
Voľné témy Diplomových prác 

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU 

Témy diplomových prác, ktoré je možné si vybrať (budú obhajované v akademickom roku 

2021/2021) 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.  – vypisuje témy, na ktoré je možné prihlásiť 

sa prostredníctvom MAIS 

 

Náboženské symboly vo verejnom priestore 

Religious symbols in public space 

 

Právne postavenie islamskej komunity v Slovenskej republike 

Legal status of the Muslim community in the Slovak Republic 

 

doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr  – vypisuje témy, na ktoré je možné prihlásiť sa 

prostredníctvom MAIS 
 

Porovnanie vybraných aspektov právnej úpravy financovania cirkví a náboženských 

spoločností vo Slovenskej republike a Českej republike – Comparison of Selected Aspects of 

Legal Regulation of Financing of Churches and Religious Communities in the Slovak 

Republic ad in the Czech Republic 

Civilnoprávne následky výrokov cirkevných súdov a administratívnych autorít ohľadom 

manželstva podľa konkordátnych zmlúv so Slovenskou republikou a Maltskou republikou – 

Consequences of the Statements of the Ecclesiastical Tribunals and of Administrative 

Authorities about Marriage in the Civil Law according Concordat Agreements with the 

Slovak Republic and the Republic of Malta 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D. – – vypisuje témy, na ktoré je možné 

prihlásiť sa prostredníctvom MAIS 

 

Právne postavenie kresťanov laikov podľa Kódexu kanonického práva  

Juridical Status of Laymen accoring to the Code of Canon Law 

 

Právne postavenie duchovných podľa Kódexu kánonického práva  

Juridical Status of Clergy accoring to the Code of Canon Law 

 

 

ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD. – vypisuje témy, na ktoré je možné prihlásiť sa 

prostredníctvom MAIS 

 

Náboženská sloboda v čase pandémie Covid-19 v Slovenskej republike 

Religious freedom during the Covid-19 pandemic in the Slovak Republic 

 

Náboženská sloboda v čase pandémie Covid-19 v Európskej únii 

Religious freedom during the Covid-19 pandemic in the European Union 

 



dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  – vypisuje témy, na ktoré je možné 

prihlásiť sa prostredníctvom MAIS 

 

Ústavná irelevancia náboženstva v Slovenskej republike 

Constitutional irrelevance of religion in the Slovak Republic 

 

 

Dohodnuté témy Diplomových prác 

 

dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.   

 

bc. Dominika Kuchárová : Uplatňovanie výhrady vo svedomí v ľudskoprávnom rozmere 

 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.   
 

bc. Viktor Bednárik : Vplyv práva a náboženstva na vznik a fungovanie štátu Izrael 

 

bc. Ivana Klimentová : Právne postavenie ženy v islame 


