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Medzinárodné a európske rodinné právo (2015/2016) 
 

 

Podmienky hodnotenia:  

 

1. aktívna účasť na seminároch (štúdium materiálov zasielaných pravidelne e-

mailom) 

 

seminár nebude:  

 

15.10. 2015 =) konferencia BA 

05.11. 2015 =) Prednáška odborníčky z praxe: (7.50 hod , P 12) 

„Najlepší záujem dieťaťa v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vo 

veciach medzinárodných únosov detí“. – bude POTVRDENÉ! 

19.11.2015 =) študijné voľno 

 

 

2. účasť na konferencii: 15.10.2015: 
 

Účasť študentov III. ročníka  

na III. ROČNÍKU ODBORNEJ KONFERENCIE O MEDZINÁRODNÝCH ÚNOSOCH A 

ODOBERANÍ DETÍ 

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 

MINISTRA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 

MINISTRA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Zraz štvrtok 15.10. o 10:30-10:40 hod. pred budovou hotela: Double Tree by Hilton Hotel, 

ulica Trnavská cesta 27/A, Bratislava   

 

preprava: z TT: 9:12 hod (OS) do BA hl. stanica: zást.: zimný štadión; autobus 61, 

inak spod hlavnej stanice: bus 63, trolejbus: 204 

 

3. Odovzdanie krátkej vedeckej reportáže z konferencie dňa 15.10.2015.  

 

 do 3.12.2015 na sekretariáte katedry! Max rozsah 2 A4 

 

 

4. Krátka esej na tému: Najlepší záujem dieťaťa vs. Právo rodičov na výchovu 

dieťaťa v súlade so svojim náboženským a filozofickým presvedčením.   

 

do 3.12.2015 na sekretariáte katedry! Max rozsah 3 A4 

 

Inšpirácia: skutkový stav z filmu T. Nvotovej: Ježiš je normálny!  Take It Jeasy! 

plná verzia filmu s diskusiou relácie Večer pod lampou: 

https://www.youtube.com/watch?v=dbPucR5WAYc   

https://www.youtube.com/watch?v=dbPucR5WAYc
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Film dostupný: https://www.youtube.com/watch?v=5F4-QJz0mMU 

 

 

5. finálna esej na ponúknutú alebo vykreovanú tému:  

 

do 7.1.2016 na sekretariáte katedry! Min rozsah 4 A4 max. 6 A4 

 

 

finálne vyhodnotenie predmetu – zápis v MAISE do: 7.2.2016 

 

 

ako písať esej? 

 

http://www.kolegium.org/wp-content/uploads/2014/12/Ako-pisat-esej.pdf  

 

alebo:  

 

Topics of essays – IADM 

What is an essay and how to write it: 

http://www.ukessays.com/essay-help/what-is-an-essay.php  

http://grammar.about.com/od/qaaboutrhetoric/f/faqwhatisessay.htm 

http://www.wikihow.com/Write-a-Law-Essay 

http://learnline.cdu.edu.au/studyskills/effective/essays/law-essay.html 

http://www.ehow.com/how_5144927_write-legal-essay.html 

http://lklivingston.tripod.com/essay/ 

 

1. The role of interpretation of law (statutes, Constitution, international treaties, etc.)  

2. The role of legal argumentation 

3. Means/Ways of legal interpretation and argumentation (focus on one way – e.g. 

logical, theleological, etc.)  

4. Problems of legal interpretation and argumentation 

5. The role of judge when interpreting law in democracy 

6. The duties of judge when interpreting law in democracy 

7. The role of judicial decision in legal argumentation and interpretation 

8. Precedent v. judicial decision in Slovak Republic 

9. Legal force of judicial decisions of courts in Slovak republic 

10.  Argument of morality and its force in legal argumentation 

11.  Is the interpretation of laws too subjective? 

12.  Good lawyer can defend any unjust decision by good and persuasive legal 

argumentation 

https://www.youtube.com/watch?v=5F4-QJz0mMU
http://www.kolegium.org/wp-content/uploads/2014/12/Ako-pisat-esej.pdf
http://www.ukessays.com/essay-help/what-is-an-essay.php
http://grammar.about.com/od/qaaboutrhetoric/f/faqwhatisessay.htm
http://www.wikihow.com/Write-a-Law-Essay
http://learnline.cdu.edu.au/studyskills/effective/essays/law-essay.html
http://www.ehow.com/how_5144927_write-legal-essay.html
http://lklivingston.tripod.com/essay/
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13.  Defects of legal argumentation in selected decision (choose one decision of any 

court and find some flaws in argumentation of the court or in the argumentation of the 

parties) 

14.  Argumentation and interpretation in decisions of Constitutional court of Slovak 

republic (choose one type of argumentation and interpretation and try to identify it in 

decisions of CC of SR – provide appraisal of it in the context of the decision) 

15.  Originalism v. textualism 

16.  Originalism v. interpretivism   

  

Essay shall be 3 to 4 pages long (30x60 – i.e. Times New Roman font, 12 type size, 1,5 line). 

You shall focus on one problem within the topic and provide mainly your opinion that is 

justified by argumentation in an essay (do not forget to use correct citation – you are however 

free to use the way). Deadline is 20. January 2014. In case the topics do not suit you, you may 

consult the topic you are interested in with me. 

 

 

 

Prihlásenie tézy: 

- výber zo zoznamu bez ohlásenia!  

- osobitná (modifikovaná) téma: ohlásiť e-mailom u vyučujúceho  do 26.11.2015 

 

 

Zoznam tematických oblastí finálnej eseje  

 

Názov eseje by nemal byť totožný s nižšie uvedenými témami. Témy nižšie uvedené sú 

široké za účelom témy eseje. Študent/tka zameria tému eseje tak aby sa týkala niektorej 

z tém ponúkaných v tomto zozname! Zoznam tém má byť len orientačný zoznam 

oblastí.  

1. Internacionalizácia rodinného práva so zameraním na medzinárodné únosy detí 

2. Internacionalizácia rodinného práva so zameraním na medzinárodné adopcie detí 

3. Vyživovacia povinnosť v slovenskom práve a jeho vymáhanie vo vzťahu s cudzím prvkom. 

4. Druhy náhradnej starostlivosti v SR a vo vybratých krajinách. 

5. Právne formy spolužitia osôb podľa slovenského práva a ich alternatívy vo vybraných 

krajinách Európy 

6. Majetkovoprávne vzťahy medzi manželmi podľa slovenského a ich alternatívy vo 

vybraných krajinách Európy. 
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7. Právna úprava striedavej a spoločnej osobnej starostlivosti v SR a  vo vybratých krajinách. 

8. Ochrana dieťaťa a právna úprava zásahov štátu do rodičovských práv v SR a vo vybratých 

krajinách. Tzv. Juvenilná justícia.  

9. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290 sp. zn. PL. ÚS 1/2010 z 20. apríla 2011.  

10. Právna úprava surogátneho materstva v SR a vo vybratých krajinách. 

11. Biologické a sociálne rodičovstvo verzus právne rodičovstvo v SR a vo vybratých 

krajinách. 

12. Vývoj práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa Európskeho 

dohovoru o ľudských právach a slobodách a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - 

problémový okruh: Právo na uzatvorenie manželstva po zmene pohlavia. Porovnanie právnej 

úpravy vo vybraných krajinách. 

13. Vývoj práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa Európskeho 

dohovoru o ľudských právach a slobodách a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - 

problémový okruh: Princíp rovnoprávnosti manželov. Vzťahy medzi manželmi. Porovnanie 

právnej úpravy vo vybraných krajinách. 

14. Vývoj práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa Európskeho 

dohovoru o ľudských právach a slobodách a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - 

problémový okruh: Práva homosexuálne orientovanej osoby. Porovnanie právnej úpravy vo 

vybraných krajinách. 

18. Vplyv rozhodnutia X a ostatní proti Rakúsko z 19.2.2013 ( GRAND CHAMBER CASE 

OF X AND OTHERS v. AUSTRIA (Application no. 19010/07) 

na reformu rakúskeho adopčného práva k tomu 

pozri: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00528/index.shtml. 

15. Právna úprava styku rodiča s dieťaťom v SR a vo vybratých krajinách. Rovnako 

i procesnoprávna úprava. 

16. Právna úprava snúbenectva a vzniku manželstva v SR a vo vybratých krajinách. 

17. Právna úprava zániku manželstva v SR a vo vybratých krajinách. 

18. Reforma rakúskeho rodinného práva z roku 2013 a jej možný vzor pre reformu 

slovenského zákona o rodine  - k tomu pozri  

Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02004/index.shtml 

19. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku od 1.1.2016 a jeho znak: úroveň 

starostlivosti o dieťa, 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2219010/07%22]%7D
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00528/index.shtml
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02004/index.shtml
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02004/index.shtml
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20. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku od 1.1.2016 a jeho znak: bezpečie 

dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava, 

21. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku od 1.1.2016 a jeho znak: ochrana 

dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa, 

22. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku od 1.1.2016 a jeho znak: okolnosti, ktoré 

súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa, 

23. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku od 1.1.2016 a jeho znak: ohrozenie 

vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, 

telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou, 

24. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku od 1.1.2016 a jeho znak: podmienky na 

zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa, 

25. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku od 1.1.2016 a jeho znak: názor dieťaťa 

a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny, 

26. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku od 1.1.2016 a jeho znak: podmienky na 

vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi 

osobami, 

27. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku od 1.1.2016 a jeho znak: využitie 

možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do 

rodičovských práv a povinností. 

28. Esej na tému, niektorého s nových alebo reformovaných inštitútov upravených od 

1.1.2016 novelou zákona o rodine č. 175/2015 Z.z.  


