UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Právnická fakulta
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Šafárikovo nám. č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 BRATISLAVA 1

KONFESNÉ PRÁVO
Otázky na ústnu skúšku
1. Pojem a predmet konfesného práva, vzťah k iným právnym odvetviam a kánonickému
právu;
2. Konfesijný štát – európsky a islamský model;
3. Sekulárny štát – charakteristika a druhy;
4. Odluka cirkvi od štátu na príklade právnej úpravy vo Francúzsku;
5. Odluka cirkvi od štátu na príklade právnej úpravy v Spojených štátoch amerických;
6. Charakteristika kooperačného štátu na príklade nemeckého a talianskeho modelu;
7. Kolektívna a individuálna ochrana náboženskej slobody – pojem, rozdiely;
8. Vnútroštátne pramene konfesného práva
9. Medzinárodnoprávne pramene konfesného práva.
10. Pomer cirkvi a štátu na Slovensku podľa Ústavy Slovenskej republiky;
11. Individuálna náboženská sloboda v Ústave Slovenskej republiky;
12. Pojem cirkvi a náboženských spoločností podľa zákona o slobode náboženskej viery (č.
308/1991 Z. t.)
13. Proces registrácie cirkví a náboženských spoločností;
14. Materiálne zabezpečenie cirkví a náboženských spoločností v SR.
15. Reštitúcie cirkevného majetku;
16. Uzavretie a zánik cirkevného manželstva s ohľadom na zákon o rodine (č. 36/2005 Z.z.)
17. Pojem konkordát, postavenie Svätej stolice pri uzatváraní zmlúv so štátmi;
18. Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou;
19. Ostatné zmluvy medzi SR a Svätou stolicou.
20. Dohoda medzi Slovenskou republikou a ostatnými registrovanými cirkvami.
21. Ostatné dohody medzi SR a nekatolíckymi registrovanými cirkvami.
22. Právna úprava cirkevného školstva.
23. Uplatňovanie náboženskej slobody v ozbrojených zložkách, ozbrojených zboroch a vo
väzniciach.
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24. Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR – pojem, úlohy.
25. Trestný čin „Obmedzovanie slobody vyznania“ podľa trestného zákona
26. Ostatné skutkové podstaty konfesnoprávnej povahy v trestnom zákone.
27. Náboženská sloboda v predpisoch Organizácie spojených národov (Všeobecná deklarácia
ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach)
28. Rozbor ochrany náboženskej slobody v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv
a základných slobôd;
29. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach ochrany individuálnej a
korporatívnej (inštitucionálnej) náboženskej slobody.
30. Princípy vzťahu Európskej únie k individuálnej a inštitucionálnej náboženskej slobode
(parity, lojality, proporcionality, subsidiarity, tolerancie).

Otázky sú platné od začiatku letného semestra akademického roka 2020/21.
16. február 2021

