
Otázky na štátnu záverečnú skúšku - Medzinárodné právo verejné 
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1  Medzinárodné právo verejné – pojem, predmet, osobitosti a miesto v systéme práva  

2  Historické míľniky vo vývoji medzinárodného práva a vzťah medzinárodného práva verejného 

k vnútroštátnemu právu  

3  Pramene medzinárodného práva verejného 

4  Kodifikácia medzinárodného práva verejného – obsah pojmu, vývoj, orgány  

5  Pravidlá a zásady medzinárodného práva verejného  

6  Subjektivita a subjekty v medzinárodnom práve verejnom  

7  Postavenie jednotlivca v medzinárodnom práve verejnom 

8  Štát ako subjekt v medzinárodnom práve verejnom, suverenita a jurisdikcia  

9  Uznanie v medzinárodnom práve verejnom – pojem, druhy uznaní  

10  Sukcesia v medzinárodnom práve  

11  Zodpovednosť v medzinárodnom práve – pojem, delenie  

12  Sankcie v medzinárodnom práve – pojem, delenie  

13  Štátne územie - pojem, nadobúdanie, strata   

14  Štátne hranice  

15  Priestory medzinárodného záujmu a medzinárodné priestory  

16  Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia 

17  Obyvateľstvo štátu – kategórie, medzinárodnoprávna úprava, nadobúdanie, zánik 

18  Medzinárodnoprávna úprava štátneho občianstva – nadobúdanie, zánik a strata  

19  Cudzinci – práva a povinnosti, cudzinecké režimy  

20  Diplomatická ochrana – pojem, subjekty, podmienky  

21  Ľudské práva a ich medzinárodnoprávna ochrana 

22  Európsky systém ochrany ľudských práv – charakteristika, kontrolný mechanizmus  

23  Ochrana jednotlivých kategórií práv (ochrana života, ochrana žien a detí a pod.)  

24  Vnútroštátne orgány pre medzinárodné styky  



25  Zahraničné orgány pre medzinárodné styky  

26  Diplomatické styky – nadviazanie, prerušenie a ukončenie  

27  Výsady a imunity diplomatickej misie a konzulárneho úradu 

28  Pojem, predmet a pramene medzinárodného zmluvného práva  

29  Proces prijímania, uzatváranie, výklad medzinárodných zmlúv a výhrady k nim 

30  Platnosť medzinárodnej zmluvy, vypovedanie a odstúpenie 

31  Medzinárodné organizácie – členstvo, klasifikácia, povaha rozhodnutí, zodpovednosť   

32  Organizácia spojených národov – vznik, ciele, hlavné orgány  

33  Reforma OSN  

34  Medzinárodné odborné organizácie pridružené k OSN  

35  Mierové riešenie sporov – pojem a prostriedky   

36  Medzinárodné rozhodcovské konanie  

37  Medzinárodné súdne konanie  

38  Pojem a pramene práva ozbrojených konfliktov  

39  Medzinárodné humanitárne právo  

40  Medzinárodné trestné právo  

41  Právo medzinárodnej bezpečnosti  

42  Hrozby medzinárodnej bezpečnosti a medzinárodnoprávna úprava 


