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TÉMY  DIZERTAČNÝCH  PRÁC 
na dodatočné prijímacie konanie novoakreditovaných študijných odborov 

na doktorandské štúdium na ak. rok 2017/2018 

 

 
Študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Forma štúdia: denná/externá 

Termín podávania prihlášok: do 25. septembra 2017 

Termín prijímacieho konania: 11. októbra 2017  

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

 

1. Ústavné súdnictvo a politika (Constitutional courts and politics) 

 (denná/externá forma) 

 

2. Legitimita prijatia Ústavy SR (pôvodná ústavodarná moc v roku 1992) (Legitimacy of 

the adoption of the Slovak Constitution (original constituent power of 1992)) 

(denná/externá forma) 

 
Školiteľ: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. 

 

1. Stály arbitrážny dvor (Permanent Court of Arbitration) 

(externá forma) 

 

2. Sukcesia štátov do zodpovednosti štátu (Succession of States in respect of State 

responsibility) 

(externá forma) 

 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. 

 

1. Právo slobodne sa združovať vs. extrémizmus v slovenskom a európskom kontexte 

(The right of free association vs. extremism in Slovak a European context) 

(externá forma) 
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Študijný odbor: 3.4.7. trestné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Forma štúdia: externá 

Termín podávania prihlášok: do 25. septembra 2017 

Termín prijímacieho konania: 13. októbra 2017  

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

 

1. Nahradenie väzby v prípravnom konaní (Replacement of detention in the pre-trial 

procedure) 

(externá forma) 

 

2. Trestné činy daňové – hmotnoprávne aspekty (Tax crime – substantive aspects) 

(externá forma) 

 

3. Zákonnosti získania dôkazu v predsúdnom konaní (Rules of collection of evidence in 

the preliminary procedure) 

(externá forma) 

 

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

 

1. Vplyv legislatívnych zmien a vybraných trestnoprávnych inštitútov na rýchlosť 

trestného konania (The influence of legislative changes and selected criminal institutes 

on the speedy characterof the criminal procedure) 

(externá forma) 

 

2. Postavenie obetí trestných činov  v trestnom konaní (The status of victims in criminal 

procedure) 

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. 

 

1. Zisťovanie príčin a podmienok trestnej činnosti v súdnom konaní (teoreticko - 

empirické spracovanie témy) (Determination of causes and conditions of criminal 

activity in the criminal procedure (theoretical and empirical approaches)) 

(externá forma) 

 

2. Kriminalita a systém prevencie v Slovenskej republike (Criminality and system of 

precaution in the Slovak Republic) 

(externá forma) 
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Školiteľ: doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

 

1. Ekonomická kriminalita právnických osôb (Economic criminality of legal entities) 

(externá forma) 

 

2. Páchatelia a obete sexuálnych trestných činov (Perpetrators and victims of sex crime) 

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

 

1. Trestné činy insolvenčné (Insolvency crimes) 

(externá forma) 

 

2. Alternatívne tresty v Slovenskej republike (Alternative penalties in the Slovak 

Republic) 

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 

 

1. Využitie kriminalistických metód v predsúdnom a súdnom trestnom konaní 

(Employment of criminalistics methods in pre-trial and trial procedures) 

(externá forma) 

 

2. Kriminalistická prevencia (Criminalistic precaution) 

(externá forma) 

 

 

 

 

        doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

          dekan 


