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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: XNMPb701 Názov: Sui Generis Entities in Public International Law

Zabezpečuje: Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Seminár

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 0/1

Za obdobie štúdia: 53

Metóda vzdelávacej činnosti:

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: ZS, LS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

2.rok LS Právo (XDŠBc-PR)

3.rok ZS Právo (XDŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie: nie je

Záverečné hodnotenie: skúška

Ukončené: Skúškou

Výsledky vzdelávania:

Študent bude mať po skončení seminára z uvedeného predmetu schopnosť:

-       vysvetliť históriu, právne postavenie a vzťahy osobitných subjektov MPV;

-       uviesť príklady tohto postavenia a vzťahov na Slovensku i v zahraničí;

-       vyhľadať a demonštrovať charakteristiky týchto subjektov;

-       porovnať subjekty a znaky ich subjektivity s inými subjektmi MPV;

-       zhodnotiť význam a úlohu osobitných subjektov MPV.

Stručná osnova predmetu:

1. Spoločná charakteristika osobitných subjektov medzinárodného práva.

2.      Medzinárodnoprávne postavenie Svätej stolice, Vatikánskeho mestského štátu a Katolíckej cirkvi.

3.      Historické a súčasné právne aspekty vzťahov osobitných subjektov medzinárodného práva.

4.      Znaky medzinárodnoprávnej subjektivity Svätej stolice.

5.      Svätá stolica v OSN a medzinárodných vzťahoch.

6.      Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

7.      Čiastkové medzinárodné zmluvy uzavreté medzi štátmi a Svätou stolicou.

8.      Procesy týkajúce sa dojednávania zmluvy so Svätou stolicou o implementácii slobody svedomia.

9.      Procesy týkajúce sa dojednávania zmluvy o financovaní Katolíckej cirkvi na Slovensku.

10.     Recepcia kánonického práva do vnútroštátneho práva prostredníctvom bilaterálnych medzinárodných zmlúv so Svätou stolicou.

11.     História, medzinárodnoprávne postavenie a vzťahy Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov.

12.   História, medzinárodnoprávne postavenie a vzťahy Medzinárodného výboru Červeného kríža.

Odporúčaná literatúra:

Povinná literatúra:

Clara pacta - boni amici : zmluvné vzťahy medzi štátom a cirkvami : [contractual relations between state and churches] / [Marek Šmid, Michaela

Moravčíková (editori)]. - 1. vyd. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2009. - Čiastočne súbežný anglický, taliansky, španielsky a nemecký

text. - 607 s. - ISBN 978-80-89096-38-1

International agreements between the Holy See and states: an occasion to study mutual relations of two legal systems / Marek Šmid (50%), Cyril

Vasiľ.

In: Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli stati: esperienze e prospettive. - Citta del Vaticano : Libreria editrice vaticana,

c2003. - ISBN 88-209-7431-2. - Pp. 328-359.

Odporúčaná literatúra:

Protection of religious freedom in the Slovak Republic: bilateral agreements concluded between the state and the Holy See / Marek Šmid. In: La

Slovacchia e la Santa Sede nel 20 secolo. - Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, c2008. - ISBN 978-88-209-8042-9. - P. 193-204.

Freedom of conscience and religious freedom / Michaela Moravčíková (50%), Marek Šmid (50%), editors ; [reviewers: Viktor Križan, Dagmar

Lantajová]. - [1st ed.]. - Praha : Leges, 2015. - 272 p. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-137-3.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13969.

pdf.

Medzinárodné právo verejné. Prvá časť / Juraj Jankuv (67%), Dagmar Lantajová (19%), Marek Šmid (3%), Kristián Blaškovič (11%) ; [recenze:

Vladimír Balaš, Jan Ondřej]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. - 319 s. - (Slovenské učebnice). - ISBN 78-80-

7380-559-3.

Aplikovateľnosť právnych poriadkov cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike / Marek Šmid. In: Vznik



štátu a ochrana menšín. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-791-0. - S. 7-12.

Vznik štátu a ochrana menšín / Michaela Moravčíková(50%), Marek Šmid(50%) (eds.) ; [recenzenti: Andrea Olšovská, Dagmar Lantajová]. - [1.

vyd.]. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - 190 s. - ISBN 978-83-7490-791-0. - Spôsob prístupu:

http://ukftp.truni.sk/epc/11420.pdf.

Bilateral agreements between state and churches or religion communities in Slovakia and the protection of conscience: fresh call for fundamental

debate = Bilaterálne dohody medzi štátom a cirkvami alebo náboženskými komunitami na Slovensku a ochrana svedomia: nová výzva na zásadnú

debatu / Marek Šmid. In: Forum iuris Europaeum. - ISSN 1339-4401. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 49-54.

Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty subjektivity osobitných subjektov medzinárodného práva a cirkví a náboženských spoločností /

[editori: Marek Šmid(50%), Michaela Moravčíková(50%)] ; [recenzenti: Cyril Vasiľ, Juraj Jankuv]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v

Trnave, Právnická fakulta, 2013. - 269 s. - ISBN 978-80-8082-737-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický

<b>Poznámky:</b>

</span></td><td><span class="fieldSpan"><label class="textAreaLabel labelStandard" id="predmetStudiaBeanForm:predmet_edit:

informacie_view:slovensky_panelTab:subview_slovensky:outputLabel_ukoncene1" for="predmetStudiaBeanForm:predmet_edit:informacie_view:

slovensky_panelTab:subview_slovensky:textArea_sylabus_statnicoveho_predmetu">Sylabus štátnicového predmetu</label><textarea name="

predmetStudiaBeanForm:predmet_edit:informacie_view:slovensky_panelTab:subview_slovensky:textArea_sylabus_statnicoveho_predmetu"

disabled="disabled" class="textArea disabled" id="predmetStudiaBeanForm:predmet_edit:informacie_view:slovensky_panelTab:

subview_slovensky:textArea_sylabus_statnicoveho_predmetu" style="width: 440px;" rows="3" cols="58" /></span></td></tr></tbody></table><br

id="j_id_jsp_663653409_37" /></span></div><div id="predmetStudiaBeanForm:predmet_edit:informacie_view:anglicky_panelTab.content"

style="display: none;"><span id="predmetStudiaBeanForm:predmet_edit:informacie_view:anglicky_panelTab"><table id="

predmetStudiaBeanForm:predmet_edit:informacie_view:anglicky_panelTab:subview_anglicky:panelGrid_informacie"><tbody><tr><td><span

class="fieldSpan"><label class="textAreaLabel labelStandard" id="predmetStudiaBeanForm:predmet_edit:informacie_view:anglicky_panelTab:

subview_anglicky:outputLabel_cielj_id_1" for="predmetStudiaBeanForm:predmet_edit:informacie_view:anglicky_panelTab:subview_anglicky:

textArea_ciel">Výsledky vzdelávania</label><textarea name="predmetStudiaBeanForm:predmet_edit:informacie_view:anglicky_panelTab:

subview_anglicky:textArea_cielj_id_1" class="textArea" id="predmetStudiaBeanForm:predmet_edit:informacie_view:anglicky_panelTab:

subview_anglicky:textArea_cielj_id_1" style="width: 440px;" rows="3" cols="58">After the accomplishing the seminar of the subject the student

will have the ability:

- explain the history, legal status and relations of the special entities of the PIL;

- give examples of this position and relations in Slovakia and abroad;

- search for and demonstrate the characteristics of these entities;

- compare subjects and features of their subjectivity with other subjects of PIL;

- assess the importance and role of specific PIL entities.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vyučujúci:

prof. JUDr. Marek Šmid, PhD., skúšajúci, vedúci semináru

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2021

Schválil: prof. JUDr. Marek Šmid, PhD.


