Tematické okruhy zadaní na postupovú skúšku
z predmetu Medzinárodné právo verejné II
1.

Štát ako tradičný subjekt medzinárodného práva

2.

Medzinárodnoprávny status územia a ochrana prostredia

3.

Obyvateľstvo štátu

4.

Medzinárodná ochrana ľudských práv I (univerzálny systém)

5.

Medzinárodná ochrana ľudských práv II (regionálne systémy)

6.

Štátne orgány pre medzinárodné styky

7.

Výsady a imunity v medzinárodnom práve

8.

Medzinárodné zmluvné právo

9.

Zmluvná prax Slovenskej republiky

10.

Právo medzinárodných orgánov a organizácií

11.

Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov

12.

Medzinárodné trestné súdnictvo

13.

Právo medzinárodnej bezpečnosti

Študenti môžu počas celej skúšky (tzn. počas prípravy a aj samotnej odpovede) používať nižšie uvedené
vlastné nekomentované právne predpisy, pramene medzinárodného práva a iné dokumenty (katedra ich
nezabezpečuje):
Dohovor o morskom práve (1982); Dohovor o osobitných misách (1969); Dohovor o právach dieťaťa
(1989); Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti (1954); Dohovor o právnom
postavení utečencov (1951); Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti (1961); Dohovor
o režime plavby na Dunaji (1948); Európsky dohovor o ochrane ľudských práv v znení neskorších
protokolov (1950); Európsky dohovor o štátnom občianstve (1997); Európska sociálna charta (1961);
Chicagský dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (1944); Zmluva o zásadách činnosti štátov pri
výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies (1967);
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966); Medzinárodný pakt o hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych právach (1966); Návrh článkov o diplomatickej ochrane (2006); Návrh článkov
o štátnom občianstve fyzických osôb pri sukcesii štátov (1999); Princípy uznané v Charte
Medzinárodného vojenského tribunálu a v jeho rozsudku (1950); Rímsky štatút medzinárodného
trestného súdu (1998); Štatút Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (1993); Štatút
Rady Európy (1949); Viedenský dohovor o diplomatických stykoch (1961); Viedenský dohovor
o konzulárnych stykoch (1963); Viedenský dohovor o sukcesii štátu vo vzťahu k zmluvám (1978);
Viedenský dohovor o zastúpení štátov v ich stykoch s organizáciami univerzálnej povahy (1975);
Viedenský dohovor o zmluvnom práve (1969); Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948); Ústava SR
č. 460/1992 Zb.; Zákon číslo 400/2015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky; Charta OSN (1945); Zmluva o Antarktíde (1959); Ženevské dohovory I-IV (1949) a ich
Dodatkové protokoly I, II (1977) a III (2005);

