
Európske právo - témy bakalárskych prác 

Školiteľ: doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc 

1. Všeobecné právne zásady v práve EÚ (General principles in EU law) 

2. Zákaz diskriminácie v európskom práve (Discrimination prohibition In EU law) 

3. Vystúpenie členského štátu z EÚ (Withdrawal of the Member State from the EU) 

4. Legislatívne a nelegislatívne akty v európskom práve (Legislative and non-legislative acts in EU law) 

5. Generálne klauzuly v súťažnom práve (General clauses in EU competition law) 

6. Inšpekcie ako nástroj na odhalenie protisúťažného správania (Dawn raids as a tool for disclosure of 

anticompetitive behaviour) 

7. Význam prejudiciálneho konania v európskom práve (Preliminary ruling and its significance in EU 

law) 

8. Porušenie európskeho práva – právne následky pre členský štát (Breach of the EU law – legal 

consequences for the Member State) 

Školiteľ: JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

1. Spoločná zahraničná a obranná politika (Common foreign and defence policy) 

2. Deľba právomocí medzí Európsku úniu a členské štáty vo vonkajších vzťahoch (Division of 

competence between the European Union and members states in external relations) 

3. Rešpektovanie národnej identity v rodinných a statusových veciach a právo Európskej únie 

(Respecting of national identity in family and status matters and law of the European Union) 

Školiteľ: JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD. 

1. Zapojenie vnútroštátnych parlamentov do legislatívneho procesu v rámci EÚ - systém predbežného 

varovania (Role of the National Parliaments within the EU Legislative Processes - Early Warning 

System) 

2. Test subsidiarity v teórii a praxi (The Subsidiarity Test in the Theory and Practice of the EU Law) 

3. Záväznosť Charty základných práv EÚ voči členským štátom (The Applicability of the EU Charter of 

Fundamental Rights vis-á-vis Member States) 

4. Horizontálna aplikácia základných práv v európskom práve (Horizontal Application of Fundamental 

Rights in EU Law) 

5. Presadzovanie ľudských práv v rámci vonkajších vzťahov EÚ - právne nástroje (The Promotion of 

Human Rights in the EU External Relations - Legal Instruments) 

Školiteľ: Mgr. Kristína Považanová, PhD. 

1. Aplikácia princípu proporcionality v prípade relokácie žiadateľov o azyl v práve EÚ (Principle of 

proportionality and relocation of asylum seekers in the EU law) 

2. Spoločná právomoc členských štátov a EÚ v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Shared 

competences between the Member States and EU in the area of freedom, security and justice) 

3. Rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany a ich vplyv na 

vývoj práva EÚ (Council decisions establishing provisional measures in the area of international 

protection and their influence on the development of EU law) 

4. Rozdelenie právomocí v EÚ (Division of competences in the EU) 

5. Právomoci Rady v otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (Powers of the Council in 

common foreign and security policy) 

6. Právomoci Komisie v otázkach štátnej pomoci (Powers of the Commission in state aid issues) 



7. Rozhodnutie Komisie v prípade Apple – neoprávnená štátna pomoc (Commission decision in the 

Apple case - illegal state aid) 

8. Aktuálna rozhodovacia činnosť Komisie v energetickom sektore (The current decision-making 

activities of the Commission in the energy sector) 

Školiteľ: JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

1. Tarifné prekážky voľného pohybu tovarov (Tariff barriers of the free movement of goods) 

2. Netarifné prekážky voľného pohybu tovarov (Quantitative restrictions of free movement of the goods) 

3. Voľný pohyb pracovníkov (Free movement of workers) 

4. Voľný pohyb služieb (Free movement of services) 

5. Kartelové dohody (Cartel agreements) 

6. Zneužívanie dominantného postavenia necenovými praktikami (Abuse of dominant position through 

the non-pricing practices) 

7. Zneužívanie dominantného postavenia cenovými praktikami (Abuse of dominant position through the 

pricing) 

8. Voľný pohyb kapitálu (Free movement of capital) 


