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TÉMY  DIZERTAČNÝCH  PRÁC 

na prijímacie konanie na doktorandské štúdium na ak. rok 2018/2019 

 

 

Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2018 

Termín prijímacieho konania: 29.6.2018  

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA 

 

1. Právo a teória rozhodovania (Law and the Decision Theory)  

(denná forma) 

 

2. Ideológia a právo z perspektívy kritickej právnej teórie (Ideology and Law from the 

Perspective of Critical Legal Studies)  

(denná forma) 

 

3. Vzťah právnych a mimoprávnych noriem (The Relationship of Legal and Extra-Legal 

Norms)  

(denná forma) 

 

4. Marxisticko-leninská teória práva (Marx-Leninist Theory of Law) 

(externá forma) 

 

5. Kognitívne sklony v práve (Cognitive Biases in Law) 

(externá forma) 

 

6. Politické a právne myslenie a činnosť Národnej demokracie vo Vilniuse v rokoch 

1918-1939 (Political and Legal Thought and Activities of National Democracy in 

Vilnius in the Years 1918-1939) 

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. 

 

1. Humanistický odkaz spravodlivosti /K. Jaspers, G. Radbruch/ (Humananist legacy of 

justice /K. Jaspers, G. Radbruch/) 

(denná forma) 
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Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

 

1. Vývoj organizácie a právnej regulácie politických strán na Slovensku od 19. storočia 

po súčasnosť (The evolution of organization and legal regulation of political parties in 

Slovakia from the 19th century until present) 

(denná forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 

 

1. Filmy ako indikátor problémov pre právnu vedu a prax (Movies as an Indicator of 

Problems for Legal Science and Practice) 

(denná/externá forma) 

 

2. Budúcnosť štátnych režimov - dystópie a antiutópie (kultúrny a štátovedný rozmer) 

(The Future of State Regimes - Dystopia and Antiutopia (Cultural and Theory-of-State 

Approach)) 

(denná/externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
 

1. Vývoj doktrinálneho stanoviska katolíckej cirkvi na problematiku ľudských práv 

(Development of the doctrinal view of the catholic church regarding the problem of 

human rights) 

(denná forma) 

 

2. Reflexia rímskoprávnej koncepcie typovej viazanosti v slovenskom záväzkovom 

práve (Reflection of roman-law  concept of liability of types in the slovak  law of 

obligations) 

(denná forma) 

 

3. Právne princípy rímskeho súkromného práva v súčasnom slovenskom práve (Legal 

principles of roman private law in the contemporary slovak law) 

(denná forma) 

 

4. Vznik manželstva podľa kánonického a židovského práva v kontexte štátneho práva na 

území Slovenska v prvej polovici 20. storočia (Contracting marriage according to 

canon and jewish Law in the context of the state law on the territory of Slovakia in the 

first half of the twentieth century) 

(externá forma) 
 

Školiteľ: 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) 
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2. Procesné zastúpenie v rímskom formulovom procese (počiatky advokácie) (Procedural 

representation in the Roman formulary process (origins of advocacy)) 

(denná forma) 

 

3. Sudca v rímskom súkromnom práve (Judge in Roman Private Law) 

(denná forma) 

 

4. Vývoj kánonickej formy uzavretia manželstva (Development of the canonical form of 

concluding a marriage) 

(externá forma) 

 

 

Študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Forma štúdia: denná/externá 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2018 

Termín prijímacieho konania: 28. júna 2018  

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

 

1. Porovnanie politiky v rozhodovacej činnosti prvého, druhého a tretieho Ústavného 

súdu SR (Comparison of politics in the case-law of the first, second and third Slovak 

Constitutional Court) 

(denná/externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. 

 

1. Prekonávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky (Overruling decisions 

of the Constitutional Court of the Slovakian Republic) 

(denná forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

 

1. Ústavnoprávne východiská referenda (Constitutional basis for the referendum) 

(denná forma) 

 

2. Rovnosť volebného práva: Ústavný princíp a jeho uplatnenie v podmienkach 

Slovenskej republiky (Equality of the suffrage: A constitutional principle and its 

application in the Slovak Republic) 

(denná 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: 

+421-2-59244-418 PhD.PraFUK@flaw.uniba.sk http://www.flaw.uniba.sk 

 

3. Nepísané ústavné pravidlá v procese aplikácie ústavy (Unwritten law in the process of 

application of the Constitution) 

(externá forma) 

 

 

Študijný odbor: 3.4.4. správne právo 

 Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2018 

Termín prijímacieho konania: 2. júla 2018 

 

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. Vyvlastňovacie konanie (Expropriation proceedings) 

(denná forma) 

 

2. Pozemkové právo (Land law) 

(denná/externá forma) 

 

3.   Štátna služba (Civil Service) 

 (externá forma) 

 

4.   Stavebné konanie (Construction proceedings) 

  (externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. 

 

1. Európske správne právo trestné  (European administrative criminal law) 

(denná forma) 

 

2. Všeobecné právne zásady ako prameň Európskeho správneho práva (Common law 

principles as the source of European administrative law) 

(externá forma) 

 

3. Agentúry  Európskej Únie ako orgány verejnej správy (Agencies of European Union 

as administrative bodies) 

(externá forma) 

 

4. Kodifikácia správneho trestania a jej legislatívne aspekty (Codification of 

administrative punishment and its legislative aspects) 

(denná/externá forma) 
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Školiteľ: doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.  

 

1. Priama účasť obyvateľov na samospráve obce (Direct participation of the inhabitants 

in municipal self-government) 

(denná/externá forma) 

 

2. Právna úprava miestneho referenda (Local referendum legislation) 

(externá forma) 

 

3. Pozemkové úpravy v podmienkach Slovenskej republiky (Land adjustments in the 

conditions of the Slovak Republic) 

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

 

1. Inštitucionálne a funkčné aspekty skvalitnenia a zjednodušenia povoľovania stavieb 

(Institutional and functional aspects of improvement and simplifying of building 

permitting) 

(denná/externá forma) 

 

2. Verejné služby a  vymedzenie verejnej správy (Public services and the definition of 

public administration) 

(externá forma) 

 

3. Nekorporatívne spravujúce subjekty v slovenskej verejnej správe (Non-corporate 

administrative bodies in the Slovak public administration) 

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

 

1. Dátová schránka (Databox) 

(externá forma) 

 

2. Všeobecná správna žaloba (General Administrative Action) 

(externá forma) 

 

3. Odvolacie konanie (Appelate Proceedings) 

(externá forma) 
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Študijný odbor: 3.4.7. trestné právo 

 Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2018 

Termín prijímacieho konania: 

denná forma štúdia: 28. júna 2018 

externá forma štúdia: 29. júna 2018 

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

 

1. Hmotnoprávne aspekty drogových trestných činov  

(externá forma) 

 

2. Dovolanie  

(externá forma) 

 

3. Nebis in idem- hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty v trestnom  práve   

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

 

1. Základné zásady prípravného konania 

(denná forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

 

1. Sankčný systém pre právnické osoby 

(denná forma) 

 

2. Postavenie obetí trestných činov v trestnom konaní 

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 

 

1. Využitie kriminalistických metód v procese dokazovania pred súdom 

(denná forma) 

 

2. Obeť trestného činu z pohľadu kriminalistiky 

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

 

1. Kriminalita bielych golierov 

(denná forma) 
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2. Restoratívne programy vo väzenstve 

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Marek Kordík, PhD. 

 

1. Dokazovanie insolvenčných trestných činov 

(denná forma) 

 

2. Elektronické dôkazy v trestnom konaní  

(denná/externá forma) 

 

 

Študijný odbor: 3.4.8. medzinárodné právo 

 Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2018 

Termín prijímacieho konania: 29. júna 2018 

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

 

1. Vykonateľnosť rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (Enforcement of the 

judgments of the European Court of Human) 

(denná/externá forma) 

 

2. Medzinárodnoprávna ochrana práva na súkromie (International protection of the right 

to privacy) 

(denná/externá forma) 

 

3. Extrémizmus v nových médiách (Extremism in the new media) 

(denná/externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. 

 

1. Imperatívne normy v medzinárodnom práve verejnom (Peremproty norms of general 

international law  (jus cogens)) 

(denná/externá forma) 

 

2. Všeobecné princípy právne 

(denná/externá forma) 

 

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

 

1. Určovanie lex loci arbitri v medzinárodnom rozhodcovskom konaní (Lex loci arbitri 

designation in international arbitration proceedings) 

(denná/externá forma) 
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2. Určovanie medzinárodnej právomoci súdov v oblasti elektronického obchodu 

z pohľadu slovenského sudcu (International jurisdiction in e-commerce from the view 

of Slovak judge) 

(denná/externá forma) 

 

3. Štátna pomoc v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v kontexte práva 

Európskej únie (State aid in the area of healthcare within EU law) 

(denná/externá forma) 

 

4. Možnosti procesnej obrany proti podaniu a nepodaniu prejudiciálnej otázky Súdnemu 

dvoru (Possibilities of procedural defense against the submission and failure to submit 

a preliminary ruling to the Court of Justice) 

(denná/externá forma) 

 

5. Právne aspekty nezrovnalostí a vymáhanie finančných opráv v oblasti eurofondov 

(Legal aspects of irregularities and recovery of financial corrections in the funds ot the 

European Union) 

(denná/externá forma) 

 

6. Zmluvná spôsobilosť v medzinárodnom práve súkromnom 

(denná/externá forma) 

 

 

Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo 

 Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2018 

Termín prijímacieho konania: 2. júla 2018 

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 

 

1. Modernizácia správy a riadenia obchodných spoločností s ohľadom na potrebu trvalo 

udržateľného rozvoja (Modernization of corporate governance with regard to the need 

for sustainable development) 

(denná forma) 

 

2. Doktrína prepichnutia korporátneho závoja, jej koncepcia a účel v kontexte 

slovenského práva obchodných spoločností (Doctrine of piercing the corporate veil, its 

concept and purpose in context of the Slovak company law) 

(externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

 

1. Efektivita teoreticko-aplikačnej korelácie medzi reglementáciou registra partnerov 

verejného sektora a transparentnosťou verejného obstarávania (The effectiveness of  
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the theory vs. application relationship between legislation governing the Register of 

Public Sector Partners and transparency in public procurements) 
(denná forma) 

 

2. Vybrané interdisciplinárne elementy v korporačnom práve a konkurznom konaní 

(Selected interdisciplinary aspects in corporate law and insolvency proceedings) 

(externá forma) 

 

3. Selektívne aplikačno-interpretačné elementy holdingových korporačných štruktúr 

(Selected aspects of holding company structures from the perspective of legal 

application and interpretation) 

(denná/externá forma) 
 

Školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

 

1. Zdaňovanie digitálnej ekonomiky (Taxation of digital economy) 

(denná/externá forma) 

 

 

Študijný odbor: 3.4.11. občianske právo 

 Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2018 

Termín prijímacieho konania: 28. júna 2018 

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

 

1. Zodpovednosť manželov za dlhy (Marital liability for debts) 

(denná forma) 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

1. Výživné a druhy vyživovacích povinností (Alimony and Types of Alimony 

Obligations) 

 (denná forma) 

 

2. Ochrana a obrana povinného a tretích osôb v exekučnom konaní (Protection and 

defense of the obligate and third persons in the civil execution.) 

(denná forma) 

 

3. Orgán verejnej moci ako prenajímateľ nebytových priestorov (A public authority as 

the lessor of business premises) 

(externá forma) 
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Školiteľ: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

 

1. Ochrana osobnosti a média (Protection of the Personality and Media) 

(denná forma) 

 

2. Medzinárodné únosy detí a výkon práva rodičov na styk s dieťaťom (International 

child abductions and right of parental access) 

(denná/externá forma) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 

 

1. Osobitosti pracovnoprávnych sporov v civilnom procese (Specificities of Labour-law 

Disputes in Civil Proceedings) 

(denná forma) 

 

2. Pracovnoprávne a sociálnoprávne aspekty zahraničnej migrácie 

Labour-law and Social-security Aspects Migration 

(externá forma) 

 


