
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
Dekanát 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia 

Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

Telefón: E-mail: Internet: 

+421-2-9012-9418 PhD.PraFUK@flaw.uniba.sk http://www.flaw.uniba.sk 

 

TÉMY  DIZERTAČNÝCH  PRÁC 

na prijímacie konanie na doktorandské štúdium na ak. rok 2020/2021 

 

Študijný program: Teória a dejiny štátu a práva 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 18. augusta 2020 

Termín prijímacieho konania:  19.08.2020 – 11.09.2020 

 

Obsah prijímacej skúšky: V rozsahu vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa študijného 

odboru právo, prezentácia znalostí v AJ, slovom aj písmom s dôrazom na právnickú 

terminológiu. 

 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD. 

 

1. Politický systém a režim na Slovensku a v Chorvátsku v rokoch 1939/1941 – 1945. 

Komparatívny pohľad / Political System and Regime in Slovakia and Croatia in 

1939/1941 - 1945. A Comparative View – denná forma/externá forma 

 

Poznámka: Potrebná znalosť chorvátskeho alebo srbského jazyka. 

 

2. Právne aspekty medzivojnovej pozemkovej reformy / Interwar Land Reform from the 

Viewpoint of Law – externá forma 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

 

1. Historickoprávne a komparatívne aspekty ochrany vlastníckeho práva vo vybraných 

jurisdikciách / Protection of Ownership Right in Selected Jurisdictions from the 

Viewpoint of Legal History and Comparative Law – denná forma 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

 

1. Národ, národnosť a národnostná menšina v historickom porovnaní Uhorska a 

Československa – externá forma  

 

Školiteľ: doc. JUDr. Branislav Fábry , PhD. 

1. Verejné zdravie, epidémie a ľudské práva / Public health, epdemics and human rights 

– denná forma/ externá forma 

 

2. Právnická osoba a jej vôľa / Legal entity and its will – denná forma/externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. 

1. Etika cností a jej význam pre právo / Virtue Ethics and Its Relevance for Law – denná 

forma/externá forma 
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Školiteľ: doc. JUDr. Rudolf Kasinec , PhD. 

1. Porušenie práva vo výtvarnom umení / Violation of Law in the Visual Arts – denná 

forma 
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Študijný program: Ústavné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 18. augusta 2020 

Termín prijímacieho konania: 19.08.2020 – 11.09.2020 

 

Obsah prijímacej skúšky: V rozsahu vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa študijného 

odboru právo, prezentácia znalostí v AJ, slovom aj písmom s dôrazom na právnickú 

terminológiu. 

 

Školiteľ: Doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

 

1. Volebná účasť a legitimita zvolených reprezentantov (a právne nástroje ich 

zabezpečenia)/ Voter turnout and legitimacy of elected representatives (and legal 

instruments securing them) - externá forma 

 

 

Školiteľ: Doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

 

1. Potrebuje slovenský ústavný systém zásadné zmeny? / Does the Slovak constitutional 

system need essential reforms? - externá forma 

 

 

Školiteľ: Doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. 

 

1. Ochrana ľudských práv v krízových situáciách / The Protection of Human Rights in 

crises Situations - externá forma 

 

 

Školiteľ: Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

 

1. Participatívna demokracia / Participatory democracy - externá forma 

 

2. Výhrada vo svedomí / Conscientious objection - externá forma 

 
3. Mediálna reputácia slovenských súdov alebo ako médiá informujú o slovenských 

súdoch / Media reputation of the Slovak courts or how the media inform about the 

Slovak judiciary - externá forma 

 

 

Školiteľ: Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

 

1. Problematické otázky pri komunálnych voľbách v Slovenskej republike v judikatúre 

Ústavného súdu Slovenskej republiky / Problematic issues in municipal elections in 

the Slovak Republic in the case law of the Constitutional Court of the Slovak Republic 

- externá forma 
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Školiteľ: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 

 

1. Ústavná zvyklosť v slovenskom právnom poriadku/Constitutional custom in the 

Slovak legal order – denná forma 

 

Poznámka: Doktorandské štúdium bude realizované v rámci spolupráce medzi 

Univerzitou Komenského, Právnickou fakultou a Slovenskou Akadémiou vied, 

Ústavom štátu a práva. Podmienkou prijatia študenta je okrem pozitívneho 

absolvovania prijímacej skúšky aj podpísanie individuálnej dohody o 

doktorandskom štúdiu doktoranda zo strany Univerzity Komenského, 

Právnickej fakulty, Slovenskej akadémie vied, Ústavu štátu a práva a 

doktoranda. 

 

 

2. Potrebuje Slovensko novú ústavu?/Does Slovakia need a new Constitution? – denná 

forma 

 

Poznámka: Doktorandské štúdium bude realizované v rámci spolupráce medzi 

Univerzitou Komenského, Právnickou fakultou a Slovenskou Akadémiou vied, 

Ústavom štátu a práva. Podmienkou prijatia študenta je okrem pozitívneho 

absolvovania prijímacej skúšky aj podpísanie individuálnej dohody o 

doktorandskom štúdiu doktoranda zo strany Univerzity Komenského, 

Právnickej fakulty, Slovenskej akadémie vied, Ústavu štátu a práva a 

doktoranda. 
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Študijný program: Správne právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 18. augusta 2020 

Termín prijímacieho konania: 19.08.2020 – 11.09.2020 

 

Obsah prijímacej skúšky: V rozsahu vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa študijného 

odboru právo, prezentácia znalostí v AJ, slovom aj písmom s dôrazom na právnickú 

terminológiu. 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

 

1. Preskúmavanie aktov katastra nehnuteľností / Investigating of land register acts – 

denná forma/externá forma 

Školiteľ: prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.  

 

1. Právna úprava nakladania s vyhoreným jadrovým palivom / Legal Regulation of 

Management of Spent Nuclear Fuel – denná forma/externá forma 

Školiteľ: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

 

1. Administratívne aspekty realizácie zhromažďovacieho práva / Administrative aspects 

of the right of assembly – denná forma/externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

 

1. Elektronický výkon verejnej správy / Electronic Public Administration – denná forma 

 

2. Správne disciplinárne delikty / Administrative Disciplinary Offenses – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

 

1. Právne nástroje v boji proti pandémii v podmienkach Slovenskej republiky / Legal 

Instruments in Combating Against the Pandemic in the Slovak republic – externá 

forma 

 

2. Rozklad v správnom konaní / Appellate against the decision of central state 

administrative authority – externá forma 
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Študijný program: Pracovné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 18. augusta 2020 

Termín prijímacieho konania: 19.08.2020 – 11.09.2020 

 

Obsah prijímacej skúšky: V rozsahu vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa študijného 

odboru právo, prezentácia znalostí v AJ, slovom aj písmom s dôrazom na právnickú 

terminológiu. 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

 

1. Špecializované pracovnoprávne súdnictvo – nevyhnutnosť alebo utópia? / Specialized 

Labor Justice System – Necessity or Utopia? – externá forma 

 

2. Numerus clausus ako obsolétny princíp v pracovnom práve / Numerus clausus as an 

Obsolete Principle in Labor Law  – externá forma 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

1. Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch so zameraním sa na vybrané 

kategórie zamestnancov / Prohibition of discrimination in employment relations with a 

focus on selected categories of employees – externá forma 
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Študijný program: Trestné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Termín podávania prihlášok: do 18. augusta 2020 

Termín prijímacieho konania: 19.08.2020 – 11.09.2020 

 

Obsah prijímacej skúšky: V rozsahu vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa študijného 

odboru právo, prezentácia znalostí v AJ, slovom aj písmom s dôrazom na právnickú 

terminológiu. 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

1. Trestné činy v zdravotníctve / Criminal offences in health care – externá forma 

 

Školiteľ: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

   

1. Postavenie obzvlášť zraniteľných obetí v trestnom konaní / The position 

of most vulnerable victims in criminal proceedings –externá forma 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

   

1. Subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov / Entities providing support to 

victims of criminal offenses – externá forma 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. 

 

1. Opomenutie v trestnom práve / Omission in Criminal Law – externá forma 

 

2. Pôsobnosť trestných kódexov / Applicability of Criminal Law Statues – externá forma 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

 

1. Prokuratúra v členských štátoch Európskej únie / The institution of prosecution in the 

EU member states – externá forma 

 

2. Trestná politika v podmienkach Slovenskej republiky / Criminal policy in the Slovak 

Republic – externá forma 

 

3. Daňové trestné činy / Tax crimes – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

 

1. Profilovanie páchateľov trestných činov pri vyšetrovaní / The profile of the 

perpetrators of crimes during criminal investigation –externá forma 

 

2. Využívanie kriminalistických metód pri vyšetrovaní v trestnom konaní / Application 

of criminalistic methods during the investigation in criminal proceedings – externá 

forma 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
Dekanát 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia 

Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

Telefón: E-mail: Internet: 

+421-2-9012-9418 PhD.PraFUK@flaw.uniba.sk http://www.flaw.uniba.sk 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 

 

1. Kriminalistické a trestnoprocesné aspekty výkonu domovej prehliadky / Criminalistic 

and criminal procedure aspects of house search – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD. 

 

1. Finančné vyšetrovanie / Financial investigation – externá forma 

 

2. Trestné činy právnických osôb ako organizovaná forma trestnej činnosti / Corporate 

criminal offences as an organized form of criminality – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

 

1. Princípy právneho štátu v trestnom práve / Principles of rule of law in criminal law –

externá forma 
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Študijný program: Medzinárodné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 18. augusta 2020 

Termín prijímacieho konania: 19.08.2020 – 11.09.2020 

 

Obsah prijímacej skúšky: V rozsahu vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa študijného 

odboru právo, prezentácia znalostí v AJ, slovom aj písmom s dôrazom na právnickú 

terminológiu. 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

 

1. Právo na obhajobu pred nadnárodnými súdmi / The right to a defense before 

transnationalcourt – denná forma/externá forma 

 

2. Ochrana ľudských práv v čase pandémií / Protection of human rights during 

pandemics – denná forma/externá forma 

 

3. Obmedzenie právo na osobnú slobodu v čase pandémie / Restricting the right to 

personal liberty during a pandemic – denná forma/externá forma 

  

Školiteľ: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

 

1. Reforma mechanizmu riešenia investičných sporov v Európskej únii/ European Union 

reform on investment dispute resolution – denná forma/externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

 

1. Priestor pre materiálnu voľbu práva v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom 

/ Room for material choice of law in the Slovak Private International Law – externá 

forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

 

1. Suverenita – právny koncept v meniacom sa svete/ Sovereignty – legal concept in the 

changing world – denná forma/externá forma 
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Študijný program: Obchodné a finančné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Termín podávania prihlášok: do 18.augusta 2020 

Termín prijímacieho konania: 19.08.2020 – 11.09.2020 

 

Obsah prijímacej skúšky: V rozsahu vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa študijného 

odboru právo, prezentácia znalostí v AJ, slovom aj písmom s dôrazom na právnickú 

terminológiu. 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 

 

1. Uplatňovanie kogentných a dispozitívnych právnych noriem v obchodnom práve/ 

Application of mandatory and default legal norms in commercial – externá forma 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

 

1. Kvalitatívne požiadavky na normatívne vyjadrenie spôsobu výkonu funkcie 

štatutárnych orgánov obchodných spoločností / Qualitative requirements regarding the 

legal rules of the exercise of duties of companies' statutory bodies – externá forma 

 

2. Teoreticko-aplikačná komparácia vnútroštátnej a európskej právnej úpravy Zmluvy o 

obchodnom zastúpení / A theoretical and practical comparison of national and 

European legislation governing the agency contract – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

 

1. Dohľad nad finančným trhom (národné a európske perspektívy) / Financial market 

supervision (national and European perspectives) – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Matej Kačaljak, PhD. 

 

1. Výkladové princípy v daňovom práve v rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky / Interpretation Principles in Tax Law in the Case Law of the 

Supreme Court of the Slovak Republic – externá forma 

 

2. Právne koncepty dane z pridanej hodnoty v rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky / Legal Concepts of Value Added Tax in the Case Law of the 

Supreme Court of the Slovak Republic – externá forma 
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Školiteľ: doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 

1. Zodpovednosť štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti v kontexte právnej úpravy 

vybraných krajín Európskej únie/ Liability of company directors in the context of the 

legislation of selected European Union countries – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

 

1. Právne prostriedky ochrany pred nekalou súťažou / Legal remedies against unfair 

competition – denná forma 

 

Poznámka: Doktorandské štúdium bude realizované v rámci spolupráce medzi 

Univerzitou Komenského, Právnickou fakultou a Slovenskou Akadémiou vied, 

Ústavom štátu a práva. Podmienkou prijatia študenta je okrem pozitívneho 

absolvovania prijímacej skúšky aj podpísanie individuálnej dohody o 

doktorandskom štúdiu doktoranda zo strany Univerzity Komenského, 

Právnickej fakulty, Slovenskej akadémie vied, Ústavu štátu a práva a 

doktoranda. 

 

2. Harmonizácia sukromnoprávneho vymáhania súťažného práva v EÚ / Harmonization 

of private competition law enforcement in the EU – denná forma 

 

Poznámka: Doktorandské štúdium bude realizované v rámci spolupráce medzi 

Univerzitou Komenského, Právnickou fakultou a Slovenskou Akadémiou vied, 

Ústavom štátu a práva. Podmienkou prijatia študenta je okrem pozitívneho 

absolvovania prijímacej skúšky aj podpísanie individuálnej dohody o 

doktorandskom štúdiu doktoranda zo strany Univerzity Komenského, 

Právnickej fakulty, Slovenskej akadémie vied, Ústavu štátu a práva a 

doktoranda. 
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Študijný program: Občianske právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 18. augusta 2020 

Termín prijímacieho konania: 19.08.2020 – 11.09.2020 

 

Obsah prijímacej skúšky: V rozsahu vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa študijného 

odboru právo, prezentácia znalostí v AJ, slovom aj písmom s dôrazom na právnickú 

terminológiu. 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

 

1. Neprijateľné zmluvné podmienky / Unfair contractual terms – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

 

1. Procesné spoločenstvo v civilnom procese / Procedural community in civil process - 

externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Alexandra Lőwy, PhD. 

 

1. Zastupovanie maloletého v civilnom procese / Representing a minor in a civil process 

– externá forma  

 

2. Exekučné spory / Execution disputes – externá forma 
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Študijný program: Právo Európskej únie 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 18 augusta 2020 

Termín prijímacieho konania: 19.08.2020 – 11.09.2020 

 

Obsah prijímacej skúšky: V rozsahu vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa študijného 

odboru právo, prezentácia znalostí v AJ, slovom aj písmom s dôrazom na právnickú 

terminológiu. 

 

Školiteľ: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

 

1. Štátna pomoc a flexibilita práva Európskej únie v čase pandémie/ State aid and 

flexibility of European Union law during a pandemic – externá forma 

 

2. Nezávislosť súdnictva v práve Európskej únie / The independence of the judiciary in 

European Union law – externá forma 

 

3. Systémové a individuálne nedostatky transpozície smerníc Európskej únie  v 

Slovenskej republike/ Systemic and individual deficiencies of Eurospean Union 

directives transposition in the Slovak Republic – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

 

1. Právny štát ako hodnota spoločná všetkým členským štátom Európskej únie/ Rule of 

law as a value common to all Member States of the European Union – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ondrej Blažo, PhD. 

 

1. „In varietate concordia“ a „európsky spôsob života“ / „In varietate concordia“ and 

„European way of life” – denná forma 

 

2. Spoločenská zodpovednosť podnikateľov a ochrana a rešpektovanie ľudských práv 

v práve Európskej únie / Corporate responsibility and protection and respect to human 

rights in the EU law – denná forma 

 

3. Harmonizácia či federalizácia práva v Európskej únii? / Harmonization or 

federalization of law in the European Union? – denná forma 

 

4. Nezávislé regulačné a kontrolné agentúry v práve Európskej únie / Independent 

regulatory and supervisory agencies in the EU law – denná forma 
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Študijný program: Kánonické právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 18. augusta 2020 

Termín prijímacieho konania: 19.08.2020 – 11.09.2020 

 

Obsah prijímacej skúšky: V rozsahu vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa študijného 

odboru právo, prezentácia znalostí v AJ, slovom aj písmom s dôrazom na právnickú 

terminológiu. 

 

Školiteľ: prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. 

 

1. Princíp morálnej istoty v kánonickom procesnom práve / The Principle of Moral 

Certainty in Canon Procedural Law - denná forma 

 

2. Riadiaca moc v práve Katolíckej cirkvi / The Power of Governance in the Law of 

Catholic Church - externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 

 

1. Hodnota tradície v kánonickom práve / The Value of Tradition in Canon Law - denná 

forma 

 

2. Vplyv historických prameňov kánonického práva na formovanie platného práva / The 

Impact of Historical Sources of Canon Law on the Formation of Valid Law - externá 

forma 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD. 

 

1. Exkomunikačné dekréty pápeža Pia XII. a problém ich aplikácie v komunistickom 

Československu / Decrees of Excommunication of Pope Pius XII and the Problem of 

Their Application in the Era of Communism in Czechoslovakia - denná forma 
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Študijný program: Rímske právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 18. augusta 2020 

Termín prijímacieho konania: 19.08.2020 – 11.09.2020 

 

Obsah prijímacej skúšky: V rozsahu vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa študijného 

odboru právo, prezentácia znalostí v AJ, slovom aj písmom s dôrazom na právnickú 

terminológiu. 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

 

1. Nesplnenie záväzku z konsenzuálnych kontraktov a jeho následky podľa rímskeho 

práva / Non-fulfilment of Obligation Arising from the Consensual Contracts and its 

Consequences in the Roman Law – denná forma 

 

2. Prístup k problematike abortu v rímskom práve a v ranom kresťanstve / Approach to 

Problem of Abortion in Roman Law and in Early Christianity – denná forma 

 

3. Vývoj koncepcie zodpovednosti za evikciu v rímskom práve / Evolution of the 

Concept of Liability for Eviction in Roman Law - externá forma 

 

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

 

1. Právne postavenie rímskych občanov a cudzincov v rímskom práve / The legal status 

of Roman citizens and foreigners in Roman law – denná forma/externá forma 

 

2. Rímske vlastnícke právo a jeho porovnanie so stredovekým uhorským právom / The 

Roman Ownership as Compared to the Medieval Hungarian Law - externá forma 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 
 

1. Deliktuálne záväzky v recipovanom rímskom práve / Delictual Obligations in Ius 

Commune – denná forma 

 

2. Rímske právo v dielach antických rímskych dramatikov / Roman Law in the Works of 

Roman Drama - externá forma 


