
Zoznam vyučujúcich a počet tém diplomových prác, ktoré sa budú 

zapisovať v akademickom roku 2020/2021, budú obhajované 

v akademickom roku 2021/2022, a ktoré si je možné dohodnúť 

s vyučujúcimi Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody PF TU 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. – 4 témy diplomových prác 

Možné okruhy tém: Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania, Výhrada vo 

svedomí, Vzťahy štátu a cirkví, Právo a náboženstvo, Rozhodovanie súdov a náboženstvo, 

Ohraničenia vonkajších prejavov náboženskej slobody a bezpečnosť štátu, Náboženské 

výnimky, Islamské právo, Židovské právo, Právne rámce pre ekonomické zabezpečenie 

cirkví, Právo východných katolíckych cirkví, Zmluvy medzi štátmi a cirkvami a i.) 

Tému možno dohodnúť a prediskutovať prostredníctvom e-mailu: moravcikova@gmail.com 

alebo michaela.moravcikova@truni.sk, v prípade záujmu následne aj prostredníctvom MS 

Teams 

 

doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr  - 2 témy diplomových prác 

Možné okruhy: Oblasť konfesného práva, prienikov konfesného a kánonického práva a i. 

Je možné sa dohodnúťa prediskutovať tému prostredníctvom e- mailu:  

damian.nemec@gmail.com s tým, že následne je možné dohodnúť aj iný komunikačný 

prostriedok (Skype, Zoom) 

 

Zoznam vyučujúcich UPONS, s ktorými si nie je možné tému diplomovej 

práce dohodnúť, a ktorých témy diplomových prác budú vypísane 

prostredníctvom MAISu.   

 

ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD. – vypisuje témy 

 

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 

Uplatňovanie výhrady vo svedomí v ľudskoprávnom rozmere 

Exercising a conscientious objection in the human rights dimension 
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Ústavná irelevancia náboženstva v Slovenskej republike 

Constitutional irrelevance of religion in the Slovak Republic 

 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D. – vypisuje témy 

 

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 

 

 

 

 


