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Formy rozhodnutia súdu v trestnom konaní: 

 

A. rozsudok 

B. trestný rozkaz 

C. príkaz 

 

ak to zákon výslovne ustanovuje.  

 

D. uznesenie 

 

ak zákon neustanovuje niečo iné alebo ak rozhodnutie nemá technicko-organizačnú 

alebo operatívnu povahu. 
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Náležitosti rozsudku: 

 

A. úvodné slová „V mene Slovenskej republiky“  

 

B. označenie súdu, o ktorého rozsudok ide, mená a priezviská sudcov a 

prísediacich, ktorí sa na rozhodnutí zúčastnili, dátum a miesto vyhlásenia 

rozsudku,  

 

C. výrok – uvádza sa slovom „rozhodol:“ 

 

1. označenie obžalovaného menom a priezviskom, dátumom a miestom 

narodenia a bydliska, prípadne inými údajmi potrebnými na to, aby 

nemohol byť zamenený s inou osobou; ak ide o osobu podliehajúcu 

pôsobnosti súdov uvedie sa i hodnosť obžalovaného a útvar, ktorého je 

príslušníkom. 

2. v prípade uznania viny (je vinný, že / uznáva sa vinným, že) 

 presné označenie trestného činu, ktorého sa výrok týka, a to nielen 

zákonným pomenovaním a uvedením právnej kvalifikácie (právna veta), 

ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, prípadne aj s uvedením 

iných skutočností potrebných na to, aby skutok nemohol byť zamenený 

s iným, ako aj uvedením všetkých zákonných znakov vrátane tých, ktoré 

odôvodňujú určitú trestnú sadzbu (skutková veta). 

 výrok o náhrade škody, ak bol nárok na jej náhradu riadne a včas 

uplatnený; výrok o povinnosti obžalovaného na náhradu škody musí 

presne označovať osobu oprávneného menom a priezviskom, dátumom 

a miestom narodenia a miestom bydliska (ak je poškodeným právnická 

osoba obchodným menom alebo názvom, sídlom a identifikačným číslom) 

a nárok, ktorý mu bol prisúdený. 

 výrok o ochrannom opatrení, ak o ňom bolo na hlavnom pojednávaní 

rozhodnuté. 

 výrok o treste s uvedením a) zákonných ustanovení, podľa ktorých bol 

trest uložený alebo podľa ktorých bolo od potrestania upustené, a to 

prípadne s poukazom na prijatú záruku; b) ak bol uložený trest odňatia 
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slobody, ktorého výkon možno podmienečne odložiť alebo podmienečne 

odložiť s probačným dohľadom, musí rozsudok obsahovať aj výrok o tom, 

či bol podmienečný odklad povolený, a prípadne, na aké podmienky je 

viazaný; c) ak bol uložený trest odňatia slobody na doživotie alebo iný 

nepodmienečný trest odňatia slobody, rozsudok musí obsahovať výrok o 

spôsobe výkonu tohto trestu; d) ak sa ukladá súhrnný trest, musí súd 

označiť tie skoršie rozsudky, v ktorých nový rozsudok zrušuje výrok o 

treste a nahrádza ho výrokom o súhrnnom treste. 

 

3. v prípade oslobodenia 

 presné označenie trestného činu, ktorého sa výrok týka, a to nielen 

zákonným pomenovaním a uvedením právnej kvalifikácie (právna veta), 

ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, prípadne aj s 

uvedením iných skutočností potrebných na to, aby skutok nemohol byť 

zamenený s iným (skutková veta) 

 dôvod podľa § 285, o ktorý sa oslobodenie spod obžaloby opiera 

uvedením zákonného ustanovenia a slovným vyjadrením tohto dôvodu 

 

D. odôvodnenie, ak zákon neustanovuje niečo iné 

1. stručné uvedenie, ktoré skutočnosti vzal súd za dokázané, o ktoré dôkazy 

svoje skutkové zistenia opiera a akými úvahami sa spravoval pri hodnotení 

vykonaných dôkazov, najmä ak si navzájom odporujú 

2. ako sa súd vyrovnal s obhajobou a prečo nevyhovel návrhom na vykonanie 

ďalších dôkazov 

3. akými právnymi úvahami sa súd spravoval, keď posudzoval dokázané 

skutočnosti podľa príslušných ustanovení zákona v otázke viny a trestu 

4. odôvodnenie ďalších výrokov 

V odôvodnení rozsudku, ktorým sa schválila dohoda o vine a treste, súd 

stručne uvedie najmä priebeh konania o dohode a jeho výsledok, odpovede 

obvineného na otázky uvedené v § 333 ods. 3; ak je obvinený mladistvý a v čase 

konania nedovŕšil osemnásty rok svojho veku, aj vyjadrenie jeho obhajcu a 

zákonného zástupcu. 
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E. poučenie o opravnom prostriedku 

 v poučení sa uvedie, proti ktorým výrokom rozsudku môže podať odvolanie 

oprávnená osoba a v akej lehote. Zároveň sa v ňom uvedie, že rozsudok možno 

napadnúť odvolaním len v niektorej jeho časti alebo sa odvolania vzdať. 

 

 


