesť svojim deťom. Na hodoch pri kolotočoch nahovorila svoju 8-ročnú dcéru, 
aby šviháckemu pánovi vytiahla z vrecka peňaženku, čo tá aj urobila. Presne v tom istom čase vytiahol 
tomu istému pánovi z druhého vrecka peňaženku 16-ročný Peter. Vzápatí všetkých zúčastnených 
zadržala polícia. 
 
Otázky: 
a)      Posúďte trestnosť Ivany, jej dcéry a Petra, v akom postavení vzhľadom ku trestnému činu 
krádeže vystupujú? 
b)     Ide o prípad spolupáchateľstva? 
  
Prípad č. 35 
Marta a jej dievčatko boli dlhodobo týrané zo strany Martinho manžela a tak mu Marta začala 
prisypávať do jedla arzén, manžel za tri mesiace zomrel. Za dva roky sa Marte sťažovala kamarátka 
Jana, že má matku chorú na altzheimera, o ktorú sa stará, má aj tri deti a už nevládze ďalej. Marta jej 
povedala, čo urobila z mužom a poradila Jane to isté s matkou. Tá sa najskôr zdráhala, ale potom sa 
poradila so sestrou, ktorá s tým tiež súhlasila a tak Jana matke mesiac pridávala do jedla arzén a tá na 
následky zomrela. Pitva však preukázala pravú príčinu smrti a všetko sa prezradilo. 
 
Otázka:  
V akom postavení sú za trestný čin úkladnej vraždy zodpovedné Marta, Jana a Janina sestra?     
  



Okruh: Súbehy trestných činov 
  
Prípad č. 36 
Devätnásťročný Peter a sedemnásťročný  Jano boli kamaráti, ktorí sa snažili spolu sa pretĺcť životom. 
Jeden podvečer, keď nemali čo na práci, sa rozhodli, že sa vlámu do jednej chaty  v chatovej oblasti. 
To aj urobili, vnikli do chaty vytlačením okna bez závažnejšieho poškodenia okenného rámu a z chaty 
odcudzili záhradný nábytok a náradie v hodnote 350 eur.. Keďže sa im to podarilo, na druhý deň sa 
dohodli, že budú v takomto vykrádaní chát pokračovať. V nasledujúcich dvoch mesiacoch spolu 
vykradli 19 chát, 9 v chatovej oblasti v Modre a 10 v chatovej oblasti pri Trenčíne, každou krádežou 
spôsobili škodu presahujúcu 300 eur., spolu škodu 8390 Eur. Po každom úspešnom záťahu Peter nalial 
Janovi po dva deci vodky. Do svojich vykrádacích aktivít sa snažili zapojiť aj osamelo žijúceho Mária, 
ktorý však s tým nesúhlasil a tak ho Peter s Janom chytili a zamkli ho do pivnice rodinného domu, kde 
bol vyše dvoch mesiacov. Medzitým bol Jano so školou na exkurzii v Slovenskom národnom múzeu, 
kde zaostal v sekcii nerastov a z nezabezpečenej vitríny zobral drahokam v hodnote 7 000 eur. a dal ho 
do záložne za tri stovky. Po dvoch mesiacoch Mário ušiel z pivnice a na polícii udal Petra aj Jana. Ešte 
po oznámení vznesení obvinenia Peter s Janom stihli vykradnúť jednu chatu v Modre a spôsobiť škodu 
300 eur. 
 
Otázky: 
a)      Koľko trestných činov krádeže spáchali Peter a Mário? Odôvodnite. 
b)     Aké ďalšie trestné činy boli v tomto prípade spáchané? 
c)      Vymedzte vzťahy medzi trestnými činmi spáchanými v tomto prípade – o aký súbeh ide, ktoré 
z predmetných trestných činov sú trestné činy pokračovacie, ktoré hromadné a ktoré trváce? 
  
Prípad č. 37 
Jano hodil pod idúci mercedes v hodnote 70 000 eur. bombu, ktorá ho rozmetala spolu s troma 
pasažiermi. 
 
Otázka:  
Aké skutkové podstaty trestných činov boli naplnené a za ktoré z nich vyvodíme trestno-právnu 
zodpovednosť?   
  
Prípad č. 38 
Jano si zadováži chemickú sústavu a z prekurzorov si vyrobí pre vlastné požitie päť jednorázových 
dávok pervitínu. Následne do skladu, kde to vyrobil vtrhne polícia a všetko vyjde najavo. 
 
Otázky:  
Skutkové podstaty ktorých trestných činov (z 1. hlavy III. dielu Osobitnej časti TZ) naplnil Jano?  
Za ktorú/ktoré z nich bude Jano zodpovedný a prečo? Určite vzťahy medzi týmito skutkovými 
podstatami trestných činov, na základe čoho prichádza k vylúčeniu súbehu medzi nimi? 
  
Prípad č. 39 
Peter ide večer domov, keď spoza rohu vybehne Jano, priloží mu nôž pod krk a chce od neho, aby mu 
ihneď vydal peňaženku. Lenže Peter si peňaženku zabudol a tak mu Jano povie, že zajtra večer mu 
Peter musí priniesť dvesto eur., inak si na neho Jano počká a zabije ho. 
 
Otázky:  
Skutkové podstaty ktorých trestných činov (z 2. hlavy 1. dielu a z IX. hlavy Osobitnej časti TZ) 
naplnil Jano? Za ktorú/ktoré z nich bude Jano zodpovedný a prečo? Určite vzťahy medzi týmito 
skutkovými podstatami trestných činov, ide o jednočinný alebo viacčinný súbeh (pre zodpovedanie 
tejto otázky analyzujte pojem skutok z judikatúry)? 
  
Prípad č. 40 
Jano zamkne Janu (ženu, s ktorou má dlhodobý vzťah) proti jej vôli vo svojom byte na dva týždne 
a každý deň ju bitkou núti k súloži a orálnemu sexu. Jano tým zároveň spôsobí Jane po a) ublíženie na 



zdraví, alebo po b) ťažkú ujmu na zdraví, alebo po c) smrť z nedbanlivosti, alebo po d) smrť 
úmyselne. 
 
Otázky:  
Skutkové podstaty ktorých trestných činov (z I. hlavy 1. a 2. dielu, 2. hlavy 1. a 2 dielu, 3. hlavy 
a z IX. hlavy Osobitnej časti TZ) naplnil Jano? Za ktorú/ktoré z nich bude Jano zodpovedný a prečo? 
Určite vzťahy medzi týmito skutkovými podstatami trestných činov. 
  
Prípad č. 41 
Jano poskytne banke nepravdivé údaje o výške jeho príjmu (uvedie ho ako dvojnásobný), s cieľom 
získať úver, čo sa mu aj podarí a následne tento úver nespláca. 
 
Otázka:  
Skutkové podstaty ktorých trestných činov (zo IV. hlavy Osobitnej časti TZ) naplnil Jano? Za 
ktorú/ktoré z nich bude Jano zodpovedný a prečo? Určite vzťahy medzi týmito skutkovými podstatami 
trestných činov. 
  
Prípad č. 42 
Jano ide po ulici v uniforme SS, v ruke má transparent, na ktorom je napísané, že Rómovia sú 
menejcenní a treba ich zlikvidovať a zároveň vykrikuje, aby sa ľudia pridali k neonacistickej 
organizácii, ktorej je členom. 
 
Otázka:  
Skutkové podstaty ktorých trestných činov (z IX. hlavy a XII. hlavy Osobitnej časti TZ) naplnil Jano? 
Za ktorú/ktoré z nich bude Jano zodpovedný a prečo? Určite vzťahy medzi týmito skutkovými 
podstatami trestných činov. 
 
  



Okruhy:  
- Právne následky trestného činu. Základné zásady ukladania sankcií 
- Tresty a ochranné opatrenia 
- Trestná zodpovednosť a trestanie mladistvých 
  
Prípad č. 43 
Vychádzajte z prípadu č. 36 (súbehy trestných činov) a z jeho riešenia ustáleného na konzultačnom 
sústredení. 
Doplňujúce informácie: zatiaľ čo Jano žil predtým skromným, ale usporiadaným životom, Peter bol 
dlhodobo delikventom, navyše Jano bol veľmi neskúsený a dôverčivý, obaja boli v stave núdze. Peter 
navyše na tento čin Jana nahovoril, bol už predtým odsúdený za trestný čin krádeže a trestný čin vo 
vzťahu k Máriovi spáchal aj ako odplatu za to, že Mário proti nemu svedčil pri predchádzajúcom 
odsúdení. 
 
Nasimulujte trest pre jednotlivých páchateľov, pritom sa sústreďte na otázky: 
-         Je nevyhnutné uložiť trest odňatia slobody? 
-         Riešenie poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, riešenie súbehov a čo z týchto dvoch 
aspektov sa rieši skôr? (hľadajte v judikatúre) 
-         V jednom prípade ide o mladistvého páchateľa, ako sa to zohľadní? 
Vypočítajte konkrétne tresty. 
            Alternatívne zadanie: Urobte simuláciu trestu aj v prípade, že § 41 ods. 2 TZ by obsahoval 
dnes už ústavným súdom zrušený text (zistite aký a prečo). 
  
Prípad č. 44 
Vychádzajte z prípadu č. 42 (súbehy trestných činov). 
 
Nasimulujte trest pre páchateľa, pritom sa sústreďte na otázky: 
-         Je nevyhnutné uložiť trest odňatia slobody? 
-         Riešenie poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, riešenie súbehov a čo z týchto dvoch 
aspektov sa rieši skôr? (hľadajte v judikatúre) 
Vypočítajte konkrétny trest, pritom vychádzajte z okolností, že ide o presvedčeného recidivistu 
žijúceho neusporiadaným delikventným spôsobom života, ktorý zneužíva na páchanie týchto trestných 
činov aj svoje zamestnanie (usporiadateľ marketingovej akcie a uvedené urobí počas nej). 
  
Prípad č. 45 
Jano vykrádal chaty v chatovej oblasti, čím sa dopustil trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 3 
písm. a) TZ. Jano mal pritom ľahšiu formu mentálnej retardácie a mal zníženú príčetnosť. 
 
Otázky: 
Navrhnite vhodné sankčné varianty (konkrétne uloženie sankcie) s použitím relevantných 
trestnoprávnych inštitútov. 
  
  
 


