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TÉMY  DIZERTAČNÝCH  PRÁC 

na prijímacie konanie na doktorandské štúdium na ak. rok 2019/2020 

 

 

Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2019 

Termín prijímacieho konania: 1. júla 2019 

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. 

 

1. Renesancia prirodzenoprávneho myslenia v 20. storočí  (Renassaince of iusnaturalism 

thinking in 20th  century) – denná forma/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/externá 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/externá forma 

 

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

principles of roman private law in the contemporary slovak law) – denná 

forma/externá forma 

 

4. 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/externá 

forma 

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

 

1. Patria potestas v rímskom práve (Patria potestas in Roman law) – denná forma/externá 

forma 

 

2. Právne postavenie ženy v rímskom súkromnom práve (Legal status of a woman in 

Roman private law) – denná forma/externá forma 

 

3. Pozemkové služobnosti v rímskom práve (Land servitudes in Roman law) – denná 

forma/externá forma 
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4. Právne postavenie otroka v rímskom práve (Legal status of a slave in Roman law) – 

denná forma/externá forma 

 

5. „Mancipatio“ a „in iure cessio“ ako odvodené spôsoby nadobudnutia vlastníckeho 

práva v rímskom práve („Mancipatio“ and „in iure cessio“ as derivative modes of 

acquiring ownership in Roman law) – denná forma/externá forma 

 

6. Úschova v rímskom práve (Depositum in Roman law) – denná forma/externá forma 

 

7. Vypožičanie v rímskom práve (Commodatum in Roman law) – denná forma/externá 

forma 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

 

1. Právne postavenie a činnosť nekomunistických strán Národného frontu na Slovensku 

(Legal Status and Activities of National Front Non-communist Parties in Slovakia) – 

denná forma/externá forma 

 

2. Právne postavenie a organizácia HSĽS v rokoch 1938 – 1944 (1945) (Legal Status and 

Organization of Hlinka's Slovak People's Party in 1938 - 1944 (1945)) – denná 

forma/externá forma 

 

3. Právo medzinárodného obchodu v Československu po roku 1948 (International Trade 

Law in Czechoslovakia after 1948) – denná forma/externá forma 

 

4. Majetkovoprávne a rodinnoprávne postavenie ženy v kontexte Code Civil a na území 

Slovenska v 20. storočí (Status of Woman in the Law of Property and Family under 

the French Code Civil and the Law Applicable in Slovakia in the 20th Century) – 

denná forma/externá forma 

 

5. Trestné právo ako nástroj perzekúcií komunistického režimu v Českolsovensku 

(Criminal Law as a Tool of Persecution of the Communist Regime in Czechoslovakia) 

– denná forma/externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Rudolf Kasinec PhD. 

 

1. Právna a spoločenská stránka "urbexu" (urban exploration) (Legal and Social Aspects 

of "Urbex" (Urban Exploration)) – denná forma/externá forma 

 

2. Justičný omyl verzus justičná vražda- právny, morálny a spoločenský rozmer 

(Miscarriage of Justice versus Judicial Murder- Legal, Moral a Social Dimension) – 

denná forma/externá forma 
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Školiteľ: doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. 

1. Právna úprava trestného činu vraždy v stredovekom práve na území Slovenska (Legal 

regulation of the offence of murder in the Middle Ages in the territory of Slovakia) – 

externá forma 

 

2. Právna úprava trestného činu krádeže v stredovekom práve na území Slovenska (Legal 

regulation of the offence of theft in the Middle Ages in the territory of Slovakia) – 

externá forma 

 

3. Vývoj sociálneho zákonodarstva na Slovensku v rokoch 1939-1945 (Development of 

Social Legislation in Slovakia in 1939-1945) – externá forma 

Školiteľ: doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.  

 

1. Prelomenie typovej viazanosti v rímskom práve (Breaking of contract typisation in 

roman law) – externá forma 

 

2. Zodpovednostné vzťahy v rímskom obligačnom práve (Liability relations in roman 

law of the obligations) – externá forma 
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Študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2019 

Termín prijímacieho konania: 27. júna 2019 

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

 

1. Nepísané ústavné pravidlá v procese aplikácie ústavy (Unwritten Law in the Process 

of Application of the Constitution) – denná forma 

  

Školiteľ: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

 

1. Miestne referendum (Local Referendum) – denná forma/externá forma 

 

2. Transformácia ústavných princípov v ústavnom systéme Slovenskej republiky 

(Transformation of Constitutional Principles in the Constitutional System of the 

Slovak Republic) – denná forma/externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

 

1. Rovnosť volebného práva. Ústavný princíp a jeho uplatnenie v slovenskej volebnej 

praxi (Equality of the Suffrage. Constitutional Principle and its Application in Slovak 

Electoral Practice) – denná forma/externá forma 

 

2. Právna úprava volebnej kampane. Nevyhnutný predpoklad slobodných volieb alebo 

obmedzenie základných práv a slobôd? (Legal Regulation of Electoral Campaign. 

A Prerequisite for Free Elections or a Restriction of Fundamental Rights and 

Freedoms?) – denná forma/externá forma 
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Študijný odbor: 3.4.4. správne právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2019 

Termín prijímacieho konania: 1. júla 2019 

 

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. Správa vysokých škôl, konanie pred akreditačnou agentúrou (Higher Education 

Administration, proceedings of the Accreditation Agency) – denná forma 

 

2. Nakladanie s jadrovým odpadom (Nuclear waste management) – denná forma/ externá 

forma 

 

3. Pozemkové úpravy (Land consolidation) – externá forma 

Školiteľ: prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.  

 

1. Právo na verejnosť správneho konania (The right to public administrative proceedings) 

– denná forma 

 

2. Právo na spravodlivý proces v konaní orgánov verejnej správy (The right to a fair trial 

in the proceedings of public authorities) – externá forma 

 

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

 

1. Prenesený výkon štátnej správy vykonaný obcami v procese reformy verejnej správy    

SR (Delegated execution of state administration  provided by communimes in the  

process of  teformation of the public   administration in Slovak republic) – denná 

forma 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

 

1. Aktuálne otázky rekodifikácie stavebného práva (Current Issues of Recodification of 

Construction Law) – denná forma 

 

2. Nekorporatívne subjekty verejnej správy (Non-corporate bodies of public 

administration) – externá forma 
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Školiteľ: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

 

1. Právne nástroje na podporu domácej poľnohospodárskej produkcie (Legal Instruments 

on Support of Domestic Agricultural Production) – denná forma 

 

2. Elektronizácia správnych procesov (Electronisation of Administrative Proceedings) – 

externá forma 
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Študijný odbor: 3.4.6. pracovné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2019 

Termín prijímacieho konania: 2. júla 2019 

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

1. Individuálne pracovnoprávne spory po rekodifikácii civilného procesného práva 

(Individual employment disputes after the recodification of the civil procedural law) – 

denná forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.    

 

1. Sociálna inklúzia seniorov a osôb so zdravotným postihnutím (Social inclusion of 

seniors and persons with disabilities) – denná forma 

 

2. Postavenie migrujúcich osôb a ich práva v oblasti sociálneho zabezpečenia (The status 

of migrants and their social security rights) – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

   

1. Výzvy pre sociálnu politiku v oblasti integrácie občanov tretích krajín (Challenges for 

social policy on the integration of third-country nationals) – denná forma 

 

2. Liberalizácia pracovného práva (Liberalization of labor law) – externá forma 

 

3. Postavenie a úlohy zástupcov zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch (Status 

and role of employee representatives in labor relations) – externá forma 
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Študijný odbor: 3.4.7. trestné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2019 

Termín prijímacieho konania: 27. júna 2019 

 

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 pre-trial custody) – denná 

forma 

 

2. Hmotnoprávne aspekty úpadkových trestných činov (Substantive aspects of 

insolvency criminal offenses) – denná forma 

 

3. Sexuálne trestné činy a metodika ich vyšetrovania (Sexual crimes and the methods of 

their investigation) – denná forma 

 

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

 

1. Procesnoprávne postavenie obzvlášť zraniteľných obetí (The procedural status of more 

vulnerable victims) – denná forma 

 

2. Kontradiktórnosť v prípravnom konaní (Adversarial in pre-trial) – externá forma 

 

3. Právo obete na spravodlivý proces (The victim's right to a fair trial) – externá forma 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

 

1. Peňažný trest v podmienkach Slovenskej republiky (The Fine in the conditions of the 

Slovak Republic) – denná forma 

 

2. Postavenie prokuratúry vo vybraných štátoch Európskej únie (Prosecution in Selected 

Countries of the European Union) – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

 

1. Trestnoprávne a kriminologické aspekty domáceho násilia (Criminal and 

Criminological aspects of domestic violence) – denná forma  

 

2. Sexuálne trestné činy a metodika ich vyšetrovania (Sexual crimes and the methods of 

their investigation) – externá forma 

 

3. Trestnoprávna ochrana ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti (Criminal protection of 

human dignity in the sexual area) – externá forma 
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4. Hmotnoprávne aspekty úpadkových trestných činov (Substantive aspects of 

insolvency criminal offenses) – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Marek Kordík, PhD. 

 

1. Finančné vyšetrovanie v Slovenskej republike (Financial investigation in the Slovak 

Republic) – denná forma/externá forma 

 

2. Prostriedky zabezpečovania informácii dôležitých pre trestné stíhanie podľa Trestného 

poriadku a ich vzájomný vzťah (Means of providing information relevant to criminal 

prosecution under the Code of Criminal Procedure and their relationship) – externá 

forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Eduard Burda,PhD. 

 

1. Zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní (Legality and admissibility of 

evidence in criminal proceeding) – denná forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

 

1. Profilovanie páchateľov trestných činov (Creating of the profile of the perpetrators of 

crimes) – denná forma/externá forma 

 

2. Dodržiavanie kriminalisticko-taktických postupov pre úspešnosť úkonov v trestnom 

konaní (Observance of criminalistic tactical methods for the successful performance of 

investigation in criminal proceedings) – externá forma 
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Študijný odbor: 3.4.8. medzinárodné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2019 

Termín prijímacieho konania: 27. júna 2019 

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

 

1. Právo na obhajobu pred medzinárodnými súdmi (The Right to Legal Representation 

Before International Courts) – denná forma/ externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

 

1. Mimosúdne riešenie cezhraničných sporov (Out-of-court resolution of cross-border 

disputes) – denná forma 

 

2. Výživné na dieťa v medzinárodnom práve súkromnom (Maintenance and child 

support in private international law) – externá forma 

 

3. Vonkajšia výlučná právomoc Európskej únie pri uzavieraní medzinárodných zmlúv 

(Exclusive external competence of the European Union to conclude international 

agreements) – externá forma 

 

4. Medzinárodnoprávna subjektivita medzinárodnej organizácie  (International legal 

personality of international organization) – externá forma 

 

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

 

1. Určovanie medzinárodnej právomoci súdov v oblasti elektronického obchodu   

(International jurisdiction within e-commerce) – denná forma 

 

2. Štátna pomoc v oblasti športovej infraštruktúry v kontexte práva Európskej únie  

(State aid in the area of sport infrastructure within European Union law) – externá 

forma 

 

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

Európskej únie (State aid in the area of healthcare within European Union law) – 

externá forma 

 

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

designation in international arbitration ) – externá forma 
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Školiteľ: doc. JUDr. Ondrej Blažo, PhD. 

 

1. Presadzovanie hodnôt Európskej únie (Enforcement of Values of the European 

Union) – denná forma 

 

2. Sociálne a environmentálne aspekty európskej úpravy verejného obstarávania (Social 

and Environmental Aspects of European Regulation of Public Procurement) – denná 

forma 

 

3. Administratívne a kváziadministratívne konanie pred Európskou komisiou 

(Administrative and Quasi-Administrative Proceeding before the European 

Commission) – denná forma 
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Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2019 

Termín prijímacieho konania: 27. júna 2019 

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 

 

1. Digitalizácia v práve obchodných spoločností  (Digitalisation in Company Law) – 

denná forma 

 

2. Inovatívne metódy ako súčasť rozvoja verejného obstarávania (Innovative methods as 

part of the development of public procurement) – externá forma 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

 

1. Prepichnutie korporačného závoja de lege lata a de lege ferenda (Piercing the 

Corporate Veil de lege lata and de lege ferenda) – denná forma/ externá forma 

 

2. Zmluva o výkone funkcie v kapitálových obchodných spoločnostiach (The executive 

service agreement in companies with share capital) – denná forma/ externá forma 

 

3. Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ich vznik, dôvody, následky 

a ich následná konvalidácia (The most often violations of the public procurement law, 

their origin, reasons, consequences and their subsequent repairs) – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

 

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

supervision (national and European perspectives)) – denná forma 

 

2. Finančné pyramídy a ochrana klienta na finančnom trhu (Financial pyramids and the 

client protection in the financial market) – denná forma 

Školiteľ: doc. JUDr. Matej Kačaljak, PhD. 

 

1. Vývinové tendencie v rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v 

daňových otázkach  (Development of case-law of the Supreme Court of the Slovak 

Republic in tax matters) – denná forma 

 

2. Judikatúra súdov v otázkach colného práva (Case-law in customs law) – externá forma 

 

3. Dohľad vo verejnom obstarávaní (Supervision in public procurement) – externá forma 
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Školiteľ: doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. 

 

1. Hospodárska súťaž a verejné obstarávanie (Competition and Public Procurement) – 

denná forma/ externá forma 

 

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

 

1. Ochrana zahraničných investícií v obchodnom práve Slovenskej republiky a Európskej 

únie (Protection of Foreign Investments in Commercial Law of the Slovak Republic 

and European Union) – denná forma/ externá forma 

 

2. Aplikácia medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia v Slovenskej 

republike (Application of international double taxation treaties in the Slovak Republic) 

– denná forma/ externá forma 
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Študijný odbor: 3.4.11. občianske právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2019 

Termín prijímacieho konania: 26. júna 2019 

 

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

odboru právo 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

 

1. Nadobúdanie vlastníckeho práva cudzozemcami (Acquisition of the right to property 

by non-resident persons) – denná forma/externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

1. Subjekty civilného mimosporového procesu – (Subject of civil non-contentious 

proceeding) – denná forma/externá forma 

 

2. Opatrovníctvo v slovenskom civilnom práve – (Curatio  in slovak civil law) - denná 

forma/externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Alexandra Lőwy, PhD. 

1. Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od nevlastníka (Acquisition of 

property rights from non-owner) – denná forma/externá forma 

 

2. Rozdelenie rozhodovacích kompetencií v exekučnom konaní (Division of decision-

making in enforcement proceedings) – externá forma 

  

 


