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Školiteľ JUDr. Jozef Andraško, PhD. 
 

Bakalárske práce 

 Právne aspekty zavádzania a testovania autonómnych vozidiel v kontexte správy dopravy  

 Právne aspekty zavádzania a testovania autonómnych vozidiel v kontexte ochrany súkromia  

 Právne aspekty elektronických dokumentov vo vybraných oblastiach práva  
 

Diplomové práce 

 Aplikačné problémy zavádzania a testovania autonómnych vozidiel s akcentom na vybrané 

právne poriadky   

 Právne aspekty kybernetickej bezpečnosti informačných systémov verejnej správy  

 Aplikačné problémy cezhraničnej identifikácie a autentifikácii pri prístupe k elektronickým 

službám verejnej správy   

 

 
Školiteľka JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 
 

Bakalárske práce 

 Inštitúty elektronického zdravotníctva a ich právna regulácia v Slovenskej republike  

 Výkon volebného práva vo virtuálnom prostredí   

 Zákon o e-governmente – úloha a význam pri elektronizácii verejnej správy  
 

Diplomové práce  

 Zodpovednosť za porušovanie autorského práva na internete  

 Právna subjektivita umelej inteligencie v prostredí internetu – je možná?  

 Právne prostriedky ochrany pred nepravdivými skutkovými tvrdeniami v internetových 

médiách  

 

 
Školiteľ Mgr. Martin Daňko, PhD. 
 

Bakalárske práce 

 Právne postavenie výkonných umelcov  počas korona krízy.   

 Licenčné zmluvy k počítačovým programom  

 Slov-lex – prínosy a nedostatky   
 

Diplomové práce 

 Hospodárska súťaž na úseku elektronických komunikácií.   

 Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (EŠIF)   

 Nové formy kriminality v online priestore  

 

 

Školiteľ Mgr. Rastislav Munk, PhD. 
 

Bakalárske práce 

 Oznámenia v naliehavom verejnom záujme 

 Osobitosti vysielateľa na základe zákona 

 Zodpovednosť vysielateľa za obsah „live stream“ vysielania 



Diplomové práce 

 Rozhodovacia právomoc Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 Periodická tlač v online priestore 

 Reklama využívajúca profil užívateľa 

 

 

Školiteľ JUDr. Matúš Mesarčík, PhD. 

 
Bakalárske práce 

 Súhlas v zmysle Všeobecného nariadenia na ochranu údajov a Občianskeho zákonníka  

 Zásada zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov  

 Potrebujú nové technológie špecifickú právnu reguláciu?  

 Vlastná téma študenta  

 
Diplomové práce 

 Obmedzovanie práva na súkromie počas pandémie v Európskej únií a vo svete  

 Obmedzovanie práva na súkromie počas pandémie v Slovenskej republike  

 Vplyv nariadenia o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách na digitálny 

marketing  

 Využitie otvorených klauzúl v zmysle Všeobecného nariadenia na ochranu údajov 

v Slovenskej republike  

 Vlastná téma študenta  

 

 

Školiteľka Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M. 

 
Bakalárske práce 

 Počítačový program ako zamestnanecké dielo    

 Nové druhy ochranných známok  

 Patentovateľnosť biotechnologických vynálezov v EÚ  

 
Diplomové práce 

 Daň z hypertextových odkazov a jej vplyv na internetových užívateľov v EÚ  

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

 Použitie chráneného obsahu poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu v EÚ  

 


