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Čl. 1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

1) Hlavným účelom súťaže Simulovaný trestný proces 2017 (ďalej len „súťaž“) je umožniť 

aktívnym a talentovaným študentom práva preskúšanie ich teoretických poznatkov, 

schopností a možností v simulovanom, ale čo najviac autentickom prostredí súdneho 

hlavného pojednávania z trestného práva, pričom celoslovenské písomné kolo je zamerané 

na prípravné konanie. Cieľom je podnietiť prostredie zdravej súťaživosti medzi študentmi v 

simulácii trestného konania a vytvoriť priestor pre presadenie sa v konkurencii rovnako 

skúsených študentov, budúcich právnikov. 

 

2) Organizátor prostredníctvom tohto štatútu vytvára regulačný systém súťaže a rovnaké 

podmienky pre všetkých účastníkov súťaže. 

 

3) Súťaž má celoslovenský charakter; je určená študentom práva všetkých slovenských 

právnických fakúlt: Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty; Trnavskej 

univerzity v Trnave, Právnickej fakulty; Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnickej fakulty; Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty, 

Paneurópskej vysokej školy, Fakulty práva, Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, 

Fakulty práva Janka Jesenského (ďalej len „právnické fakulty“).  

 

4) Organizátormi súťaže sú Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava s podporou 

ELSA Slovensko a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

5) Ostatné právnické fakulty podľa ods. 3 a lokálne skupiny ELSA Slovensko sa môžu na 

základe vzájomnej dohody s organizátorom podieľať na súťaži ako kooperujúci partneri. 

 

 

Čl. 2 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE 

 

1) Súťaž prebieha v troch kolách: 

a) celoslovenské písomné kolo, 



 
 

b) celoslovenské semifinále, 

c) celoslovenské finále. 

 

2) Miestom konania súťaže je Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 

3) Súťaže sa môžu zúčastniť maximálne trojčlenné družstvá zložené zo študentov študijných 

programov Právo (aj študijný program Ekonómia a právo v Bratislave) dennej a externej 

formy bakalárskeho a magisterského štúdia príslušnej právnickej fakulty 

 

4) Celoslovenského písomného kola sa zúčastňujú dve a viaceré družstvá vytvorené zo 

študentov príslušnej právnickej fakulty. 

 

5) Semifinále sa zúčastnia štyri najúspešnejšie družstvá písomného kola, spravidla každé z inej 

fakulty. 

 

6) Finále sa zúčastnia dve najúspešnejšie semifinálové družstvá, z rôznych fakúlt. 

 

 

Čl. 3 

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE A REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 

 

1) Organizátor vyhlasuje súťaž zverejnením tlačeného a elektronického oznamu (na sociálnej 

sieti) o začatí súťaže na obvyklom viditeľnom mieste na právnických fakultách v spolupráci 

s kooperujúcimi partnermi. 

 

2) Záujemcovia o účasť v súťaži (družstvá), sa do súťaže registrujú prostredníctvom 

prihlasovacích formulárov v elektronickej podobe, ktoré sú im k dispozícii od momentu 

vyhlásenia súťaže. V krátkej dobe po vyhlásení súťaže organizátor zverejní na sociálnej sieti 

súťažné zadania, pravidlá súťaže a prípadne aj ďalšie pokyny pre celoslovenské písomné 

kolo. Prihlasovacie formuláre družstvá odosielajú cez zodpovedajúci portál, vypracované 

súťažné zadania celoslovenského písomného kola družstvá zasielajú na e-mailovú adresu 

organizátora, a to od momentu vyhlásenia súťaže, najneskôr však v termíne stanovenom na 

odovzdanie vypracovaných súťažných zadaní kola. Družstvá sú povinné v prihláške označiť 



 
 

jednu osobu ako vedúceho družstva (ďalej len „vedúci družstva“), ktorému budú doručované 

všetky písomnosti v súlade s týmto štatútom. Vedúci družstva musí byť zároveň členom 

družstva. Družstvá sa riadia pokynmi uvedenými v prihlasovacom formulári, ktorého 

obsahom je aj súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 

3) Súťaže sa zúčastnia družstvá spĺňajúce podmienky definované týmto štatútom a súčasne 

odoslali prihlasovací formulár do súťaže v stanovenej lehote. 

 

 

Čl. 4 

CELOSLOVENSKÉ PÍSOMNÉ KOLO 

 

1) Predmetom celoslovenského písomného kola je písomné vypracovanie súťažného zadania, 

ktoré družstvo doručí v stanovenom termíne ako celok (v jednom súbore) vo formáte .pdf 

alebo .doc v súlade s vyhlásením súťaže a  štatútom súťaže, pričom nesmie obsahovať údaje, 

ktoré by mohli zamedziť anonymite vypracovania. Súťažné zadanie obsahuje najmä popis 

skutku. 

 

2) Písomné vypracovanie súťažného zadania musí obsahovať: 

a) rozbor relevantných ustanovení hmotného práva z hľadiska možnosti ich aplikácie na 

súťažné zadanie, ak súťažné zadanie pripúšťa viacero alternatív riešenia, súťažiaci by 

sa mali snažiť zvážiť čo najviac z týchto alternatív; rozbor by mal obsahovať čo najviac 

vlastných názorov, mal by obsahovať aj argumentáciu judikatúrou a odbornou a 

vedeckou literatúrou za dodržania citačných noriem; 

 

b) vyšetrovací spis prípravného konania plus rozhodnutie prokurátora, ktorým končí 

prípravné konanie, ktorý vypracujú súťažiaci na základe informácii zo súťažného 

zadania a ďalej ho doplnia faktami na základe vlastného uváženia. Vyšetrovací spis 

(plus rozhodnutie prokurátora, ktorým končí prípravné konanie) musí byť vypracovaný 

podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a v 

súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 



 
 

3) Vyšetrovací spis (plus rozhodnutie prokurátora, ktorým končí prípravné konanie) obsahuje 

najmä:  

a) trestné oznámenie,  

b) uznesenie o začatí trestného stíhania,  

c) uznesenie o vznesení obvinenia,  

d) zápisnicu o výsluchu obvineného,  

e) zápisnicu alebo zápisnice o výsluchu svedkov,  

f) ďalšie procesné úkony podľa zváženia súťažiacich,  

g) záznam o preštudovaní vyšetrovacieho spisu po skončení vyšetrovania, 

h) podanie obžaloby alebo iné rozhodnutie, ktorým sa končí prípravné konanie (napr. 

niektorý z odklonov alebo postup podľa § 214 alebo 215 TP), 

i) ďalšie písomné rozbory a vypracovania vyžadované súťažným zadaním,  

j) ďalšie náležitosti vyžadované písomným zadaním.  

 

4) Termínové podmienky, organizačné pokyny a spôsob hodnotenia celoslovenského 

písomného kola budú zverejnené organizátorom spolu so súťažným zadaním. 

 

5) V celoslovenskom písomnom kole sú vypracovania jednotlivých súťažných družstiev 

hodnotené anonymne 3-člennou, 4-člennou alebo 5-člennou komisiou menovanou 

organizátorom, ktorá je zložená z odborníkov z oblasti trestného práva. 

 

6) Komisii nesmú byť známe mená členov družstva a iné skutočnosti, ktoré sa týkajú 

hodnoteného družstva. 

 

7) Celkové hodnotenie vypracovania súťažného zadania sa vypočíta ako súčet bodov za 

jednotlivé zložky hodnotenia. Počet bodov za jednotlivú zložku hodnotenia sa vypočíta ako 

aritmetický priemer hodnotení všetkých členov komisie, ktoré udelili za danú zložku. 

Celkové hodnotenie družstva môže byť najviac 100 bodov. 

 

8) Celkové hodnotenie vypracovania súťažného zadania sa skladá z nasledujúcich zložiek 

hodnotenia: 

a) kvalita rozboru relevantných ustanovení hmotného práva z hľadiska možnosti ich 

aplikácie na súťažné zadanie, pričom v prospech súťažiacich je najmä ak zvážia čo 



 
 

najviac alternatív, ktoré pripúšťa súťažné zadanie, ak formulujú vlastné názory, ak ich 

argumentáciu podopierajú aj judikatúrou a odbornou a vedeckou literatúrou za 

dodržania citačných noriem: 0 – 30 bodov 

b) štruktúrovanosť vyšetrovacieho spisu prípravného konania plus rozhodnutia 

prokurátora, ktorým končí prípravné konanie – množstvo procesných úkonov a ďalších 

listín, ich správne poradie, prehľadnosť vyšetrovacieho spisu: 0 – 20 bodov 

c) kvalita jednotlivých procesných úkonov a ďalších listín vyšetrovacieho spisu plus 

rozhodnutia prokurátora, ktorým končí prípravné konanie ako z hľadiska obsahového, 

tak z hľadiska formálneho: 0 – 30 bodov 

d) kvalita používania odbornej terminológie v celom vypracovaní súťažného zadania: 0 – 

14 bodov 

e) kvalita štylistiky a gramatiky celého vypracovania súťažného zadania: 0 – 6 bodov 

Polovica najvyššieho hodnotenia jednotlivej zložky zodpovedá priemernému výkonu. 

 

9) Organizátor je povinný vo vopred určených termínoch zverejniť výsledky celoslovenského 

písomného kola a určiť víťazné súťažné družstvá z jednotlivých právnických fakúlt, ktoré 

postupujú do celoslovenského semifinále. Zároveň je povinný postupujúcim družstvám 

oznámiť procesné postavenie pre semifinále, termín konania semifinále a ostatné 

podmienky a pokyny vzťahujúce sa na semifinále. Procesné postavenie družstiev pre účely 

semifinále určí organizátor žrebom, ak nerozhodne inak. V prípade vzniku situácie podľa 

čl. 5 ods. 3 tohto štatútu je organizátor povinný oboznámiť súťažiacich aj s uvedenými 

podmienkami. 

 

 

Čl. 5 

CELOSLOVENSKÉ SEMIFINÁLE 

 

1) Písomné súťažné zadanie pre celoslovenské semifinále bude všetkým postupujúcim 

družstvám oznámené organizátorom vo vopred stanovenom termíne, spravidla spoločne 

s oznámením postupujúcich družstiev z celoslovenského písomného kola. Súťažné zadanie 

pre slovenské semifinále je do podrobností viacej prepracované zadanie z celoslovenského 

písomného kola. Súčasťou môže byť aj zabezpečenie vyšetrovacieho spisu. 

 



 
 

2) Celoslovenského semifinále sa zúčastňuje jedno družstvo za každú právnickú fakultu, 

najviac však štyri družstvá. V prípade ak je počet družstiev postupujúcich do semifinále 

nepárny (tri družstvá), postúpi do semifinále aj počtom bodov v poradí štvrté družstvo, bez 

ohľadu na jeho príslušnosť k jednej z fakúlt, uvedených v čl. 1 ods. 3. 

 

3) V prípade, že sa celoslovenského písomného kola zúčastnia družstvá z viac ako štyroch 

právnický fakúlt, do celoslovenského semifinále postupujú podľa čl. 5 ods. 2 len štyri 

družstvá. 

 

4) Do celoslovenského semifinále postupujú štyri najlepšie družstvá na základe výsledkov 

celoslovenského písomného kola a v súlade s ustanoveniami v čl. 5 ods. 2 a 3. 

 

5) Ak do celoslovenského semifinále postúpili len dve družstvá, tieto družstvá automaticky 

postupujú do finále a semifinále sa nekoná. Ak do celoslovenského semifinále postúpilo len 

jedno družstvo, celoslovenské semifinále ani celoslovenské finále sa nekonajú a organizátor 

súťaž bez ďalšieho ukončuje. Družstvu nevzniká nárok na ceny, ktoré by inak získali obidve 

družstvá súťažiace v celoslovenskom finále. 

 

6) Pred konaním celoslovenského semifinále určí organizátor žrebom každému súťažnému 

družstvu, ktoré postúpilo do celoslovenského semifinále, identifikačné označenie A, B, C a 

D a oznámi ho družstvám. Súťažné družstvá sa označujú len týmito identifikačnými 

označeniami, podľa ktorých vystupujú v ústnom semifinále ako strana obžaloby alebo ako 

strana obhajoby. S výnimkou organizátora a jeho zástupcov nesmie byť nikto informovaný 

o totožnosti členov súťažných družstiev. Ak družstvo odkryje svoju totožnosť, môže ho 

organizátor diskvalifikovať. 

 

7) Celoslovenské semifinále sa uskutočňuje formou ústneho hlavného pojednávania vo veci 

podľa zadania podľa čl. 5 ods. 1 tohoto štatútu, podľa ustanovení zákona č. 301/2005 Z. z. 

Trestný poriadok v platnom znení a ostatných ustanovení tohto štatútu. 

 

8) V celoslovenskom semifinále sa konajú dve hlavné pojednávania, ak tento štatút 

neustanovuje inak. Družstvá, ktoré sa proti sebe stretnú v semifinále, sa určia žrebom podľa 

pokynov organizátora. Členovia družstiev nesmú byť prítomní na ostatných pojednávaniach. 

 



 
 

9) Úlohou každého súťažiaceho družstva v celoslovenskom semifinále je zastupovať príslušnú 

procesnú stranu podľa procesných ustanovení zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v 

platnom znení, od začiatku hlavného pojednávania až po jeho skončenie, pričom z 

hmotnoprávneho hľadiska posúdenia prípadu sú pre nich relevantné všeobecne záväzné 

právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike, najmä zákon č. 300/2005 Z.z. 

Trestný zákon v platnom znení. 

 

10) Družstvá môžu navrhovať dôkazné prostriedky iba z takých prameňov dôkazov, ktoré sú za 

pramene dôkazov výslovne určené v písomnom súťažnom zadaní pre celoslovenské 

semifinále podľa ods. 1. 

 

11) Organizátor v spolupráci s komisiou pripraví pramene dôkazu, ak ide o osoby, ktoré je 

potrebné na hlavnom pojednávaní vypočuť, zabezpečí figurantov, ktorí budú hrať takéto 

osoby a v spolupráci s komisiou ich inštruuje o podstatných bodoch, ako môžu a ako nesmú 

skutkovo vypovedať. 

 

12) Na ústnom hlavnom pojednávaní celoslovenského semifinále môže za družstvo vystúpiť 

ktorýkoľvek jeho člen, všetci členovia družstva alebo len jeden zástupca. Družstvá sa 

nemôžu vyjadriť, že chcú konať o dohode o vine a treste. Na prednesenie obžaloby má 

družstvo v postavení strany obžaloby k dispozícii najviac 10 minút, počas ktorých nesmie 

byť jeho vystúpenie prerušené. Po prednesení obžaloby má družstvo v postavení strany 

obhajoby k dispozícii najviac 10 minút na zaujatie stanoviska k obžalobe, počas ktorých 

nesmie byť jeho vystúpenie prerušené. Následne priebeh hlavného pojednávania reguluje 

senát, najmä ten jeho člen, ktorý bol ostatnými členmi senátu zvolený za predsedu. Ak sa 

počas výsluchov figurant odchýli od inštrukcií, ktorýkoľvek člen senátu i družstiev ho na to 

upozorní. Figurant musí ďalej vypovedať v súlade s inštrukciami. Celková doba hlavného 

pojednávania bez záverečných rečí nesmie presiahnuť 120 minút. Po uplynutí 120 minút sa 

automaticky musí prejsť k záverečným rečiam. Obe družstvá majú na prednesenie 

záverečných rečí najviac 12 minút. Posledné slovo obžalovaného sa neudeľuje. Záverečnými 

rečami sa hlavné pojednávanie končí. 

 



 
 

13) Celoslovenské semifinále súťaže hodnotí spravidla 3-členný, 4-členný alebo 5-členný senát 

zložený z trestných právnikov z akademickej pôdy i praxe. Senát sa nemusí zhodovať s 

komisiou hodnotiacou celoslovenské písomné kolo. 

 

14) Celkové hodnotenie každého družstva na hlavnom pojednávaní v celoslovenskom 

semifinále sa vypočíta ako súčet bodov za jednotlivé zložky hodnotenia. Počet bodov za 

jednotlivú zložku hodnotenia sa vypočíta ako aritmetický priemer hodnotení všetkých 

členov komisie, ktoré udelili za danú zložku. Celkové hodnotenie družstva môže byť najviac 

100 bodov. 

 

15) Celkové hodnotenie vypracovania súťažného zadania sa skladá z nasledujúcich zložiek 

hodnotenia: 

a) presvedčovacia kvalita prednesených argumentov: 0 – 35 bodov 

b) argumentácia s judikátmi a vedeckou a odbornou literatúrou: 0 – 10 bodov 

c) logická štruktúrovanosť a zrozumiteľnosť prejavu: 0 – 25 bodov 

d) rétorická kvalita prejavu zameraná na formálnu čistotu prejavu bez rôznych rečových 

defektov: 0 – 10 bodov 

e) znalosť a dodržiavanie procesných ustanovení Trestného poriadku v platnom znení: 0 – 

10 bodov 

f) kvalita rozboru relevantných ustanovení hmotného práva z hľadiska možnosti ich 

aplikácie: 0 – 10 bodov 

Polovica najvyššieho hodnotenia jednotlivej zložky zodpovedá priemernému výkonu. 

 

16) Do celoslovenského finále postupujú 2 družstvá s najvyšším bodovým hodnotením. 

 

17) Organizátor bezodkladne po zverejnení výsledkov semifinále oboznámi zástupcov 

postupujúcich družstiev s procesným postavením družstva pre finále. Organizátor tiež 

oboznámi účastníkov finále s ďalšími potrebnými doplňujúcimi organizačnými detailmi 

týkajúcimi sa priebehu finále súťaže. 

 

 

 

 



 
 

Čl. 6 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE 

 

1) Celoslovenské finále sa uskutočňuje spravidla v ten istý deň, alebo deň nasledujúci ako 

celoslovenské semifinále a to formou ústneho hlavného pojednávania vo veci podľa zadania, 

primerane podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v aktuálnom znení a tohto 

štatútu. Súťažné zadanie pre finále je zväčša identické so zadaním zo semifinále.  

 

2) V celoslovenskom finále sa koná jediné hlavné pojednávanie. Ak sa vo finále stretnú 

družstvá, z ktorých jedno v semifinálovom hlavnom pojednávaní vystupovalo v procesnom 

postavení obžaloby a druhé v procesnom postavení obhajoby, vo finále si tieto družstvá 

vymenia procesné postavenie. V akomkoľvek inom prípade organizátor žrebom určí, ktoré 

družstvo bude vo finále vystupovať ako strana obžaloby a ktoré ako strana obhajoby. 

Súťažné družstvá sa na hlavnom pojednávaní označujú takými istými identifikačnými 

označeniami (písm. A, B, C, D), aké im organizátor žrebom pridelil pred semifinálovým 

kolom. S výnimkou organizátora a jeho zástupcov nesmie byť nikto informovaný o 

totožnosti členov súťažných družstiev. Ak družstvo odkryje svoju totožnosť, môže ho 

organizátor diskvalifikovať. 

 

3) Úlohou každého súťažiaceho družstva v celoslovenskom finále je zastupovať príslušnú 

procesnú stranu podľa procesných ustanovení zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v 

platnom znení od začiatku hlavného pojednávania až po jeho skončenie, pričom z 

hmotnoprávneho hľadiska posúdenia prípadu sú pre nich relevantné všeobecne záväzné 

právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike. 

 

4) Družstvá môžu navrhovať dôkazné prostriedky iba z takých prameňov dôkazov, ktoré sú za 

pramene dôkazov výslovne určené v písomnom súťažnom zadaní pre celoslovenské finále. 

 

5) Organizátor v spolupráci s komisiou pripraví pramene dôkazu, ak ide o osoby, ktoré je 

potrebné na hlavnom pojednávaní vypočuť, zabezpečí figurantov, ktorí budú hrať takéto 

osoby a v spolupráci s komisiou ich inštruuje o podstatných bodoch, ako môžu a ako nesmú 

skutkovo vypovedať. Pritom ak je zadanie identické alebo podobné zadaniu z 



 
 

celoslovenského semifinále, komisia môže figurantov inštruovať odlišne ako v 

celoslovenskom semifinále. 

 

6) Na ústnom hlavnom pojednávaní celoslovenského finále môže za družstvo vystúpiť 

ktorýkoľvek jeho člen, všetci členovia družstva alebo len jeden zástupca. Družstvá sa 

nemôžu vyjadriť, že chcú konať o dohode o vine a treste. Na prednesenie obžaloby má 

družstvo v postavení strany obžaloby k dispozícii najviac 12 minút, počas ktorých nesmie 

byť jeho vystúpenie prerušené. Po prednesení obžaloby má družstvo v postavení strany 

obhajoby k dispozícii najviac 12 minút na zaujatie stanoviska k obžalobe, počas ktorých 

nesmie byť jeho vystúpenie prerušené. Následne priebeh hlavného pojednávania reguluje 

senát, najmä ten jeho člen, ktorý bol ostatnými členmi senátu zvolený za predsedu. Ak sa 

počas výsluchov figurant podľa čl. 6 ods. 5 odchýli od inštrukcií, ktorýkoľvek člen senátu i 

družstva na to upozorní, figurant musí ďalej vypovedať v súlade s inštrukciami. Inak senát 

ani jeho predseda nemôže navrhovať dôkazy ani dopĺňať vypočúvanie. Celková doba 

hlavného pojednávania bez záverečných rečí nesmie presiahnuť 120 minút. Po uplynutí 120 

minút sa automaticky musí prejsť k záverečným rečiam. Obe družstvá majú na prednesenie 

záverečných rečí najviac 16 minút. Posledné slovo obžalovaného sa neudeľuje. Záverečnými 

rečami sa hlavné pojednávanie končí. 

 

7) Celoslovenské finále súťaže hodnotí v zásade 3-členný, 4-členný alebo 5-členný senát 

zložený z trestných právnikov z akademickej pôdy i praxe. 

 

8) Celkové hodnotenie každého družstva na hlavnom pojednávaní v celoslovenskom finále sa 

vypočíta ako súčet bodov za jednotlivé zložky hodnotenia. Počet bodov za jednotlivú zložku 

hodnotenia sa vypočíta ako aritmetický priemer hodnotení všetkých členov komisie, ktoré 

udelili za danú zložku. Celkové hodnotenie družstva môže byť najviac 100 bodov.  

 

9) Celkové hodnotenie vypracovania súťažného zadania sa skladá z nasledujúcich zložiek 

hodnotenia: 

a) presvedčovacia kvalita prednesených argumentov: 0 – 35 bodov 

b) argumentácia s judikátmi a vedeckou a odbornou literatúrou: 0 – 10 bodov 

c) logická štruktúrovanosť a zrozumiteľnosť prejavu: 0 – 25 bodov 



 
 

d) rétorická kvalita prejavu zameraná na formálnu čistotu prejavu bez rôznych rečových 

defektov: 0 – 10 bodov 

e) znalosť a dodržiavanie procesných ustanovení Trestného poriadku v platnom znení: 0 – 

10 bodov 

f) kvalita rozboru relevantných ustanovení hmotného práva z hľadiska možnosti ich 

aplikácie: 0 – 10 bodov 

Polovica najvyššieho hodnotenia jednotlivej zložky zodpovedá priemernému výkonu. 

 

10) Víťazom finále sa stáva to družstvo, ktoré vo finálovom hlavnom pojednávaní získalo väčší 

počet bodov. 

 

 

Čl. 7 

OSOBITNÉ PROCESNÉ PRAVIDLÁ 

 

1) Osobitné procesné pravidlá: 

a) hlavné pojednávanie (celoslovenské finále), vylučovacie celoslovenské semifinále 

a celoslovenské písomné kolo sa vedie v slovenskom jazyku, jednotlivé osoby môžu 

používať i český jazyk; 

b) v konaní sa nerozhoduje o trovách konania; 

c) na hlavnom pojednávaní sa nepripúšťa dohoda o vine a treste alebo pokus o ňu, ani 

späťvzatie obžaloby; 

d) obvinený na hlavnom pojednávaní nesmie urobiť vyhlásenie podľa § 257 ods. 1           

písm. b) a c) zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov; 

e) na hlavnom pojednávaní sa nepripúšťajú námietky zaujatosti; 

f) hlavné pojednávania i vylučovacie semifinálové predkolo sú verejné. 

 

2) Senát simulovaného trestného procesu je oprávnený hlavné pojednávanie ukončiť a nariadiť 

záverečné reči v momente, keď už bola predložená dostatočná argumentácia a dôkazy. 

 

 

 

 



 
 

Čl. 8 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1) Organizátor nesmie so súťažnými družstvami konzultovať riešenie prípadov. Jednotlivé 

súťažné družstvá nesmú ohľadom riešenia zadaného prípadu kontaktovať organizátora a 

členov komisie a členov senátu. Ak sa v lehote určenej v ozname o začatí súťaže 

nezaregistrujú viac ako dve súťažné družstvá, súťaž sa neuskutoční. Študenti, ktorí sa 

podieľajú na organizácii súťaže sa nesmú zúčastniť súťaže ako členovia vytvorených 

fakultných družstiev. 

 

2) Tento štatút sa zverejní, spolu so zadaním súťaže, v krátkej dobe po ozname o začatí súťaže, 

bude zverejnený na webovej stránke ELSA Slovensko, sociálnej sieti – stránke ELSA 

Bratislava a zaslaný e-mailom prihláseným družstvám po prijatí prihlasovacieho formulára 

od družstva. 

 

3) Tento štatút je záväzný pre organizátorov, družstvá, komisiu, senáty a všetkých ostatných 

účastníkov súťaže. 

 

4) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto pravidiel za súčasného 

včasného zverejnenia obvyklým spôsobom.  
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