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JUDr. Jozef Andraško, PhD. 
Bakalárske práce 

• Právne aspekty kybernetickej bezpečnosti v kontexte kritickej infraštruktúry 

• Vplyv automatizovaného rozhodovania na verejnú správu  

• Právne postavenie vodiča autonómneho vozidla  

 
Diplomové práce 

• Zodpovednosť autonómnych vozidiel 

• Právne aspekty zavádzania autonómnych doručovacích vozidiel 

• Právne aspekty kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel  

 
JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 
Bakalárske práce 

• Inštitút informovaného súhlasu v elektronickom prostredí   

• Právne aspekty  elektronickej konzultácie ako prvku telemedicíny v Slovenskej 

republike  

• Darovanie orgánov v podmienkach e-Healthu 

 
Diplomové práce 

• Kybernetická bezpečnosť zdravotníckych informačných systémov  

• Elektronická identifikácia a autentifikácia zdravotníckych pracovníkov  

• Využitie umelej inteligencie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
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Mgr. Martin Daňko, PhD. 
Bakalárske práce 

• Hranice výnimiek a obmedzení autorského práva  

• Rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom  

• Rozsah majetkových práv výkonných umelcov 

 
Diplomové práce 

• Možnosti právnej regulácie kryptomien  

• Obmedzenia vlastníckeho práva vlastníka autorského diela  

• Ľudské práva verzus výlučné práva majiteľov patentov 

 
Mgr. Rastislav Munk, PhD. 
Bakalárske práce 

• Zodpovednosť vydavateľa periodickej tlače  

• Právna ochrana maloletého diváka v televíznom vysielaní  

• Právna regulácia reklamy na internete 

 
Diplomové práce 

• Prejavy na sociálnych sieťach  

• Právne aspekty dezinformačnej webovej stránky  

• Zverejnenie informácie z prebiehajúceho vyšetrovania 
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JUDr. Matúš Mesarčík, PhD. 
Bakalárske práce 

• Vymedzovanie účelov spracúvania osobných údajov sociálnymi sieťami  

• Právo byť zabudnutý - reality alebo fikcia?  

• Automatizované individuálne rozhodovanie a úskalia jeho právnej úpravy 

 
Diplomové práce 

• Návrh nariadenia o umelej inteligencií - správny krok pri regulácií umelej 

inteligencie?  

• Automatizované individuálne rozhodovanie vo verejnej správe - výzvy a mantinely 

pre reguláciu  

• Právne nástroje boja proti dezinformáciám na internete 

 
Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M. 
Bakalárske práce 

• Patentovateľnosť biotechnologických vynálezov v Európskej únii 

• Druhy licenčných zmlúv a ich využitie 

• Databáza ako predmet ochrany autorského práva 

 
Diplomové práce 

• Daň z hypertextových odkazov a jej vplyv na internetových užívateľov v Európskej 

únii 

• Nová smernica o autorskom práve č. 2017/790 a jej vplyv na autorské právo 

Slovenskej Republiky 

• Použitie chráneného obsahu poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu v 

Európskej únii 
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Mgr. Petra Dražová, PhD. 
Bakalárske práce 

• Vybrané hmotnoprávne aspekty kybernetickej kriminality  

• Vybrané procesnoprávne aspekty kybernetickej kriminality  

• Zneužívanie informačných a komunikačných technológií na účely páchania trestnej 

činnosti   

 
Diplomové práce 

• Elektronický dôkaz v trestnom konaní  

• Cezhraničné zaisťovanie dát na účely trestného konania  

• Právna úprava dokazovania elektronickými dôkaznými prostriedkami 

v medzinárodnom kontexte   

 


