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Charakteristika a ciele predmetu:  
Cieľom predmetu je priblížiť študentom osobitnú časť  medzinárodného práva 
verejného. Výučba sa sústreďuje na právnu úpravu tých oblastí, ktoré suverénne 
štáty považujú za bytostne dôležité z hľadiska ich pôsobenia v medzinárodných 
vzťahoch . Ide najmä o medzinárodnoprávnu  problematiku štátu ako subjektu 
medzinárodného práva, štátneho územia a priestorov nepatriacich pod suverenitu 
žiadneho štátu, obyvateľstva štátu, ochrany ľudských  práv a základných slobôd, 
štátnych orgánov pre zahraničné styky, zmluvného práva, medzinárodných 
orgánov a organizácií, úpravy ozbrojených konfliktov,  a práva medzinárodnej 
bezpečnosti.  
 
Súčasťou predmetu je analýza dôležitých rozhodnutí medzinárodných súdnych 
orgánov v kontexte vyššie uvedenej problematiky, diskusia k aktuálnym 
problémom a témam medzinárodného práva v praxi a podľa potreby aj riešenie 
jednoduchých modulových príkladov.  
 
Predmet vyžaduje predchádzajúcu znalosť všeobecnej časti medzinárodného 
práva, výhodou však môže byť predchádzajúce absolvovanie predmetov 
s medzinárodným zameraním (napr. Medzinárodné vzťahy). Predmet je 
prerekvizitou k nasledujúcim predmetom: štátna skúška - povinne voliteľný 
predmet Medzinárodné právo.  
 
Forma výučby:  
Predmet sa vyučuje formou prednášok, seminárov a samoštúdia počas jedenástich 
týždňov.  
Prednášky sa konajú v rozsahu dvoch hodín týždenne a reflektujú konkrétnu tému 
podľa osnovy. Účasť na prednáškach je povinná a vyžaduje preštudovanie vopred 
zadaných povinných študijných materiálov. Účelom prednášok je bližšie objasniť 
hlavné prvky preberanej matérie v kontexte aktuálnej medzinárodnej situácie 
a relevantnej judikatúry a podnietiť diskusiu hľadaním odpovedí na konkrétne 
otázky.  
Semináre sa konajú v rozsahu jednej hodiny týždenne a reflektujú konkrétnu tému 
podľa osnovy, spravidla tému preberanú na prednáške v predchádzajúci týždeň. 
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Účasť na seminároch je povinná a vyžaduje preštudovanie vopred zadaných 
študijných materiálov, vrátane vypracovania písomných zadaní v počte maximálne 
dva za semester.  
Písomné zadania môžu mať podobu eseje k aktuálnej otázke súčasného MP, 
spracovania rozsudku medzinárodného súdu, či písomnej previerky vedomostí. 
Obsahovou náplňou seminárov je hlbšia analýza najdôležitejších právnych 
inštitútov v konkrétnej oblasti aj prostredníctvom riešenia modulových príkladov.    
Samostatné štúdium k prednáškam a seminárom je odporúčané v rozsahu 
minimálne dvoch hodín týždenne.    
 
Osnova predmetu:  

Týždeň Téma 
1. Štát ako tradičný subjekt medzinárodného práva 
2. Medzinárodnoprávny status územia a ochrana prostredia 
3. Obyvateľstvo štátu 
4. Medzinárodná ochrana ľudských práv 
5. Štátne orgány pre medzinárodné styky, výsady a imunity 
6. Medzinárodné zmluvné právo a zmluvná prax Slovenskej republiky  
7. Právo medzinárodných orgánov a organizácií 
8. Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov 
9. Medzinárodné trestné súdnictvo 
10. Právo medzinárodnej bezpečnosti a aktuálne otázky MP 

 
 
Študijné materiály:  
Učebnice 
P. Vršanský, J. Valuch a kolektív: Medzinárodné právo verejné (Všeobecná časť), 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2015; 
P. Vršanský, J. Valuch a kolektív: Medzinárodné právo verejné (Osobitná časť), 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2016; 
 
Skriptá  
P. Vršanský, M. Rišová, R. Seman, J. Valuch: Praktická príručka na semináre 
z medzinárodného práva, UK Bratislava, Právnická fakulta, Bratislava 2012, 
 
Ďalšia literatúra: 
Buchta, T., Sýkorová, M.: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve 
verejnom. Bratislava: C. H. Beck, 2016 
The International Court of Justice: The International Court of Justice, fifth edition. 
The Hague, 2004 
 
Medzinárodné dokumenty, rozhodnutia a iné  
 
www.un.org  
http://treaties.un.org  
www.icj-cij.org  
www.pca-cpa.org  
http://www.un.org/law/ilc/  
 
Ďalšie materiály podľa inštrukcií vyučujúcich.  
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Hodnotenie:  
Predmet je hodnotený priebežným hodnotením a ústnou skúškou. Priebežné 
hodnotenie tvorí 40 % z celkového hodnotenia predmetu a je založené na aktívnej 
účasti, t.j. účasti na diskusiách a riešeniach príkladov počas prednášok a seminárov, 
v rozsahu 10 %, a na maximálne dvoch písomných zadaniach (v celkovom rozsahu 
30 %). Ústna skúška tvorí 60 % z celkového hodnotenia predmetu. K úspešnému 
absolvovaniu predmetu je potrebné získať spolu min. 61 % (známka E). Študenti 
pri príprave odpovedí na skúšobné otázky nesmú používať elektronické zariadenia, 
učebnice, ani iné publikácie okrem povolených (napr. P. Vršanský, M. Rišová, R. 
Seman, J. Valuch: Praktická príručka na semináre z medzinárodného práva, UK 
Bratislava, Právnická fakulta, Bratislava 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


