OTÁZKY
na postupovú skúšku pre poslucháčov denného a externého štúdia na Fakulte prírodných
vied UMB v Banskej Bystrici, v študijnom odbore CHÉMIA,

v študijnom programe Aplikovaná chémia a forenzná prax
študijný predmet
AKTUÁLNE OTÁZKY TRESTNÉHO PRÁVA
1.
a/ Pramene trestného práva procesného.
b/ Prostriedky operatívno-pátracej činnosti.

2.
a/ Trestnoprocesné vzťahy – základný a vedľajší trestno-procesný vzťah.
b/ Väzba – dôvody, trvanie.

3.
a/ Pojem a predmet trestného práva procesného a trestného konania, trestné stíhanie a prípravné
konanie. Vzťah TPP k iným odvetviam práva.
b/ Väzba v trestnom konaní - možnosti jej nahradenia.

4.
a/ Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu.
b/ Procesná exempcia v trestnom konaní.

5.
a/ Pôsobnosť súdov.
b/ Vyhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov.

6.
a/ Príslušnosť súdov.
b/ Sledovanie osôb a vecí.

7.
a/ Kontrolovaná dodávka.
b/ Procesné postavenie obhajcu.

8.
a/ Zásada zabezpečenia práva na obhajobu.
b/ Postavenie obvineného v trestnom konaní.

9.
a/ Zásada stíhania len zo zákonných dôvodov.
b/ Právo svedka odoprieť výpoveď.

10.
a/ Postavenie prokurátora v trestnom konaní
b/ Pojem dôkaz, dôkazný prostriedok, prameň dôkazu. Priebeh dokazovania
dokazovania.

- fázy

11.
a/ Obhliadka. Prehliadka tela. Prehliadka a pitva mŕtvoly a jej exhumácia.
b/ Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby.

12.
a/ Zásada práva na spravodlivý a včasný proces.
b/ Uznesenie – obsah, vyhlásenie, vyhotovenie, oznamovanie, právoplatnosť a vykonateľnosť.

13.
a/ Zásada kontradiktórnosti konania.
b/ Náhradný obhajca.

14.
a/ Väzba v trestnom konaní – rozhodovanie o väzbe.
b/ Predbežné (prejudiciálne) otázky.

15.
a/ Zásada voľného hodnotenia dôkazov.
b/ Zákaz výsluchu svedka.

16.
a/ Zvolený obhajca.
b/ Zásada voľného hodnotenia dôkazov.

17.
a/ Zákaz výsluchu svedka.
b/ Zvolený obhajca.

18.
a/ Zásada zistenia skutkového stavu veci bez dôvodných pochybností
b/ Listinné a vecné dôkazy.

19.
a/ Obžalovacia zásada.
b/ Rozsudok – porada a hlasovanie o ňom, jeho vyhlásenie, vyhotovenie a doručenie

20.
a/ Subjekty trestného konania.
b/ Informačno-technické prostriedky.

21.
a/ Nazeranie do spisov.
b/ Postavenie svedka v trestnom procese.

22.
a/ Otvorenie zásielok, zámena obsahu zásielok.
b/ Vyšetrenie duševného stavu obvineného a svedka.

23.
a/ Podanie, počítanie lehôt a navrátenie lehoty.
b/ Uchovanie a vydanie počítačových údajov.

24.
a/ Poriadková pokuta.
b/ Zaistenie nároku poškodeného.

25.
a/ Neprípustnosť trestného stíhania.
b/ Agent – pojem a jeho použitie.

26.
a/ Pojem, obsah a forma procesných úkonov.
b/ Prehliadka iných priestorov a pozemkov. Vstup do obydlia a na pozemky.

27.
a/ Odňatie a prikázanie veci.
b/ Pomocné osoby orgánov činných v trestnom konaní

28.
a/ Rozhodovanie o nároku poškodeného – adhézne konanie.
b/ Spolupráca orgánov činných v trestnom konaní so záujmovými združeniami

29.
a/ Postavenie poškodeného v trestnom konaní a obete podľa zákona o obetiach trestných činov
b/ Vylúčenie a spojenie vecí.

30.
a/ Zásada verejnosti.
b/ Spoločné konanie o trestných činoch.

31.
a/ Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb.
b/ Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky.

