
Simulované praktické prípady:  
 
Študenti si naštudujú problematiku jednotlivých hláv Osobitnej časti TZ a následne riešia 
prípady uvedené v tomto dokumente k príslušným hlavám. Používajú pri tom Trestný zákon, 
pre riešenia je potrebné pracovať aj so všeobecnou časťou TZ, najmä V. hlavou.  
 
Odporúčaná literatúra sú učebnice z trestného práva hmotného či už od Ivora a kol. alebo od 
Turayovej, Mencerovej, Tobiášovej a kol., odporúčam tiež pracovať s komentárom k TZ 
a judikatúrou. 
  
Na hodinu príde študent pripravený s vyriešenými prípadmi. Na hodine nebude čas na 
naštudovanie prípadov. 
  
  
  
Okruh: Trestné činy proti životu a zdraviu 
  
Prípad č. 1 
Štyridsiatnik Imrich T. žil so svojou manželkou Jarmilou T. a šestnásťročným synom Zoltánom T. 
v malom domčeku na konci dediny. Manželku i syna dlhodobo fyzicky i psychicky týral. V jeden 
piatok sa Imrich T. vrátil z práce, bol už značne pod vplyvom alkoholu. Keďže Jarmila T. ešte nestihla 
navariť, využil to ako zámienku, aby ju zrazil na zem. Na to sa na neho vrhol syn Zoltán T. Imrich ho 
oplieskal o stenu a na zemi ho ešte kopal. Následne odišiel do krčmy. Matka so synom neutrpeli 
žiadnu vážnejšiu zdravotnú ujmu, ale rozhodli sa, že ďalej už nebudú znášať násilie, ktoré na nich 
páchal Imrich T. a fyzicky ho zlikvidujú. Imrich T. sa zatiaľ v krčme zaplietol do hádky a následnej 
bitky so svojím bývalým susedom, s ktorým sa už dlhší čas neznášali. Imrich T zrazil suseda päsťou 
na podlahu a zrazu zbadal vedľa ležať dlhý nôž. Ako bol nahnevaný a mierne pripitý, napadlo ho, že 
sa  „ s tým bastardom „ 
vysporiada  raz a navždy. Zdvihol nôž a s výkrikom „ Skap!  Skočil na suseda a štyrikrát mu vrazil 
nôž do hrude a dvakrát do krku. Muž zraneniam na mieste podľahol. Imrich T. sa zľakol a utekal 
domov. Jarmila T. so Zoltánom T. dve hodiny čakali na Imricha T. Keď ten uponáhľaný vošiel dnu, 
Jarmila T. na neho vybehla spoza dverí a zabodla mu vidly do chrbta, chvíľu na to vyskočil zo skrine 
Zoltán T. a zasadil otcovi na hlavu tri rany ťažkým kladivom. Imrich T. zraneniam podľahol. 
Zanedlho prišla polícia, ktorá Imricha T. hľadala kvôli potyčke s bývalým susedom. Všetko vyšlo 
najavo,  matka a syn sa priznali ako dospeli k rozhodnutiu skutok vykonať i ako ho vykonali.  
 
Otázky: 
Ako by ste kvalifikovali skutok, ktorého sa dopustil Imrich na svojom susedovi Ako by ste 
kvalifikovali skutok, ktorého sa dopustili Jarmila T. a Zoltán T. na Imrichovi T.? Porovnajte právnu 
kvalifikáciu týchto dvoch skutkov. 
 
Prípad č. 2 
Študenti práva sa zapisovali na skúšku, preto čakali v dlhom rade na chodbe pred sekretariátom 
katedry. Michal V. sa začal pretláčať dopredu. Ostatní študenti síce mrmlali, ale nič proti Michalovi V. 
nepodnikli. S výnimkou Jana R., ktorý sa pustil s Michalom V. do hádky, v ktorej mu vykričal, že sám 
je nula a všetko vrátane predchádzania cez skúšky dokázal iba vďaka svojmu tatkovi. Črtajúcu sa 
bitku ostatní  „ roztrhli , no Michal V. nevedel Janovi R. odpustiť verejné poníženie. Preto sa Michal 
V. dohodol so svojimi štyrmi kamarátmi, že si na Jana R. počkajú a zbijú ho tak, že  bude môcť pár 
týždňov v nemocnici premýšľať, kde spravil chybu. Niekoľko dní Jana R. sledovali, až vystihli 
vhodný okamih, keď sa podnapitý Jano R. sám v noci vracal z baru Kuba na internát okolo opustenej 
jedálne. 
Prepadli ho v kuklách a zavliekli ho k neďalekej tichej lodenici pri ramene Dunaja, kde ho zvalili na 
zem a dokopali, pričom mu spôsobili niekoľko zlomenín a trvale ochromenie ľavej ruky. Keď sa im 
zdalo, že už má dosť , chceli odísť. Vtedy ešte Michal V. napľul spod kukly na zakrvaveného Jana R. 
a skríkol : „ Tu máš, nech vieš komu sa máš do zadku pchať! “ Jano R. spoznal hlas a bolestne sa 



zaškeril: „ Michal, ty tatkov maznáčik !“ Na to sa Michal V. rozzúril a ťažkými topánkami poskákal 
Janovi R. po krku. Ohryzok mu vtlačil dovnútra, rozmliaždil mu hrtan. Jano R. sa v bolestiach zadusil 
vlastnou krvou. Na to páchatelia ušli.  
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov a označte subjekty, 
ktoré sa ho dopustili. 
 
Prípad č. 3 
Štefan P. sa vrátil zo služobnej cesty domov skôr, ako predpokladal. Hneď pri odomykaní sa mu 
zazdalo, že zo spálne počuje slastné vzdychy. Vtrhol dnu a videl suseda, ako súloží s jeho manželkou. 
Strašne sa rozzúril, hodil po nich kufrík, ktorý rozbil stolnú lampu. Milenci sa zľakli. Štefanova 
manželka vliezla pod posteľ. Sused sa postavil pred napáleného manžela, bezradne roztvoril náruč 
a vyhlásil : „ Pišta, ja ti to vysvetlím!“ Na to sa na neho Štefan P. vrhol a s výkrikom „ Zabijem ťa!“ 
mu vrazil päsťou vrazil do zubov. Susedovi vyleteli dva zuby, urobil nemotorný krok vzad, stratil 
rovnováhu a spadol, pričom zátylkom narazil na mramorovú  parapetnú dosku a zlomil si väz.  
 
Otázky: 
Ako by ste kvalifikovali skutok, ktorého sa dopustil Štefan P. na svojom susedovi ? 
 
Prípad č. 4 
Manželia Peter D. a Diana D. čakali siedme dieťa. Finančne na tom neboli dobre, i keď Peter D. tvrdo 
pracoval ako inžinier v automobilke. Diana D. bola dobrovoľne nezamestnaná a starala sa o deti. 
Počas tehotenstva nahováral Peter D. manželku na interrupciu, no tá z náboženských dôvodov 
odmietala. Dva týždne pred predpokladaným termínom pôrodu porodila zdravé dievčatko. Napriek 
tomu, že po pôrode sa správala čudne, bola akosi rozrušená, po týždni ju prepustili z nemocnice 
i s dieťaťom. Manžel jej vyčítal, že nešla na potrat a Diana D. neustále premýšľala ako teraz uživia 
rodinu. Dva dni po prepustení z nemocnice dostala nápad. Zašla za manželom, oboznámila ho sním 
a on súhlasil. Vzápätí ho zrealizovali. Spolu s novorodeniatkom nasadli do auta , za tmy ho odviezli do 
pustého lesa a nechali ho v snehu  nahé. Dieťa onedlho zomrelo na následky podchladenia. Peter D. 
medzitým odviezol manželku domov a šiel na políciu nahlásiť zmiznutie novorodenca, ktoré sa vraj 
stratilo z kočíka pred obchodom s potravinami. Vyšetrovanie však odhalilo skutočných páchateľov.  
 
Otázky: 
Ako by ste kvalifikovali skutok, ktorého sa dopustila Diana D. a Peter D.? 
  
Prípad č. 5 
Vincent K. chcel získať kvalifikáciu na obsluhu stavebného žeriavu Štefan R. mu bol pridelený ako 
školiteľ. Prvý deň na stavbe  vysvetlil Vincentovi K., ako stroj  funguje a prikázal mu, aby ho 
pozoroval pri práci. Na druhý deň už nechal Vincenta K., aby pod jeho dohľadom prenášal mohutné 
panely. Tretí deň, napriek tomu, že Vincent K. bol u neho naďalej v zácviku, šiel si Štefan R. počas 
práce  kúpiť cigarety a ponechal Vincenta K. na chvíľu úplne bez dozoru. Vtedy Vincent K. stratil nad 
strojom kontrolu, ťažký panel zavesený na jeho žeriave sa rozhojdal, prerazil ochranný plot, zošmykol 
sa z ramena a spadol na štyri deti hrajúce sa za plotom. Jedno zahynulo na mieste, dve po prevoze do 
nemocnice  a poslednému museli amputovať pravú nohu.  
 
Otázky: 
Kto je za tento skutok trestne zodpovedný? 
Aký trestný čin bol spáchaný ? 
 
Prípad č. 6 
Lukášovi G. sa v posledných dvoch rokoch nedarilo. Jeho firma skrachovala, s manželkou si prestával 
rozumieť, po dlhej chorobe im zomrel osemročný syn. Lukáš G. často upadal do depresií a čoraz 
frekventovanejšie začínal myslieť na samovraždu. Keď ho ešte aj vyhodili z nie dobre platenej práce, 
myšlienka na samovraždu v ňom prudko zosilnela. Pripadal si slabý, neschopný, bez východiska. 



Prišiel domov, kde našiel svoju manželku Zuzanu G. Aj keď boli vzájomne odcudzení, potreboval sa 
niekomu zveriť a tak aj povedal, na čo myslí. Zuzana G. sa potešila, pretože dlhší čas mala nádejného 
milenca a majetok, ktorý mala so svojím milencom v bezpodielovom   spoluvlastníctve by sa jej hodil 
celý ( manžel už nemal živých rodičov ), preto Lukáša G. povzbudzovala, aby svoj zámer zrealizoval. 
Dokonca mu nemohla upevniť lano o luster, aby sa mohol obesiť. Lukáš G. sa díval na hompáľajúcu 
slučku, počúval Zuzanine „sladké“, nahovárajúce slová, ktoré  akoby mu po dlhom čase opäť 
rozumeli. Prišlo mu to ľúto, rozhodol sa , že predsa len skúsi žiť. Pre ňu. Povedal jej to, lenže 
sklamaná Zuzana G. sa  nahnevala a vynadala mu, že je neschopný idiot, ktorý nie je dosť dobrý ani 
na to, aby sa obesil. Vtedy Lukáš G pochopil manželkine zámery a rozzúrený sa ju za to rozhodol udať 
na políciu.  
 
Otázky: 
Posúďte trestnosť skutku Zuzany G.  
Je u nás samovražda postihovaná prostriedkami trestného práva ? 
  
Prípad č. 7 
Na onkologickom oddelení v nemocnici ležali na izbe osemdesiatdvaročná Marta M. 
a sedemdesiatdevatročná Martina S. Obe mali leukémiu v pokročilom štádiu a trpeli neznesiteľnými 
bolesťami. Útechou im boli vzájomné rozhovory, no neskôr ani tie nepomáhali. Pravidelne sa na svoje 
utrpenie sťažovali svojej lekárke Ivane a prosili ju, aby im nejako pomohla. Ivana, ktorá vedela, že 
budú žiť najdlhšie niekoľko týždňov, sa už nemohla prizerať ich bolestiam, nuž im spomenula, že by 
im mohla pomôcť ukončiť ich trpký život. Obe s vďakou súhlasili. Lekárka Ivana D. obom priniesla 
smrtiacu dávku tabletiek a spolu s pohárom vody ich nechala na nočnom stolíku. Marta M. pilulky 
požila, no Martina S. to už fyzicky nedokázala urobiť, a tak jej Ivana vpichla smrtiacu injekciu.  
Konanie Ivany D. neušlo pozornosti silne nábožensky založenej sestričke, ktorá s jej konaním 
nesúhlasila  a všetko oznámila.  
 
Otázky: 
Ako by ste kvalifikovali skutok, ktorého sa dopustila Ivana D. vo vzťahu k Marte M. a Martine S.?  
Aký význam má pre naše právo súhlas poškodeného s eutanáziou? 
  
Prípad č. 8 
Július R. zametal vo vestibule paneláku. Veľmi ho hnevala slečna Teodora Z., ktorá mu v krátkych 
intervaloch behala hore-dole cez zmetané smetí. Pritom ona sama bola známa tým, že v dome nikdy 
nič neupratovala. Július R. jej to na mieste vytkol, dostali sa do prudkej hádky, ktorá vyústila do toho, 
že Július R. udrel Teodoru  Z. drevenou rúčkou metly do oblasti krku smerom na štítnu žľazu 
a následne ju sotil do ramena, následkom čoho spadla a pri páde sa udrela do zátylku, čím došlo 
k poruche zdravia, sťahovaniu svalov krčnej chrbtice a k následným neprirodzeným pohybom krku 
a hlavy. Teodora Z. sa vďaka tomu stala na 12 dní práceneschopnou. Zo znaleckého posudku 
vyplynulo, že úder rúčkou metly do krku musel byť malej intenzity a tiež sotenie samo o sebe 
nespôsobilo okrem straty rovnováhy iný následok.  
 
Otázky: 
Ako by ste kvalifikovali skutok, ktorého sa dopustil Július R., za predpokladu, že Júliusov úmysel 
nesmeroval k ublíženiu na zdraví? 
  
Prípad č. 9 
Daniela D. mala tesne po osemnástych narodeninách, keď jej rodičia zistili, že je tehotná s tureckým 
vodičom kamiónu, ktorý na Slovensko asi tak skoro nezavíta. Daniela D. bola nešťastná, nevedela, čo 
má robiť. Rodičia sa na ňu veľmi hnevali, matka ju dokonca vyfackala. Ďalšie týždne Danielu 
nahovárala, aby podstúpila interupciu. Tá napokon privolila, no keď už bola v 16 týždni tehotenstva 
a osobitný zákon pripúšťa interrupciu okrem špeciálnych prípadov iba do 12 týždňa tehotenstva, 
nebolo možné, aby potrat absolvovala legálne. A tak jej otec vybavil tajnú interupciu u svojho dobrého 
priateľa, gynekológa´. Jedného dňa odviezol Danielin brat svoju sestru i s matkou ku gynekológovi 
a ten vykonal na Daniele úspešnú interrupciu. O účele cesty sa Danielin brat dozvedel až po zákroku. 



Daniela D. sa fyzicky rýchlo zotavila, no duševne sa cez tu hrôzu nevedel preniesť, nuž všetko 
vyrozprávala na políciu.  
 
Otázky: 
Posúďte trestnú zodpovednosť osôb zúčastnených na spáchaní uvedeného skutku. 
  
Prípad č. 10 
Manželia Zuzana Č. a Alexander Č. išli na výlet autom. Alexander Č. šoféroval po hlavnej ceste 
predpísanou rýchlosťou. Znenazdania tesne pred nich z bočnej cesty vyrazila škodovka. Alexander Č. 
brzdil, snažil sa skrútiť volant, no predsa slabšie narazil do prednej, kufrovej časti škodovky. Autá 
zastali. Cyklista, ktorý šiel po krajnici sa im nestihol vyhnúť, prekoprcol  sa cez zadnú časť škodovky 
a utrpel otvorenú zlomeninu ruky. Vodič škodovky, ktorý si cyklistu vôbec nevšimol, vyskočil z auta, 
držal si skrvavený nos a kričal: „ Pomôžte, zlomil som si nos !“ Zuzana Č. sa na neho v šoku dívala. 
Alexander Č. spanikáril, podarilo sa mu naštartovať  nabúrané auto a skôr, než sa jeho manželka stihla 
spamätať, už boli preč. Cyklista sa pozbieral na nohy, ranenú ruku si pritlačil k trupu, a keďže poznal 
okolie, utekal na blízku polikliniku. Okolo sa prechádzal dôchodca. Vodič škodovky ho poprosil 
o pomoc, lenže dôchodca mu povedal : „ Vy mladí robíte len samé sprostosti a potom neviete znášať 
ich následky“ a odišiel. Zo znaleckého dokazovania  vyplynulo, že Alexander Č. nemohol nehode 
zabrániť.  
 
Otázky: 
Ako by ste z trestnoprávneho hľadiska kvalifikovali konanie jednotlivých osôb. 
  
Prípad č. 11 
Dve šestnásťročné dievčatá Petra B. a Milada D. boli na diskotéke. Kým si Petra B. odskočila na WC, 
k Milade D. pritancoval jej známy Pavol R., pustil sa s ňou do reči a zdarma jej ponúkol dávku 
kokaínu. Milada sa najskôr zdráhala, ale keď jej Pavol R. vykreslil úžasné pocity, ktoré ju s kokaínom 
čakajú, strčila si dávku do záhrenia. Milada D. sa kamarátke pochválila, čo sa stalo a chcela ísť na 
toaletu, šnupnúť si kokaín. Petra B ju prehovárala, aby to nerobila, no keď si Milada D. nedala 
povedať, radšej všetko oznámila vyhadzovačom, ktorí zadržali Miladu D. s jednou dávkou kokaínu 
a Pavla R. so šiestimi dávkami kokaínu. Následne zavolali políciu. Pavol R. sa bránil, že drogu mal 
čisto pre vlastnú potrebu, čomu údajne  zodpovedá aj jej množstvo.  
 
Otázky: 
Posúďte trestnú zodpovednosť Milady D. a Pavla R. 
  
 



Okruh: Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti 
  
Prípad č. 12 
Ján a Mária roky žili v susedstve zámožnej rodiny Sluckých. Približne dva roky po tom, čo sa Ján 
a Mária odsťahovali, vymysleli plán, ako sa dostať k peniazom. Jednu noc preskočili plot rodinného 
domu Sluckých a cez otvorené okno vkĺzli dnu. Chceli uniesť 19-ročnú dcéru Sluckých. Lenže zistili, 
že dcéra nespí, ale sa rozpráva s matkou. A tak sa Mária vrhla na dcéru a uspala ju handričkou 
s chloroformom, to isté urobil Ján matke. Matku zviazali a nechali na dlážke, dcéru naložili do auta. 
Pritom ich videl bezdomovec a tak Ján chytil a chloroformom uspal aj jeho a tiež ho naložil do auta. 
Ján a Mária držali oboch zajatcov v pivnici svojho domu viac ako mesiac, zdravotne sa im darilo 
dobre. Od manželov Sluckých pomocou anonymných telefonátov žiadali 100 000 eur., inak im ju vraj 
pošlú po kúskoch. Pri preberaní výkupného polícia oboch páchateľov zadržala a dcéru i bezdomovca 
oslobodila. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok, ktorého sa dopustili Ján a Mária pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty 
trestných činov a odôvodnite. 
 
Prípad č. 13 
Ivan sa dopočul o prenose väčšieho množstva peňazí z hazardných hier. Jeden večer si počkal pred 
kasínom na dvoch mužov, každý mal tašku a v každej malo byť okolo 60 000 eur. a obaja boli pod 
silným vplyvom alkoholu. Jeden z nich neudržal rovnováhu,  spadol na dlažbu a ostal ležať 
v mrákotách. Druhý sa ním nezaoberal, prišiel k autu a chcel ho otvoriť. Vtedy pred neho predstúpil 
Ivan s nožom a chcel, aby mu vydal tašku s peniazmi. To sa stalo. Potom ivan utekal k druhému 
mužovi a zobral mu tašku ležiacu vedľa neho. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov a odôvodnite. 
 
Prípad č. 14: 
Slávo a Jolo si počkali pri zadnom vchode do baru „Vidlák“, kým tam dorazil prepravca alkoholických 
nápojov. Slávo mu bejzbalovou palicou rozbil predné okno na dodávke. Julo vytiahol preľaknutého 
vodiča z auta a povedal mu, že odteraz už nesmie do tohto baru dodávať alkohol, inak ho pošlú na 
vozík. Vyplašený vodič sadol za volant a ušiel. Následne Slávo s Julom vošli do baru, chytili jedného 
z majiteľov pod krk a povedali mu, že odteraz alkohol do baru dodávajú oni, inak bude horieť ohník. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov a odôvodnite. 
 
Prípad č. 15 
Imrich a Pavol odkúpili pohľadávku vo výške 10 000 eur. voči istému Martinovi. Zároveň mali od 
toho istého Martina vymáhať pohľadávku vo výške 12. 000 eur na základe mandátnej zmluvy. Imrich 
a Pavol navštívili Martina vo firme, boli veľmi slušní, len vysvetlili Martinovi, že musí obidva dlhy do 
týždňa zaplatiť. Pritom si ostentatívne Pavol odhŕňal sako, aby bolo jasne vidieť, že má pri páse pištoľ. 
 
Otázky: 
Ide o trestný čin alebo trestné činy alebo nie? Ak áno, subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo 
skutkové podstaty trestných činov a odôvodnite. 
 
Prípad č. 16 
Jakubovi prasklo v dome vodovodné potrubie a tak zavolal inštalatéra Imricha, aby to opravil, ten však 
poruchu ešte zhoršil a mal túdrzosť si vypýtať 200 eur. za opravu. Jakub povedal, že mu nezaplatí. 
Následne si Imrich sadol do kresla v obývačke a povedal, že kým mu nezaplatí, z domu sa nepohne. 
Po niekoľkých márnych výzvach chytil Jakub inštalatéra za nohu a vyvliekol ho von, pritom sa mu 
Imrich zahryzol do lýtka a Jakub mu vrazil päsťou do tváre až mu vyrazil tri zuby. 



 
Otázky: 
Určite právnu kvalifikáciu a odôvodnite. 
 
Prípad č. 17 
Mišo a Jano neboli veľmi úspešní u žien a tak sa dohodli, že si ty vynahradia. Počkali na parkovisku 
pred diskotékou a keď odtiaľ vyšli dve ženy, Michaela a Jana, začali sa im dvoriť. Keď ich ženy 
odmietli chytili ich chlapi proti ich vôli a zatiahli do dodávky. Mišo strhal šaty z Michaely, vsunul 
penis do jej vagíny a tvrdo prirážal. Jano dal Jane pod krk nôž a donútil ju, aby ho orálne uspokojila. 
Následne chlapi vyhodily ženy z auta a odišli. V dôsledku  tohto činu Michaela viac nemohla mať deti. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov a odôvodnite. 
 
Prípad č. 18 
Marta a Ivana pracovali v detskom domove ako vychovávateľky. Raz po večierke si zavolali 
štrnásťročného Rasťa. Vyzliekli ho donaha a Ivana ho ohmatávala. Rasťovi sa to páčilo. Následne 
Ivana ponúkla Martu, aby s Rasťom vykonala súlož. S tým rasťo nesúhlasil, ale Ivana ho chytila 
a Marta súlož zrealizovala. Vo výpovedi Rasťo uviedol, že keby s ním chcela súložiť Ivana, nebránil 
by sa. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov a 
odôvodnite. 
 
Prípad č. 19 
Michalov ovdovený otec sa oženil s Veronikinou matkou, keď ich deti mali zhruba 10 rokov. Vzali sa 
a aby tvorili dokonalú rodinu, každý z partnerov si nezrušiteľne osvojil 
Dieťa toho druhého. Keď mali deti 17 rokov, zaľúbili sa do seba a začali spolu sexuálne žiť. 
 
Otázky: 
Posúďte možnú trestnosť a odôvodnite.   
 
Prípad č. 20 
15-ročný Peter čakal v parku na svojho rovnako starého spolužiaka Ivana,  ktorý bol na ceste do školy. 
Keď ten prišiel k veľkému stromu, Peter na neho vyskočil, zhodil ho na zem a nútil ho, aby mu dal 
všetky peniaze, ktoré má pri sebe, inak vraj Ivanovi doláme obe ruky. Lenže Ivan nemal pri sebe 
žiadne peniaze a tak mu Peter povedal, že mu musí na druhý deň ráno priniesť 20,- Eur, inak mu tie 
ruky fakt doláme. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok, ktorého sa dopustil Peter pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných 
činov. Odôvodnite. 
  
  



Okruh: Trestné činy proti rodine a mládeži 
 
Prípad č. 21 
Sedemnásťročná Jana, študentka gymnázia sa zaľúbila do dvadsaťročného Ferdinanda, ktorý bol 
drogovo závislý, chcela mu pomôcť, sama drogy neužívala ani to neplánovala. Lenže jej rodičia neboli 
práve dvakrát veľkými fanúšikmi tohto jej vzťahu a zakázali Jane stretávať sa s Ferom. Hovorili jej, že 
keď sa s ním bude stretávať, vydedia ju a prestane byť ich dcérou, čo viedlo k mnohým hádkam. Keď 
rodičia zistili, že Jana sa s Ferom naďalej tajne stretáva, nedovolili jej samej chodiť von, stále ju aspoň 
jeden z rodičov sprevádzal, chodili ju odvážať do školy i zo školy a neustále jej vyčítali tento vzťah. 
Jednej noci dakto zaklopal Jane na oblok izby, tá s nadšením zistila, že na rebríku za oknom stojí Fero, 
ktorý ju žiada, aby s ním ušla. Jana súhlasila. Rodičia nahlásili Janino zmiznutie. Polícia utečencov 
vypátrala až po dvoch týždňoch. 
 
Otázka: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Odôvodnite. 
Zmenila by sa nejako kvalifikácia, keby mala Jana štrnásť rokov? Zmenila by sa nejako kvalifikácia, 
keby Fero nebol drogovo závislý a dôvodom nevraživosti Janiných rodičov voči nemu by bolo to, že 
študuje na učňovke? 
  
Prípad č. 22 
Juraj bol otcom štyroch maloletých detí. 14-ročného Jána a 10-ročnú Veroniku mal so svojou prvou 
manželkou. 7-ročné dvojčatá Alžbetu a Vladimíra mal so svojou druhou manželkou. Juraj bol 
druhýkrát rozvedený a žil sám. Alžbeta s Vladimírou žili sami u svojej matky, Veronika žila sama 
u svojej matky a Ján žil u dedka z matkinej strany. Ján mal súdom určené výživné na každé dieťa, 
ktoré zvykol pravidelne platiť. Raz sa pohádal s najstarším synom Jánom a tak sa rozhodol, že ho 
potrestá a preto mu dva mesiace nezaplatil výživné, potom začal platiť znova, ale dlžné výživné 
neuhradil. O pol roka sa situácia zopakovala „ako cez kopirák“. Juraj bol novinár a raz šiel robiť dlhú 
reportáž na štyri mesiace do Ázie, pričom zabudol predĺžiť príkaz na úhradu výživného pre svoje deti 
a preto ani jedno počas týchto štyroch mesiacov nemalo vyplatené výživné. Keď sa Juraj vrátil a zistil, 
čo sa stalo, platil síce výživné na ďalšie mesiace, ale dlžné výživné neuhradil. Alžbeta a Vladimír 
kvôli tomuto vynechali na pol roka školu, pretože bola práve zima a matka pre ne pre nedostatok 
peňazí nedokázala získať vhodnú obuv a oblečenie a preto napokon museli opakovať ročník. Voči 
Jurahovi sa za toto začalo trestné konanie a tak Juraj zaplatil dlžné výživné za Alžbetu, Vladimíra 
a Veroniku. Povedal, že Ján sa k nemu stále správa zle a tak mu výživné nezaplatí. Avšak proti jeho 
vôli zaplatila za Juraja výživné Jánovi Jurajova matka. Po týchto skúsenostiach sa Juraj začal v robote 
správať veľmi nezodpovedne až ho po pol roku prepustili. Juraj pracoval ako novinár „na voľnej 
nohe“, mal približne rovnaký príjem ako predtým, ale nepriznával ho. 
 
Otázka: 
Koľkých trestných činov zanedbania povinnej výživy sa dopustil Juraj? Podrobne ich rozanalyzujte. 
Prišlo pri niektorých z nich k zániku trestnosti účinnou ľútosťou? 
  
Prípad č. 23 
Slobodná matka Jana žila na samote v lese, štyri kilometre od dediny, pričom dva kilometre sa do 
dediny šlo lesom a dva kilometre po hlavnej ceste. Jedného dňa si povedala, že to už viac nezvláda, 
vypravila 12-ročného syna Leopolda do školy do dediny, ktorý ta šiel tak ako obvykle pešo. Potom 
naštartovala staré auto, zobrala svoje dve mladšie deti a šla do mesta, kde v čakárni u lekára nechala 4-
ročného Adamka a potom šla autom po diaľnici smerom k štátnym hraniciam. 5-ročná dcéra Janka 
stále plakala, že chce svojho bračeka a tak ju nahnevaná Jana nechala na prostriedku diaľnice. Leopold 
sa vrátil domov, nikde nikoho nebolo, až do rána bol vystresovaný, nespal a ráno šiel opäť do školy. 
Zahrúžený do ponurých myšlienok sa nevyhol autu na hlavnej ceste, ktoré ho zrazilo a usmrtilo.  
 
Otázka:  
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Odôvodnite. 
  



Prípad č. 24 
Ahmed mal dvojité štátne občianstvo, Slovenské a Saudskej Arábie. V Saudskej Arábii mal manželku, 
avšak pred imánom v Bratislave podľa práva šaria v súlade s právnym poriadkom Saudskej Arábie so 
slovenskou štátnou občiankou uzavrel ďalšie manželstvo ako so svojou druhou manželkou. 
 
Otázky: 
Pôjde o trestný čin dvojmanželstva podľa slovenského Trestného zákona? Odôvodnite 
  



Okruh: Trestné činy proti majetku 
 
Prípad č. 25 
Jana, konateľka spoločnosti s.r.o. Nádej šla na dovolenku a nechala Ivanu, jedinú zamestnankyňu 
spoločnosti, aby sa starala o firmu. V garáži nechala mercedes a povedala Ivane, že ho môže použiť 
iba v nevyhnutných prípadoch v prospech firmy. Ivana si urobila plán, graficky spracovala a vytlačila 
reklamné letáky, požičala si mercedes a počas týždňa navštívila 12 dôchodcov, predstavila sa ako 
konateľka spoločnosti s.r.o. Budúcnosť a navnadila dôchodcov, aby si za 300 eur kúpili účasť v hre 
o domáce spotrebiče v celkovej hodnote 5 000 eur., ak nevyhrajú, nevadí, pretože si aj tak budú môcť 
vybrať domáce spotrebiče v hodnote 250 eur. a ich ceny sú vraj ďaleko výhodnejšie ako inde. Od 8 
dôchodcov takto aj získala peniaze, ďalší štyria ju poslali preč bez peňazí. Každopádne nik z 
dôchodcov ju viac nevidel. 
 
Otázka: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Odôvodnite. 
  
Prípad č. 26 
Spolupráca medzi spoločnosťou Inglorious, spol. s. r. o. zastúpenou jediným konateľom pánom 
Alfrédom Slabým a spoločnosťou Cubongroup, spol. s. r. o. zastúpenou konateľom Juliánom Žiškom 
prebiehala od roku 2011. Spočívala v poskytovaní pôžičiek spoločnosťou Cubongroup, spol. s. r. o.  
spoločnosti Inglorious, spol. s. r. o. za účelom financovanie jej obchodu, export – import mäsových 
výrobkov. 
Na začiatku roka 2014 bola výška pôžičky 100 000 Eur., pričom komunikácia medzi pánom Žiškom 
a pánom Slabým bola pravidelná, úroky z pôžičiek boli vyplácané na čas, prípadne len s miernym 
oneskorením. Začiatkom roka 2015 Cubongroup, spol. s. r. o. celkovo poskytol Inglorious, spol. s. r. o. 
pôžičky vo výške 500 000 Eur., na základe riadnych písomných zmlúv. 
Nakoľko sa platobná disciplína pána Slabého, presnejšie Inglorious, spol. s. r. o.  značne zhoršila, bolo 
snahou pána Žišku, aby sa daná pôžička vyrovnala. Na stretnutiach medzi pánom Slabým a pánom 
Žiškom boli dohodnuté splátkové kalendáre vrátenia pôžičiek, ktoré však pán Žiška nikdy nedodržal. 
Z tohto obdobia pochádza aj zmluva o ručení (6. 3. 2014), ktorá má fakticky povahu uznania záväzku, 
kde pán Slabý ako konateľ Inglorious, spol. s. r. o.  uznal dlh voči Cubongroup, spol. s. r. o. vo výške 
500 000 Eur.. 
Posledné stretnutie pána Žišku s pánom Slabým prebehlo dňa 7. 5. 2014 v advokátskej kancelárií Dr. 
Hrubého. Rokovali o vrátení pôžičky. 
Od 16. 5. 2014 bol mobilný telefón pána Slabého vypnutý, pričom sa pánovi Žiškovi s ním nedarilo 
spojiť ani iným spôsobom. 
 
Otázka:  
Uveďte, aké okolnosti by museli byť preukázané, aby išlo o trestný čin podvodu v zmysle § 221 TZ 
  
Prípad č. 27 
Ján prišiel za advokátom Martinom a rovno sa ho spýtal, či ako advokát je povinný zachovávať 
mlčanlivosť o tom, čo mu povie, ak bude jeho klientom. Martin ho uistil, že je tomu naozaj tak. Jano 
sa potešil, povedal, že má na Martina dobré referencie a prešiel k veci. Jano má dva milióny eur. 
a potrebuje, aby mu oficiálne prišli na účet. Vie to Martin zariadiť? 
Martin ho uistil, že áno, dohodli sa, že sa opäť stretnú o dva týždne. Medzitým bol Martin za svojim 
kamarátom Jonatánom, riaditeľom menšej banky IMPULSBANKY a dohodli sa. Následne sa Martin 
dohodol s Janom. Nasledujúci rok Jano postupne skupoval štátne dlhopisy malých ostrovných štátov a 
stredoamerických štátov (celkovo 13) cez obchodníka s cennými papiermi Michala a to v 
celkovej hodnote 50.000 eur, zhruba po dvoch rokoch behom ďalšieho roka prišlo oficiálne 15 
výnosov z týchto dlhopisov, v priemere po 100.000 eur. Doklady vypracoval Michal, ktorý tiež 
zabezpečil posielanie týchto financií zo zahraničia. V skutočnosti však nakúpené dlhopisy mali 
hodnotu okolo 120.000 eur. Všetko prichádzalo na Jánov účet v IMPULSBANKE. Jonatán dával 
všetko účtovať pani Ivane, o ktorej vedel, že sa nikdy na nič nepýta. Žiadna z týchto operácií nebola 



nikde nahlásená. Celkové náklady na operácie v zahraničí predstavovali 250. 000 eur. plus 50. 000 
eur. za nákup dlhopisov. Zvyšných 400. 000 eur. si rozdelili Michal, Martin a Jonatán. 
 
Otázka:  
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Odôvodnite, 
pritom použite aj osobitné všeobecne záväzné právne predpisy.      
  
Prípad č. 28 
Firma „autosklo“ dlhovala svojmu dodávateľovi 100 000 eur. Dodávateľ dal na jej konateľa trestné 
oznámenie za to, že mu nespláca splatný dlh, ale uprednostňuje iných veriteľov tým, že platí za 
energie vo svojej výrobnej hale, uhrádza mzdy a odvody zamestnancom a platí dane. 
 
Otázka:  
Za aký trestný čin mohol dodávateľ dať trestné oznámenie? Bolo toto oznámenie opodstatnené? 
  



Okruh: Trestné činy hospodárske 
  
Prípad č. 29 
Jano pracoval na obecnom úrade v Dolnej Rímskej na oddelení verejného obstarávania. Od starostu 
dostal za úlohu zabezpečiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu školy, v rozpočte obce bolo na 
rekonštrukciu vyčlenených 300. 000 eur. A tak sa stretol so svojim kamarátom Martinom, ktorý mal 
stavebnú firmu. Na stretnutí ukázal Martinovi návrh podmienok účasti pre uchádzačov pre toto verejné 
obstarávanie. Jednou z podmienok účasti týkajúcou sa finančného a ekonomického postavenia bolo 
preukázanie obratu v oblasti stavebníctva vo výške minimálne 600.000 Eur za každý z posledných 
troch hospodárskych rokov.  Martin povedal Janovi, že jeho sro-čka existuje síce tri roky, ale jeho 
obrat dosahuje max. 200.000 Eur ročne a požiadal Jana, aby nastavil podmienky verejnej súťaže takto 
a prisľúbil mu, že ak Martinova s.r.o. vyhrá toto verejné obstarávanie dá Janovi do vrecka 12. 000 eur.. 
Jano povedal, že to spraví za 17. 000 eur.. Podali si na to ruky. Následne Martin povedal, že jeho firma 
má udelený nie celkom rozšírený (a málo známy) certifikát ISO DELTA a aj ten by mohol byť 
stanovený ako požiadavka pre uchádzačov súťaže. Jano s tým súhlasil. Verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené s požiadavkami na ktorých sa Jano a Martin dohodli. Do verejného obstarávania sa 
prihlásili tri spol. s.r.o., pričom ponuka od Martinovej s.r.o. bola na obecný úrad doručená Martinom 
osobne ako prvá. Jano ho však požiadal, aby ju nepodávala cez podateľňu, ale aby ju doniesol priamo 
do jeho kancelárie a on zabezpečí, aby bola v podateľni zaevidovaná ako posledná. Po uplynutí lehoty 
na predkladanie ponúk Jano aj naozaj zabezpečil, že ponuka Martinovej s.r.o. bola na podateľni 
obecného úradu zaevidovaná spätne k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk a s časom, ktorý 
zabezpečil, že sa na Martinovu ponuku hľadelo, akoby bola doručená ako posledná. 
Okrem ponuky od Martinovej s.r.o. boli do súťaže predložené ďalšie dve ponuky. Pri verejnom 
otváraní obálok s ponukami, ktoré sa uskutočnilo na druhý deň na Obecnom úrade bol prítomný Jano 
a ďalší dvaja jeho kamaráti ako členovia komisie verejného obstarávateľa a zástupcovia všetkých 
spoločností, ktoré predložili ponuku. Jano otváral obálky jednotlivých uchádzačov a nahlas čítal ceny, 
ktoré ponúkli, keďže kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Ponuka uchádzača 
A znela na  296. 000 eur s DPH, druhá ponuka znela na 282.000 eur s DPH. Ponuka Martinovej s.r.o. 
znela na 290.000 eur s DPH,  Jano však prečítal sumu 280. 000 eur s DPH. pretože predchádzajúca 
ponuka bola nižšia. Ostatní členovia Komisie verejného obstarávateľa si všimli, že Jano prečítal inú 
sumu, ako bola uvedená v ponuke, ale mlčali a ceny, ktoré Jano prečítal, zapísali do zápisnice. Neskôr 
žiadali od Jana vysvetlenie... Jano následne vymenil list od Martinovej s.r.o. tak, že ponuka naozaj 
znela na 282. 000 eur. a zákazku získala Martinova s.r.o., ale namiesto 17.000 Eur si od Martina 
vypýtal 30.000eur, aby si zabezpečil lojalitu ostatných členov komisie. Tých však vybavil víkendom 
na chate s dvoma pozvanými kamarátkami, pričom im len povedal, aby sa na nič nepýtali. 
 
Otázka:            
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Odôvodnite, 
pritom použite aj osobitné všeobecne záväzné právne predpisy.      
  
Prípad č. 30 
 Martinova malá stavebná firma, jednoosobová spol. s. r. o., v ktorej bol Martin konateľ, mala ročný 
zisk 30. 000 eur. Martin podal daňové priznanie, v ktorom priznal zisk iba 20. 000 eur. Keďže však 
veľa peňazí minul na hráčsku vášeň na automatoch, zaplatil za s.r.o. daň iba z 10. 000 eur. 
 
Otázka:   
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov, prípadne 
administratívnoprávnych deliktov. Odôvodnite, pritom použite aj osobitné všeobecne záväzné právne 
predpisy. 
 



Okruh: Prípady k hlavám 6., 8., 9. a 12. osobitnej časti TZ 
 
Prípad č. 31 
Jána prepustili z väzenia. Hneď sa rozhodol, že sa pomstí Michalovi, ktorý ho tam svojou svedeckou 
výpoveďou dostal. Poriadne sa opil a autom šiel k nemu. Lenže zastavili ho policajti a musel 
absolvovať test na prítomnosť alkoholu dychovou skúškou. Namerali mu 1, 1 promile alkoholu. Ďalej 
sa Ján dostal pešo a následne na bicykli, ktorý zobral spred obchodu. Prišiel na samotu pod lesom, kde 
býval Michal, zistil, že dom (6 izieb, 200 m štvorcových, dobrý stav)  je opustený a tak podpálil 
neďaleký prístrešok so senom a odišiel. Bolo sucho, všade naokolo bola suchá tráva. Oheň pohltil 
prístrešok, no vzápätí prišli hasiči (ktorých privolal okoloidúci turista) a oheň uhasili. Ján medzitým 
nasadol na autobus, ktorý sa však zdržal v neďalekej dedine, pretože šofér si vybehol po cigarety a tak 
netrpezlivý Ján sadol za volant a odviezol autobus s desiatimi ľuďmi na hlavnú stanicu do mesta. 
Cestou nechtiac zrazil značku STOP, pretože na autobus nemal vodičský preukaz a ešte bol pod 
vplyvom alkoholu, ledva ho zvládal. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Odôvodnite. 
 
Prípad č. 32 
Traja bratia Hui, Dui a Lui robili každoročne zájazd pre miestny cirkevný zbor v Kvačanoch zájazd do 
Baziliky minor, pútnické miesto na Starých Horách. V nedeľu ráno o 8:00 mali už do posledného 
miesta zaplnený 9-miestny Volkswagen Transporter. Dvaja starší bratia Dui a Lui boli v sobotu v noci 
na dedinskej poľovníckej zábave a obidvaja ešte ráno cítili prítomnosť zostatkového alkoholu. Avšak 
keďže Hui nemal vodičský preukaz (zadržali mu ho príslušníci PZ za prekročenie rýchlosti) a nechceli 
sklamať členov cirkevného zboru rozhodli sa o odšoférovanie vozidla losovať. „Vyhral“ viditeľne 
spoločensky unavenejší Dui. Na piatykrát sa mu podarilo naštartovať a výletníci sa mohli vydať na 
púť. Už prvé zákruty však Dui prechádzal do protismeru a keď sa takmer s vozidlom pritúlil na 
zvodidlá, donútil ho Lui zastať pri krajnici. Tam sa ponúkol Hui, že to odšoféruje on. Keďže mali 
časový sklz poriadne dupol na plyn. Zrazu sa pred ním objavilo železničné priecestie so spustenými 
závorami a svetelnou signalizáciou oznamujúcou príchod vlaku. Hui podradil a pokúsil sa 
prekľučkovať pomedzi závory. V tom si však všimol prichádzajúci vlak a rozhodol sa ich preraziť. To 
už bolo v čase bezprostredne hroziacom zrážke s vlakom, ktorej zabránilo len duchaplné brzdenie 
pohotového rušňovodiča. Pár metrov za priecestím Lui donútil zastaviť Huia pri krajnici, kde ho 
v šoférovaní vystriedal. Po pár kilometroch zastavila výletníkov policajná hliadka, ktorú po 
predchádzajúcich udalostiach zalarmoval rušňovodič.  Dychovou skúškou bolo u Duia zistená hladina 
alkoholu v jeho krvi vo výške 0,75 promile. Napriek tomu, že Lui nejavil známky opitosti dychovou 
skúškou bolo u neho zistená hladina alkoholu krvi vo výške 1,05 promile. Hui najskôr odmietol 
dychovú skúšku, napokon však súhlasil a v jeho krvi nebola zistená prítomnosť alkoholu. Príslušník 
polície pri obhliadke motorového vozidla zacítil podozrivý hnilobný zápach a preto požiadal bratov 
aby otvorili kufor. Po jeho otvorení našiel pod dekou 9 líšok a bližšie neidentifikovateľnú strelnú 
zbraň. Po ďalšom vyšetrovaní bolo zistené, že Hui mal doma v legálnej držbe malokalibrovku CZ 452, 
kalibru .22 LR, ktorou nájdené líšky postrieľal. Časom zistil, že daný kaliber mu nepostačuje na 
kántrenie túlavých mačiek a líšok v blízkosti rodičovskej záhrady. Ako vyučený obrábač kovov sa 
rozhodol, že zväčší nábojovú komoru z pôvodných 0,613 palca na 1,76 palca tak, aby mohol používať 
náboje kalibru .223 remington. Hui bol držiteľom zbrojného preukazu skupiny „E“ – na športové účely 
podľa § 15 ods. 2 písm. e) zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Odôvodnite. 
  
Prípad č. 33 
Alexander, člen miestneho poľovného združenia PZ NIMROD Salka, sa dňa 11. januára 2016 vybral 
do poľovného revíru so svojou dlhou guľovou zbraňou značky ČZ, kalibru 7x64 za účelom lovenia 
zvery. Poľovný hospodár udelil Alexandrovi na začiatku kalendárneho roka povolenie na lov raticovej 



zvery – jeleňa lesného. Alexander po asi 2 hodinách čakania na posede usmrtil 3 ročného kanca 
diviaka lesného. Takto usmrtené zviera najprv označil značkou na označovanie ulovenej zvery 
v súlade s povinnosťou poľovníka podľa § 64 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a následne 
túto ulovenú zver umiestnil do batožinového priestoru svojho osobného motorového vozidla a vybral 
sa domov. Cestou ho zastavila hliadka OO PZ Štúrovo, ktorá pri kontrole osobného motorového 
vozidla našla v batožinovom priestore usmrtenú divú zver. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Odôvodnite. 
 
Prípad č. 34 
Policajt Ján sa pravidelne zabával tým, že neobľúbenému susedovi Michalovi dával pokuty za 
parkovanie, raz dokonca odtlačil Michalovo nezabrzdené auto z miesta, kde mohol parkovať, na zákaz 
a dal mu pokutu 20 eur.. Michal potom verejne pred troma susedmi nakričal na Jána, že je, citujem 
„policajtská sviňa“. V jeden podvečer sa Michal vrátil domov a zistil, že jeho manželka súloží 
s Jánom. S výkrikom „Ty policajtská sviňa, zabijem Ťa“ schmatol Jána a vyhodil ho von otvoreným 
oknom. Na šťastie boli na prízemí a okrem doudierania sa Jánovi nič nestalo. Michal následne vo 
výpovedi uviedol, že si neuvedomil, že sú na prízemí. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Odôvodnite. 
 
Prípad č. 35 
Hanblivý Ignác a Cecília tvorili harmonický pár už niekoľko rokov a nevedeli si predstaviť život jeden 
bez druhého. Ignác sa preto odhodlal k pre neho nadľudskému činu a požiadal Cecíliu o ruku, ktorá 
s nadšením súhlasila. Dôsledky svojho počinu si uvedomil až vo chvíli, keď mu Cecília oznámila, že 
je načase spoznať jej rodičov. Po dlhých jednaniach dospeli ku kompromisu a rozhodli sa odbiť 
zoznamovací proces na spoločnej večeri. V dohodnutý večer išli Ignác s Cecíliou autom vyzdvihnúť 
jej rodičov. Cestou pre nich Ignáca, ktorý bol z nadchádzajúceho stretnutia zjavne nervózny 
a prekročil predpísanú rýchlosť, zastavila policajná hliadka. Príslušník PZ Dušan uložil na mieste 
blokovú pokutu za prekročenie rýchlosti vo výške 60 €. Túto finančnú hotovosť od Ignáca osobne 
prevzal, avšak nevydal mu časť „B“ pokutového bloku potvrdzujúcu zaplatenie pokuty a neurobil 
predpísaný záznam v služobných pracovných pomôckach. Prevzatú hotovosť si „odložil“ do vrecka 
a vrátil sa späť ku kolegovi do služobného vozidla. Ignác s Cecíliou vyzdvihli rodičov a vracali sa po 
tej istej ceste naspäť do vybranej reštaurácie. Medzičasom sa policajná hliadka otočila do opačného 
smeru. Keďže Ignác nechcel zmeškať rezerváciu v reštaurácii, dupol na plyn a policajná hliadka ho 
znova namerala. Keď policajt Dušan videl, že ide o tú istú posádku, s úsmevom sa vybral k vozidlu. 
Keďže Ignác prekročil rýchlosť spôsobom oprávňujúcim policajtovi zadržať mu vodičské oprávnenie, 
začal zárobkuchtivý policajt Dušan zjednávať. Otec Cecílie vytušil smer akým sa uberá Dušan a bez 
okolkov ponúkol policajtovi 200 €, ak ich nechá nerušene pokračovať ďalej. Policajt Dušan sa 
zaradoval a v súlade s heslom polície „pomáhať a chrániť“ si strčil bankovky do vrecka a zaprial 
posádke šťastnú cestu. Po danom incidente sa večera neuberala správnym smerom a rodičia Cecílie na 
jej konci vyhodnotili Ignáca ako nehodného ruky ich dcéry, čo pred ním aj verbálne prejavili. Ignác 
bol po ceste naspať viditeľne nesvoj a vôbec nevnímal okolie. Znova prekročil rýchlosť. Keď sa však 
pred ním zjavil policajt Dušan so širokým úsmevom signalizujúci aby zastavil na krajnici, pretiekla 
posledná kvapka pohára trpezlivosti. Nemienil prísť o vodičský preukaz a znova platiť pokutu či 
podplácať. Dupol na plyn a namieril si to s autom na policajta Dušana. Ten v poslednej chvíli uskočil. 
Ignác pokračoval ďalej v ceste. Po chvíli ho zastavili a zadržali privolané posily. Ignác aj Cecília 
vypovedali len o skutočnostiach z návratu domov a ďalšie udalosti toho večera zamlčali. Rovnako 
postupoval aj policajt Dušan. 
 
Otázky: 
Kvalifikujte skutky jednotlivých osôb. 
 
 



Prípad č. 36 
Proti obvinenému Jánovi bola podaná obžaloba na okresný súd pre skutok, ktorého sa mal dopustiť 
obvinený, s právnou kvalifikáciou podľa § 155 ods. 1 TZ. Ján si cez svoje kontakty zistil adresu 
predsedu senátu, ktorého bol navštíviť a dôrazne mu odporučil, že ak nechce v súdnictve skončiť, nech 
v blízkej dobe neurčuje termín hlavného pojednávania. Na hlavnom pojednávaní, ktoré predseda 
senátu napriek vyhrážkam Jána nariadil, mal byť okrem výsluchu obžalovaného vykonaný aj výsluch 
svedka Norberta, kamaráta obžalovaného. Ján v rámci výsluchu pri otázkach prokurátora viackrát 
zamlčal dôkazy v jeho neprospech, okrem iného aj boxer s krvou poškodeného ukrytý v jeho byte. 
Výsluch svedka Norberta prebehol v súlade s § 261 a ďalšími ustanoveniami TP a vypovedal, že 
v čase spáchania prejednávaného skutku bol obžalovaný Ján u neho doma a pozerali hokej, čím 
poskytol nepravdivé alibi obžalovanému. Na opakovanú otázku prokurátora, čo si myslí 
o poškodenom, si stiahol nohavice a ukázal v pojednávacej miestnosti obnaženú sedaciu časť svojho 
tela. Ďalšie dôkazy však vyvrátili tvrdenia Jána a Norberta a súd v danej veci vyhlásil odsudzujúci 
rozsudok a uložil obžalovanému nepodmienečný trest odňatia slobody. Norberta to nahnevalo azda 
viac ako Jána, keďže mali spolu dohodnutý pre neho existenčný biznis. Najskôr podal na poškodeného 
vymyslené trestné oznámenie. O deň neskôr si zamaskovaný počkal predsedu senátu a v tmavej uličke 
pred jeho domom ho napadol, ten po danom incidente skončil natrvalo na vozíku. O týždeň na 
návšteve odsúdeného Jána v ÚVTOS mu Norbert navrhol, že mu pomôže utiecť. O týždeň neskôr 
naplánovaný útek zrealizovali, ale obidvoch ich chytili pri úteku. 
 
Otázky: 
Kvalifikujte skutky jednotlivých osôb. 
 
Prípad č. 37 
Vodič motorového vozidla Jano prekročil rýchlosť o 31 km za hodinu. Zastavili ho dvaja policajti 
a chceli mu odobrať vodičský preukaz, ale, ak im k pokute každému prihodí po dvesto eur do vrecka, 
všetko bude v poriadku. Jano to urobil. Lenže všetko zaznamenal na diktafón a následne urobil trestné 
oznámenie. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Osobitne zvážte 
trestnosť Janovho činu a to aj vzhľadom k § 377 porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu 
osobnej povahy. Odôvodnite. 
 
Prípad č. 38 
Jedno pekné slnečné ráno sa Jano vybral do kostola vo svojej rodnej dedine. Vošiel dnu počas omše, 
stredovou uličkou prišiel priamo k farárovi, odsotil ho a začal vykrikovať urážky na kresťanov vrátane 
túžby, že jeho pán satan, ich prostredníctvom svojich služobníkov, ku ktorým patrí aj on, zničí. 
A napokon povedal, že v kostole je bomba a každú chvíľu vybuchne. Nebola to pravda, ale cez 40 
ľudí, žien, mužov detí, starých ľudí sa vyľakalo, začalo vybiehať z kostola. Jedna babka dostala infarkt 
a zomrela, tehotná žena spadla, v tlačenici ju postúpali a potratila. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Odôvodnite. 
 
Prípad č. 39 
Dvaja bezdomovci Jano a Paľo sa v parku pohádali, vulgárne si nadávali a napokon rozbili pivové 
fľaše a pustili sa do súboja, v ktorom sa však v konečnom dôsledku nezranili. 
 
Otázky: 
Kvalifikujte ich skutok, keď  
a) sa incident stal okolo polnoci, jeho svedkom boli ďalší dvaja bezdomovci, ktorí si akurát stavili na 
to, kto vyhrá;  
b) incident sa stal na pravé poludnie, keď šla okolo na prechádzku materská škôlka. 
 



Prípad č. 40 
Imrich kráčal po námestí v uniforme príslušníka jednotky SS, vztýčená pravica, v ľavačke transparent 
s nápisom „Vy menejcenní cigáni, pozabíjam Vás“ a vykrikoval heslá „Marián na hrad“ a „Zabite 
cigánov“. 
 
Otázky: 
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov. Odôvodnite. 
  
  
  
  
  
  
 


