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Témy rigoróznych prác 
 
JUDr. Jozef Andraško, PhD. 

• Aplikačné problémy elektronickej úradnej komunikácie v zmysle zákona o e-

Governmente 

• Vplyv automatizovaného rozhodovania na verejnú správu  

• Právne aspekty zavádzania autonómnych vozidiel v kontexte cestnej premávky 

• Právne aspekty zavádzania autonómnych vozidiel v kontexte kybernetickej 

bezpečnosti  

• Právne aspekty kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe  

 
JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

• Právne nedostatky implementácie e-Healthu v Slovenskej republike  

• Budovanie a fungovanie e-Governmentu v Slovenskej republike – cesta od počiatku 

doteraz a ako ďalej?  

• Prvky telemedicíny v podmienkach Slovenskej republiky  

• Inteligentné kamerové systémy ako prostriedky porušovania súkromia   

• Kybernetické hrozby pre zdravotnícke informačné systémy ako právny problém  

 

Mgr. Martin Daňko, PhD. 
• Ochrana predmetov duševného vlastníctva v online prostredí   

• Právne výzvy eBussinesu  

• Význam referenčných registrov pri výkone verejnej správy    

• Zodpovednosť za škodu spôsobenú informačno-komunikačnými technológiami.   

• Súťaž na úseku elektronických komunikácií   

• Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb  

• Právne aspekty poskytovania nenávratného finančného príspevku  

 
Mgr. Rastislav Munk, PhD. 

• Zodpovednosť prevádzkovateľa právneho informačného systému  

• Právo prednosti pri ochrannej známke   

• Náhrada nemajetkovej ujmy pri porušení povinnosti uverejniť opravu v printových 

médiách   

• Právne aspekty reklamy v televíznom vysielaní  

• Výkon pojednávaní prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov  
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JUDr. Matúš Mesarčík, PhD. 
• Využívanie otvorených klauzúl vo Všeobecnom nariadení na ochranu údajov vo 

vybraných členských štátoch Európskej únie  

• Návrh nariadenie o umelej inteligencií - správny krok pri regulácií umelej inteligencie?  

• Automatizované individuálne rozhodovanie a jeho úskalia vo verejnej správe  

• Právne aspekty využívania tvárovej biometrie na diaľku  

• Právne aspekty využívania odporúčacích systémov na sociálnych sieťach  

 
Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M. 

• Netradičné ochranné známky Európskej únie  

• Biotechnologické patenty  

• Umelá inteligencia ako autor diela  

• Použitie chráneného obsahu poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu  

• Ochrana tlačových publikácií pri online používaní  

 
Mgr. Petra Dražová, PhD. 

• Právne aspekty phishingu 

• Vybrané trestnoprávne aspekty zavádzania autonómnych vozidiel 

• Lokalizačné údaje a prevádzkové údaje ako dôkazy v trestnom konaní 

• Návrh smernice, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych 

zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní a jej transpozícia do 

právneho poriadku Slovenskej republiky  

• Elektronizácia trestného konania 


