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Člen riešiteľských kolektívov viacerých vedeckých projektov medzinárodných a domácich napr. VEGA, 
KEGA, APVV a inštitucionálnych projektov PF TU v Trnave: 
 
- domáce projekty VEGA (riešiteľ): 4 
- Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve SR (VEGA1/2577/12) 
- Kultúrne a náboženské rozdiely, migrácie a ľudské práva (VEGA1/0504/12) 
- Financovanie cirkví a náboženských spoločností (VEGA1/0254/16) 
- Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania Katolíckej cirkvi 

(VEGA1/0170/21) 
 

Aktívna účasť na mnohých významných medzinárodných konferenciách doma i v zahraničí,    
organizátor konferencií organizovaných fakultou.  

 
Prednášková činnosť: 
- Bratislava, 8. – 10. 11. 2007, Ministerstvo kultúry SR a Ústav pre vzťahy štátu a cirkví – 

medzinárodná konferencia: Vzťahy štátu a cirkví v Európe: súčasné otázky a trendy na začiatku 
21. storočia. „Vývoj náboženskej slobody na území Slovenska do roku 1990“  

- Bratislava, 23. 1. 2007, Účelové zariadenie Ministerstva kultúry SR: Prednáška spojená 
s prezentáciou rovnomernej publikácie „Štát a cirkvi na Slovensku – vývoj financovania cirkví.“ 

- Martin, 18. 4. 2009, Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri KBS a NDS – medzinárodná 
konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici. „Použitie výhrady vo svedomí podľa legislatívy SR.“ 

- Bratislava, 5. 5. 2009, Účelové zariadenie Ministerstva kultúry SR: Prednáška spojená 
s prezentáciou rovnomernej publikácie „Model financovania Katolíckej cirkvi v Slovenskej 
republike v kontexte vývoja, princípov a perspektív vzťahov štátu a cirkví vo svete.“ 

- Trnava, 1. 6. 2009, Právnická fakulta Trnavskej univerzity – medzinárodná konferencia: Clara 
pacta – boni amici. „Osobitná zmluva medzi Apoštolskou stolicou a Slovenskou republikou 
o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi.“ 

- Bratislava, 30. 9. – 2. 10. 2009, Ústav pamäti národa: medzinárodná konferencia: 
Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. „Systém vzťahov 
medzi štátom a cirkvami v Československu pred a po prijatí zákona č. 218/1949 Zb. 
o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom.“ 

- Bratislava, 14. – 15. 10. 2009, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví: medzinárodná konferencia pod 
záštitou Ministerstva kultúry SR: Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí. 
„Problematika vzťahu štátu a cirkví na Slovensku v kontexte existujúceho modelu financovania 
cirkví a náboženských spoločností.“ 

- Nitra, 16. 10. 2009, Kňazský seminár sv. Gorazda: medzinárodná konferencia pod záštitou 
Ministerstva kultúry SR a Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví: Financovanie cirkví a náboženských 
spoločností v 21. storočí. „Reštitúcie cirkevného majetku v stredoeurópskom kontexte.“ 

- Bratislava, 28. 10. 2009, Ústav pamäti národa: diskusný večer v priestoroch Poľského inštitútu 
na Námestí SNP: „Cirkevné zákony z roku 1949 a prenasledovanie cirkví v komunistickom 
Československu.“ 

- Bratislava, 5. – 6. 5. 2010, Ústav pamäti národa, Rímsko-katolícka Cyrilo-metodská bohoslovecká 
fakulta Univerzity Komenského. Konferencia vyšších predstavených ženských reholí: 
medzinárodná konferencia pri príležitosti 60. výročia Akcií K a R. – Likvidácia reholí a ich život 
v ilegalite v rokoch 1950 – 1989. „Perzekúcia rehoľníkov z právneho hľadiska.“ 

- Trnava, 20. – 21. 9. 2012, Právnická fakulta Trnavskej univerzity: medzinárodná konferencia – 
Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. „Súčasná úroveň vzťahov medzi 
Slovenskou republikou a Apoštolskou stolicou s dôrazom na možnosti uplatňovania výhrady vo 
svedomí v práve Slovenskej republiky.“ 

- Trnava, 5. 11. 2021, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty subjektivity 
osobitných subjektov medzinárodného práva a cirkví a náboženských spoločností. „Registrácia 
a financovanie cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike.“ 

- Trnava, 25. 4. 2013, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Právna ochrana slobody svedomia – Legal protection of freedom 
of conscience. „Právne okolnosti súvisiace s prijatím zmluvy o výhrade vo svedomí.“ 

- Trnava, 13. 11. 2013, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-
cirkevných vzťahoch-dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej 



 

 

republiky. „Vývoj vzťahov štátu a cirkví v Českej republike a Slovenskej republike s dôrazom na 
financovanie cirkví.“ 

- Trnava, 14. 11. 2013, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. 
„Náboženská výchova a jej právne postavenie v školskej sústave Slovenskej republiky.“ 

- Modra, 25. 4. 2014, Asociácia mediátorov Slovenska: medzinárodná konferencia – Aktuálne 
výzvy a perspektívy v mediácii. „Duchovná služba ako dôležitá súčasť penitenciárnej 
a postpenitenciárnej starostlivosti.“ 

- Trnava, 12. 6. 2014, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Vznik štátu a ochrana menšín. „Zmluvné ukotvenie vzťahov medzi 
Slovenskou republikou a menšinovými registrovanými cirkvami a náboženskými 
spoločnosťami.“ 

- Trnava, 25. – 26. 9. 2014, Právnická fakulta Trnavskej univerzity: medzinárodná konferencia 
Trnavské právnické dni – Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych 
súdov v oblasti slobody svedomia a náboženského vyznania. „Larissis a ďalší voči Grécku.“ 

- Bratislava, 21. 11. 2014, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Sloboda svedomia a náboženského vyznania. „Sloboda svedomia 
v bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskou republikou a cirkvami a náboženskými 
spoločnosťami.“ 

- Trnava, 21. 5. 2015, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Význam uplatňovania slobody svedomia v demokratickej 
spoločnosti. „Sloboda svedomia v demokratickej spoločnosti.“ 

- Trnava, 30. 9. 2015, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Sociálna náuka cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. „Sociálne 
učenie Katolíckej cirkvi vo svetle aktuálnych celospoločenských problémov v Európe a vo svete.“ 

- Trnava, 22. – 23. 9. 2016, Právnická fakulta Trnavskej univerzity: medzinárodná konferencia 
Trnavské právnické dni – Nová Európa – výzvy a očakávania. „Medzinárodné zmluvy medzi 
Slovenskou republikou a Svätou stolicou s dôrazom na prijatie osobitnej zmluvy o finančnom 
zabezpečení Katolíckej cirkvi.“ 

- Trnava, 4. 5. 2017, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Financovanie cirkví a náboženských spoločností v komparatívnej 
perspektíve. „Výzvy súčasného sveta súvisiace so zabezpečením živobytia rehoľníkov.“ 

- Trnava, 26. 10. 2017, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, prednáška z cyklu Právo 
a náboženstvo. „Právo a duchovná služba v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky.“ 

- Trnava, 30. 11. 2017, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Financovanie cirkví a náboženských spoločností – história 
a súčasnosť. „Moderné spôsoby priamej podpory štátu cirkvám a náboženských spoločnostiam 
vo svete.“ 

- Velehrad, 25. 5. 2018, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
vedecké kolokvium. „Aktuálne otázky štátno-cirkevných vzťahov – so zvláštnym zreteľom na 
financovanie cirkví a náboženských spoločností.“ 

- Trnava, 20. – 21. 9. 2018, Právnická fakulta Trnavskej univerzity: medzinárodná konferencia 
Trnavské právnické dni – Právny štát – medzi vedou a umením. „Duchovná služba v Slovenských 
väzniciach.“ 

- Trnava, 21. 9. 2018, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Ekonomické aspekty štátno-cirkevných vzťahov. „Financovanie 
rehoľných inštitútov podľa platného práva v Slovenskej republike.“ 

- Praha, 13. – 14. 6. 2019, Právnická fakulta Karlovej univerzity: medzinárodná konferencia – 
Spiritual Care in Public Institutions. „Spiritual Care in Public Institutions in Slovakia.“ 

- Trnava, 12. 11. 2019, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
medzinárodná konferencia – Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom 
demokratickom štáte. „Možné modifikácie súčasného modelu financovania cirkví 
a náboženských spoločností v Slovenskej republike.“ 

- Trnava, 21. 11. 2019, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: 
prednáška z cyklu Právo a náboženstvo. „Ordinariáty Ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
v Slovenskej republike a vo svete.“ 

- 15. – 30. 5. 2020, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody & Wydział prawa i administracji 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: medzinárodná slovensko-poľská vedecká 
internetová konferencia. „Vzťah sekulárneho štátu a cirkvi v čase krízy.“ 



 

 

- Trnava, 24. – 25. 9. 2020, Právnická fakulta Trnavskej univerzity: medzinárodná konferencia 
Trnavské právnické dni – Právna politika a legislatíva. „Konfesno a kanonickoprávna legislatíva 
rehoľných inštitútov v Slovenskej republike.“ 

- 28. 1. 2021, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody & Wydział prawa i administracji 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: medzinárodná slovensko-poľská vedecká 
internetová konferencia – Právo a hodnoty. „Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou 
stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní v súčasnom kontexte.“ 

- 10. 3. 2021, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU: on-line 
prednáška z cyklu Právo a náboženstvo. „Sčítanie obyvateľstva v SR a otázka viery 
z konfesnoprávneho hľadiska – štátny príspevok registrovaným cirkvám a náboženským 
spoločnostiam na základe zákona č. 370/2019 Z.z.“ 

- Trnava – Lublin, 24. 8. 2021, ÚPONS, PF TU v Trnave, Department of Public and Constitutional 
Church Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University 
of Lublin: medzinárodná on-line vedecká konferencia. „Sčítanie obyvateľstva a jeho vplyv na 
financovanie registrovaných cirkví v Slovenskej republike.“ 

- Lublin, 17. – 18. 9. 2021, The John Paul II Catholic University of Lublin pod honorowym 
patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości Polski: medzinárodná on-line vedecká konferencia. 
Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w 
procesie integracji europejskiej: Polska – Slowacja – Ukraina – Niemcy. „Religious freedom at 
the time of pandemics.“ 

 
Členstvo v právnických spoločnostiach a radách: 
- Společnost pro církevní právo 
- Poradná rada Prvej Synody Ordinariátu OS a OZ SR 
- Rada pre realizáciu zmlúv so Svätou Stolicou Konferencie biskupov Slovenska 
- Rada pre právne otázky vzťahu štátu a cirkví Konferencie vyšších rehoľných predstavených na 

Slovensku 

NAJVÝZNAMNEJŠIE 
OCENENIA 

Medaila sv. Šebastiána III. stupňa udelená Mons. Františkom Rábekom, ordinárom Ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov Slovenskej republiky za zásluhy o rozvoj duchovnej služby vo väzenstve Slovenskej 
republiky (2018) 
 



 

 

NAJVÝZNAMNEJŠIE 
PUBLIKÁCIE 

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAA001 Martin Šabo : Duchovná služba v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 
podľa konfesného práva. In. Hodnotový system práva a náboženstva v medzikultúrnej perspective. 
Daniel Krošlák, Michaela Moravčíková (ed.) Praha : Leges, 2013. 336 s. (246 – 258) ISBN 978-80-87576-
98-4 

AAA002 Martin Šabo : Náboženská výchova a jej právne postavenie v školskej sústave Slovenskej 
republiky. In. Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. Michaela Moravčíková (ed.) Praha 
: Leges, 2013. 176 s. (157 – 168) ISBN 978-80-7502-010-9 

AAA003 Martin Šabo : Sociálne učenie Katolíckej cirkvi vo svelte aktuálnych celospoločenských 
problémov v Európe a vo svete. In. Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné parvo. Michaela 
Moravčíková, Viktor Križan (ed.) Praha : Leges, 2015, 160 s. (134 – 142) ISBN 978-80-7502-136-6 

AAA004 Martin Šabo : Conscientious Objection in the legal order at the Slovak republic. In. Freedom of 
Conscience and Religious Freedom. Michaela Moravčíková, Marek Šmid (ed.) Praha : Leges, 2015, 272 s. 
(189 – 198) ISBN 978-80-7502-137-3 

AAA005 Martin Šabo : Jozef II. a jeho vplyv na súčasné postavenie duchovných v Slovenskej republike. In. 
Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. Michaela Moravčíková 
(ed.) Praha : Leges, 2017, 232 s. (56-70) ISBN 978-80-7502-265-3 

AAA006 Martin Šabo : Modely finančného zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností v Európskej 
únii. In. Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. Michaela 
Moravčíková (ed.) Praha : Leges, 2017, 232 s. (206 – 215) ISBN 978-80-7502-265-3 

AAA007 Martin Šabo, Michaela Moravčíková : Spiritual Care in Public Institutions in Slovakia. In. Spiritual 
Care in Public Institutions in Europe. Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák (ed.) Berlin : Berliner 
Wissenschafts – Verlag GmbH, 2019, 140 s. (98-106) ISBN Print 978-3-8305-3991-9. ISBN E -Book 978-3-
8305-4152-3 

AAA008 Martin Šabo : Majetkové právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Praha : Leges, 2019. 144 
s. ISBN 978-80-7502-404-6 

 
  



 

 

 AAA  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB001 Martin Šabo : Štát a cirkvi na Slovensku – vývoj financovania cirkví. (recenzenti: Cyril Vasiľ, 
Miroslav Konštanc Adam, Jozef Jarab). 1. vyd. – Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Redemptoristi 
– Slovo medzi nami, 2006. – 136 s. – ISBN 80-969600-2-4 

AAB002 Martin Šabo : Model financovania Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike v kontexte vývoja, 
princípov a perspektív vzťahov štátu a cirkví vo svete. (recenzenti: Miroslav Konštanc Adam, Michaela 
Moravčíková, Damián Němec). 1 vyd. – Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2008. – 238 s. – ISBN 
978-80-89096-35-0 

AAB003 Martin Šabo : Zákldané činitele medzinárodnoprávnej subjectivity Katolíckej cirkvi, Apoštolskej 
stolice a Vatikánskeho štátu a ich uplatnenie v právnom poriadku Slovenskej republiky. In. Clara pacta – 
boni amici.  Marek Šmid, Michaela Moravčíková (ed.) Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2009. 
607 s. (310 – 336) ISBN 978-80-89096-38-1 

AAB004 Martin Šabo : Reštitúcie cirkevného majetku v stredoeurópskom kontexte. In. Reštitúcie 
cirkevného majetku. Michaela Moravčíková (ed.) Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 244 s. 
(71 – 86) ISBN 978-80-89096-48-0 

AAB005 Martin Šabo : Registrácia a financovanie cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej 
republike. In. Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty subjektivity osobitných subjektov 
medzinárodného práva a cirkví a náboženských spoločností. Marek Šmid, Michaela Moravčíková (ed.) 
Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013. 272 s. (173 – 183) ISBN 978-80-8082-737-
3 

AAB006 Martin Šabo : Súčasná úroveň vzťahov medzi Slovenskou republikou a Apoštolskou stolicou 
s dôrazom na možnosti uplatňovania výhrady vo svedomí v práve Slovenskej republiky. In. Právna 
ochrana slobody svedomia. Michaela Moravčíková, Viktor Križan (ed.) Trnava : Typi Univesitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej 
akadémie vied, 2013. 176 s. (115 – 127) ISBN 978-80-8082-749-6 

AAB007 Martin Šabo : Vývoj vzťahov štátu a cirkví v Českej republike a Slovenskej republike s dôrazom 
na financovanie cirkví. In. Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných 
vzťahoch – dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky. Marek Šmid, 
Michaela Moravčíková (ed.) Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2014. 154 s. (63 – 
73) ISBN 978-80-8082-766-3 

AAB008 Martin Šabo : Larissis a ďalší voči Grécku. In. Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. Daniel 
Krošlák, Michaela Moravčíková (ed.) Bratislava: Wolter Kluwer, 2015. 190 s. (6-14) ISBN 978-80-8168-
181-3 

 

 

 



 

 

 ABA  Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

ABA001 Martin Šabo : Zmluvné ukotvenie vzťahov medzi Slovenskou republikou a menšinovými 
registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. In. Vznik štátu a ochrana menšín. Michaela 
Moravčíková, Marek Šmid (ed.) Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzyctwa Słowaków w Polsce, 
2014. 190 s. (117 – 130) ISBN 978-83-7490-791-0 

ABB  Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

ABB001 Martin Šabo : Duchovná služba ako dôležitá súčasť penitenciárnej a postpenitenciárnej 
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