
KÁNONICKÉ PRÁVO I. 

 

HARMONOGRAM  A SYLABY PREDNÁŠOK  

 

Aktuálny harmonogram online prednášok a cvičení z predmetu Kánonické právo I. (ďalej 

aj KP) je pre zimný semester akademického roka 2021/2022 nasledovný: 

1) Úvod do predmetu Kánonické právo I. – katolícka Cirkev; pojem kánonické právo 

a rozdiely s právom konfesným a cirkevným; predmet KP; vzťah svetského 

a kánonického práva; osobitosti KP; stručný historický vývoj KP.  

2) Úvod do predmetu Kánonické právo II. – delenie objektívneho kánonického práva 

podľa jednotlivých kritérií; normy KP; zásady a princípy KP; odvetvia KP. 

3) Teória kánonického práva I. (Prvá kniha Kódexu kánonického práva) – pramene KP; 

normatívne právne akty; cirkevný zákon; obyčaje; zmluvy; výklad práva. 

4) Teória kánonického práva II.  - individuálne právne akty; ich obsah a podstatné znaky; 

správne akty; privilégium; dišpenz; fyzické a právnické osoby podľa kánonického 

práva, právne úkony. 

5) Teória kánonického práva III. - riadiaca moc v Katolíckej cirkvi a cirkevné úrady. 

6) Ústavné a rehoľné kánonické právo I. (Druhá kniha Kódexu kánonického práva) – 

Boží ľud a veriaci; povinnosti a práva všetkých veriacich, laikov a klerikov; rehoľníci. 

7) Ústavné právo Katolíckej cirkvi II., 1. časť – najvyššia vrchnosť v Cirkvi a jej 

hierarchická štruktúra; pápež - jeho postavenie a voľba; pápežský primát – biblický 

a historický kontext v Magistériu Cirkvi. 

8) Ústavné právo Katolíckej cirkvi II., 2. časť – najvyššia vrchnosť v Cirkvi a kolégium 

biskupov; ekumenický koncil a biskupská synoda; kardináli; Rímska kúria a pápežskí 

legáti. 

9) Ústavné právo Katolíckej cirkvi III., 1. časť – partikulárne cirkvi a jej druhy; biskupi; 

diecéza a jej štruktúra; zoskupenia partikulárnych cirkví - cirkevné provincie; 

biskupské konferencie. 

10) Ústavné právo Katolíckej cirkvi III., 2. časť – miestna duchovná správa; farnosť a v 

nej slúžiaci klerici (pojem, zriadenie, zrušenie, zmena, vedenie, strata). 

11) Prednáška hosťa, priestor pre diskusiu a sumár učiva + cvičný test. 

 

 

 



KÁNONICKÉ PRÁVO II. 

 

HARMONOGRAM A SYLABY PREDNÁŠOK 

 

Harmonogram prednášok a cvičení s okruhmi tém z predmetu Kánonické právo II. pre 

letný semester akademického roka 2021/2022 je nasledovný: 

1) Posväcujúca úloha Cirkvi I. (Štvrtá kniha Kódexu kánonického práva) - sanktifikačné 

právo Cirkvi - úvod do sviatostí, ich delenie; sviatosti iniciácie – sviatosť krstu, sviatosť 

birmovania a Najsvätejšia Eucharistia. 

2) Posväcujúca úloha Cirkvi II. – sviatosti uzdravenia – sviatosť pokánia a sviatosť 

pomazania chorých; sviatosti služby spoločenstvu – sviatosť posvätného stavu 

a manželské právo. 

3) Posväcujúca úloha Cirkvi III. - ostatné úkony Božieho kultu – sväteniny, cirkevný 

pohreb, kult svätých, posvätné miesta a obdobia. 

4) Kánonické manželské právo I. (Štvrtá kniha Kódexu kánonického práva) - úvod do 

manželského práva - pojem manželstvo a základné právo človeka na uzavretie 

manželstva, podstatné náležitosti a vlastnosti manželstva, príprava na manželstvo, 

vznik manželstva a účinky manželstva, forma uzatvárania manželstva, miesto slávenia, 

účinky manželstva, druhy (typológia) manželstva. Riešenie praktických prípadov 

(manželská kazuistika). 

5) Kánonické manželské právo II. – manželské prekážky a ich typológia; manželský 

súhlas podľa kánonického práva; neschopnosť dať manželský súhlas; vady 

manželského súhlasu. Riešenie praktických prípadov (manželská kazuistika). 

6) Kánonické manželské právo III. – zánik manželstva - pojem zániku manželstva, zánik 

manželstva smrťou jedného alebo oboch manželov, zánik manželstva rozviazaním 

manželského zväzku, zánik manželstva uzavretím nového manželstva; náprava 

(splatnenie) manželstva - pojem splatnenia manželstva, právne účinky splatnenia, 

jednoduchá konvalidácia manželstva a základná náprava manželstva;  manželská 

odluka bez zániku manželstva; nulita manželstva a jej najčastejšie dôvody; manželské 

procesy v kánonickom práve a zmeny v manželských procesoch vykonané pápežom 

Františkom. Riešenie praktických prípadov (manželská kazuistika). 

7) Kánonické trestné právo I. (Šiesta kniha Kódexu kánonického práva) - trestanie 

deliktov všeobecne a osobitosti kánonického trestného práva; trestný zákon a trestný 



príkaz; subjekty podliehajúce trestným sankciám; druhy trestov a iných sankcií; 

uplatňovanie trestov; zánik trestov. 

8) Kánonické trestné právo II. - jednotlivé trestné činy v kánonickom práve; 

najzávažnejšie delikty vyhradené Svätej Stolici; reforma pápeža Františka. Riešenie 

praktických prípadov (trestná kazuistika). 

9) Kánonické procesné právo (Siedma kniha Kódexu kánonického práva) – súdna 

príslušnosť; druhy a stupne tribunálov a ich personálne obsadenie; súdne strany; druhy 

procesov; riadne sporové súdne konanie; dôkazy; výroky sudcu; opravné prostriedky. 

Riešenie praktických prípadov (procesná kazuistika). 

10)  Aktuálne otázky a výzvy kánonického práva – diskusia. 

11) Prednáška hosťa, sumár učiva + cvičný test. 

 

Literatúra k predmetu: Študenti sa budú pripravovať výlučne z prednášok vyučujúceho 

a z praktických prípadov, ktoré vždy dostanú kompletne vypracované ku každej téme vo forme 

Power Point prezentácií aj s audio komentárom. Nasledujúca literatúra má preto len odporúčací 

charakter: 

• NEMEC, M.: Základy kánonického práva. Druhé, doplnené a prepracované 

vydanie. Bratislava - Trnava: Iura Edition, 2006, 249 s. ISBN 80-8078-130-3. 

• HRDINA, A.: Kanonické právo. Dějiny pramenů, teorie, platné právo. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2011, 367 s. ISBN 978-80-7380-152-6. 

• HRDINA, A. – SZABO, M.: Teorie kanonického práva. Praha: Karolinum, 2018, 

460 s. ISBN 978-80-246-3919-2.  

 

Spôsob hodnotenia: Písomný test pozostávajúci z 10 otázok s tromi odpoveďami, 

ktoré je potrebné označiť ÁNO/NIE podľa toho, či je tvrdenie pravdivé, alebo nie.  

 

Vyučujúci: JUDr. Štefan Zeman, PhD., kontakt: stefanzemanpftu@gmail.com 
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