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TÉMY  DIZERTAČNÝCH  PRÁC 
na prijímacie konanie na doktorandské štúdium na ak. rok 2016/2017 

 
Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2016 

Termín prijímacieho konania: 1. júl 2016  

  

 

Osobitné náležitosti prijímacieho konania na študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu 

a práva: 

- Predloženie projektu k téme dizertačnej práce (do 15.6.2016) a pohovor k projektu 

- Diskusia k teoretickým otázkam týkajúcim sa odboru a témy projektu 

(http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KPDPK/Doktorantura/

OTAZKY_2013_prijimacia_skuska.pdf ) 

- Skúška z cudzieho jazyka – preferencia: anglický a nemecký jazyk 

 

Školiteľ: doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

 

1. Kontroverzie dvoch „rímsko-právnych škôl“ (sabiniánov a prokuliánov) v klasickom 

období rímskeho práva (Controversies between two „Roman-Law Schools“ (Sabinians 

and Proculians) in the Classical Period of Roman Law) 

(denná forma) 

 

2. Rímske mestské štatúty (leges municipales) v systéme prameňov rímskeho práva v 

období rímskej republiky a cisárstva (Roman Town Statutes (leges municipales) in the 

System of Sources of Roman Law in the period of Roman Republic and Roman 

Empire) 

(denná forma) 

 

3. Procesné zastúpenie v rímskom civilnom procese (počiatky advokácie) v období 

rímskej republiky, principátu a dominátu (Procedural Representation in the Roman 

Civil Procedure (Beginnings of Advocacy) in the Period of Roman Republic, 

Principate and Dominate) 

(externá forma) 

 

4. Ius honorarium (honorárne právo) v období rímskej republiky a principátu (Ius 

honorarium (Honorary Law) in the Period of Roman Republic and Principate) 

(externá forma) 

 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
 

1. Vývojové zmeny princípov ochrany náboženskej slobody v judikatúre Európskeho 

súdu pre ľudské práva (Evolutionary changes in the principle of religious freedom  

http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KPDPK/Doktorantura/OTAZKY_2013_prijimacia_skuska.pdf
http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KPDPK/Doktorantura/OTAZKY_2013_prijimacia_skuska.pdf
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protection in the case law of the European Court of Human Rights) 

(denná forma) 

 

2. Vývoj koncepcie zodpovednosti za evikciu v rímskom práve (Evolution of the concept 

of liability for eviction in Roman Law) 

(externá forma) 

 

 

Školiteľ: doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA 

 

1. Spotrebiteľská koncepcia Občianskeho zákonníka z roku 1964 (Consumer concept of 

the Civil Code from 1964) 

(denná forma) 

 

2. Štatút ako historický prameň práva na Slovensku (Statute as a historical source of law 

in Slovakia)  

(externá forma) 

 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

 

1. Národ, národnosť a národnostná menšina v právno-historickej komparácii Uhorska a 

Československa (Nation, nationality and national minorities in legal and historical 

comparison between Hungarian Kingdom and Czechoslovakia) 

(denná forma) 

 

2. Vývoj právnej úpravy bankovníctva na Slovensku od začiatku 19. storočia do roku 

2002 (Evolution of the legal regulation of banking in Slovakia since the beginning of 

the 19th century until 2002) 

(externá forma) 

 

3. Právna úprava štátnych zásahov v hospodárstve na Slovensku v 19. a v prvej polovici 

20. storočia (Legal regulation of state interventions into economy in Slovakia in the 

19th and first half of the 20th century) 

(externá forma) 

 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 

 

1. Príprava a prijatie Ústavy Slovenskej republiky (1992) (Preparations and enactment of 

the Constitution of Slovak Republic (1992)) 

(denná forma) 

 

2. Ústavnoprávne a medzinárodné postavenie Slovenska v rokoch 1938 – 1945 

(Constitutional and international status of Slovakia between 1938 and 1945) 

(externá forma) 
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3. Ústavnoprávne a medzinárodné postavenie Slovenska v rokoch 1944 – 1948 

(Constitutional and international status of Slovakia between 1944 and 1948) 

(externá forma) 

 

4. Ústavnoprávne a medzinárodné postavenie Slovenska v rokoch 1988 – 1993 

(Constitutional and international status of Slovakia between 1988 and 1993) 

(externá forma) 

 

5. Vznik ČSR v roku 1918 a právne postavenie Slovenska (The establishment of 

Czechoslovakia in 1918 and legal status of Slovakia) 

(externá forma) 

 

6. Medzinárodnoprávny  a ústavnoprávny vývoj Slovenska v rokoch 1969 – 1989 

(International and constitutional evolution in Slovakia between 1969 and 1989) 

(externá forma) 

 

 

Školiteľ: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. 

 

1. Súdy a princíp spravodlivosti (Judiciary and the principle of justice) 

(denná forma) 

 

2. Filozofické východiská demokracie v Slovenskej republike (Philosophical bases of 

democracy in the Slovak Republic) 

(externá forma) 

 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. 

 

1. Pluralizmus verzus univerzalizmus práva na pôde EÚ (Pluralism vs. Universalism of 

Law at the Level of EU) 

(denná forma) 

 

2. Vzťah náboženských a právnych noriem v súčasnosti (Relation between religious and 

legal norms today) 

(externá forma) 

 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. 

 

1. Historická a právna analýza činnosti Komisie OSN pre medzinárodné právo od roku 

1947 (Historical and Legal Analysis of the UN International Law Commission agenda 

since 1947) 

(denná forma) 
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2. Vláda práva na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni (Rule of Law on the national and 

international levels) 

(externá forma) 

 

3. Tvorba a dokazovanie v medzinárodnom obyčajovom práve/Identifikácia 

medzinárodného obyčajového práva (Formation and evidence of customary 

international law/Identification of customary international law) 

(externá forma) 
 

 

 

Študijný odbor: 3.4.4. správne právo 

 Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2016 

Termín prijímacieho konania: 30. jún 2016 

 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

 

1. Právne aspekty riešenia environmentálnych záťaží (Legal aspects of dealing with 

environmental damages) 

 (denná forma)  

2. Úlohy zboru väzenskej a justičnej stráže (Roles of the Corps of Prison and Court 

Guard) 

(denná/externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

 

1. Princíp právnej istoty pri preskúmavaní správnych rozhodnutí (The Principle of Legal 

Certainty in Reviewing of Administrative Decisions) 

 (denná forma) 

 

2. Doručovanie v správnom konaní (Delivery in Administrative Proceedings) 

 (externá forma) 

 

3. Ochrana osobných údajov v informačnom systéme (Data protection in the information 

system) 

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. 

 

1. Právna regulácia sieťových odvetví v európskom kontexte (Legal Regulation of 

Network Industries in the European Context) 

(externá forma) 
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Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo 

 Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2016 

Termín prijímacieho konania: 28. júna 2016 

 

 

Prijímacia skúška bude prebiehať formou ústneho pohovoru pred prijímacou 

komisiou. Obsahové zameranie prijímacej skúšky tvorí súbor otázok v rozsahu štátnej 

záverečnej skúšky k obchodnému právu, podľa znenia témy dizertačnej práce (príloha) 

a zároveň prezentácia projektu dizertačnej práce a diskusia k nemu. Časť dizertačnej skúšky 

bude prebiehať aj v inom ako slovenskom jazyku,  jazyk bude určený podľa indikácie 

uchádzača. 

 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 

 

1. Skupiny spoločností (Group of Companies) 

 (denná forma) 

 

2. Sloboda usadzovania v kontexte práva obchodných spoločností  

Freedom of establishment in the context of company law  

(externá forma) 

3. Obchodná arbitráž (Commercial arbitration)   

(externá forma) 

Školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

 

1. Právna úprava kapitálového trhu a jeho nástrojov pod vplyvom budovanej Únie 

kapitálových trhov  (Legal regulations of the Capital Market and its instruments under 

influence of the creation of the Capital Markets Union) 

(denná forma) 

 

2. Právne riziká zneužitia finančných operácií (Legal risks of misuse of the financial 

operations) 

(denná forma) 

 

3. Právna regulácia investičných služieb a investičných činností v európskom kontexte   

(Legal regulation of investment services and investment activities in the European 

context) 

(denná forma / externá forma) 
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Školiteľ: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

 

1. Konanie v mene podnikateľa (Acting on behalf of the entrepreneur) 

(denná forma / externá forma) 

 

2. Cezhraničný elektronický obchod (e-commerce) (Crossborder electronic commerce (e-

commerce)) 

(denná forma / externá forma) 

 

 

Študijný odbor: 3.4.11. občianske právo 

 Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2016 

Termín prijímacieho konania: 1. júla 2016 

 
Obsahové zameranie: 

1. Projekt k vypísanej a zvolenej téme 

2. Počas štúdia účasť na ŠVOČ, simulovanom súdnom spore, alebo inom podobnom 

podujatí, na ktorom sa vyžadovala tvorivá činnosť študenta 

3. Publikačná činnosť 

4. Znalosť aspoň jedného svetového jazyka 

http://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-obcianskeho-prava/dokumenty/ 

 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

 

1. Trovy právneho zastúpenia v civilnom procese (Costs of legal representation within 

civil proceedings) 

 (denná/externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

1. Právne prostriedky ochrany autorských práv v online prostredí (Legal means of 

copyright protection in online environment) 

 (denná/externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 

 

1. Procesná ochrana pracovnoprávnych vzťahov (Procedural protection of employment 

relationship) 

 (denná/externá forma) 

 

 

    

        doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

          dekan 

http://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-obcianskeho-prava/dokumenty/

