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TÉMY  DIZERTAČNÝCH  PRÁC 

na prijímacie konanie na doktorandské štúdium na ak. rok 2021/2022 

 

Prihláška sa podáva v elektronickej aj papierovej forme. Na zachovanie lehoty postačuje, ak 

bude prihláška k 15. júnu podaná elektronicky a na pošte (životopis a rámcový projekt k téme 

posielate aj mailom na adresu : daniela.brillova@flaw.uniba.sk, alebo 

renata.karpatiova@flaw.uniba.sk).  

Dôležité: Pozvánky budú zasielané uchádzačom na mailovú adresu uvedenú v prihláške 

až potom, čo bude papierová prihláška s požadovanými prílohami doručená na adresu 

PraF UK, Oddelenie vedy a doktorandského štúdia. Dovtedy je prihláška nekompletná. 

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa nevracia. 

 

 

Študijný program: Teória a dejiny štátu a práva 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2021 

Termín prijímacieho konania:  28.06.2021 - 02.07.2021  

 

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. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. 

 

1. Chápanie slobody a rovnosti v demokracii / Meaning of freedom and equality in 

democracy – externá forma 

 

Školiteľ: prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. 

 

1. Autonómia pacienta a asistovaná samovražda. Kam siaha zodpovednosť štátu? / 

Pacient’s Authonomy and Assisted Suicide. How far reaches the responsibility of the 

state? – externá forma 

 

Školiteľ: prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. 

 

1. Kantova idea svetoobčianstva ako dôsledok jeho morálnej a právnej filozofie / Kant's 

idea of the world citizenship as a consequence of his moral and legal philosophy – 

externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  

 

1. Záujmová samospráva v právnických povolaniach / Self-government of interest in 

legal professions – externá forma 
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Školiteľ: doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

 

1. Právne aspekty postúpenia Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu v roku 1945 / Legal 

Aspects of Cessation of Subcarpathian Ruthenia to the Soviet Union in 1945 – externá 

forma 

 

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

 

1. Pracovnoprávna ochrana zamestnanca na Slovensku v 20. storočí  (vývoj právnej 

úpravy a jej aplikácia) / Employee protection within Labour Law in the 20th century 

in Slovakia (development of legislation a its application) – externá forma 

 

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

 

1. Vplyv rímskeho a kánonického práva vo Werbőczyho Tripartite / Influence of ius 

commune on Werbőczy’s Tripartitum – externá forma 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

 

1. Recepcia verejnej správy po vzniku československého štátu na príklade Bratislavskej 

stolice (župy) / Reception of Public Administration after the Creation of Czechoslovak 

State on the Example of Bratislava County – denná forma 

 

2. Národ, národnosť a národnostná menšina v historickej komparácii Uhorska 

a Československa / Nation, Nationality and National Minority in Historical 

Comparatistics of Hungary and Czechoslovakia – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

 

1. Tvorba práva a problém kvantity predpisov / Law making and the problem of the 

quantity of legislation – externá forma 

 

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

 

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

externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Rudolf Kasinec , PhD. 

 

1. Význam právnej symboliky v klasickom a modernom umení / Meaning of legal 

symbolism in classical and modern art – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M. 

 

1. Ústavné súdy a demokracia / Constitutional courts and democracy – externá forma 
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Študijný program: Ústavné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2021 

Termín prijímacieho konania:  28.06.2021 - 02.07.2021  

 

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. Lívia Trellová, PhD. 

 

1. Obecné zriadenie a jeho podoby v kríze / Municipality establishment and its forms in 

crisis – externá forma 

 

2. Priama demokracia ako prakticky využiteľný inštitút / Direct democracy as a 

practically usable institute – externá forma 

 

3. Výnimočné situácie v štáte a ich ústavnoprávne aspekty v Slovenskej republike / 

Exceptional situations in the state and their constitutional aspects in the Slovak 

Republic – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

 

1. Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti v ústavnom systéme Slovenska 

/ Fiscal responsibility and transparency rules in the constitutional system of Slovakia – 

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. Disciplinárna zodpovednosť sudcov Slovenskej republiky / Disciplinary liability of 

judges of the Slovak Republic – 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. 

 

 

3. Pôsobnosť prezidenta Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej politiky / The powers 

of the President of the Slovak Republic in the sphere of foreign policy – externá forma 
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Školiteľ: doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

 

1. Volebná účasť a legitimita zvolených reprezentantov / Voter turnout and the 

legitimacy of elected representatives – externá forma 

 

2. Súdna kontrola ústavnosti a zákonnosti volieb (po tridsiatich rokoch praxe a po 

zriadení Najvyššieho správneho súdu) / Judicial review of the constitutionality and 

legality of elections (after thirty years of practice and the establishment of the 

Supreme Administrative Court) – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. 

 

1. Ústavnoprávne konotácie implementácie inteligentnej mobility do právneho poriadku 

Slovenskej republiky / Constitutional connotations of the implementáciou of 

intelligent mobility into the legal order of the Slovak Republic – externá forma 

 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

 

1. Výhrada vo svedomí / Conscientious Objection – externá forma 
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Študijný program: Správne právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2021 

Termín prijímacieho konania:  28.06.2021 - 02.07.2021  

 

Obsah prijímacej skúšky:  

1. Okruh matérie, ktorá sa preberá na správnom práve I. stupeň štúdia 

2. Okruh matérie, ktorá sa preberá na správnom práve II. stupeň štúdia 

3. 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 – externá forma 

Školiteľ: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

 

1. Administratívne aspekty realizácie zhromažďovacieho práva / Administrative aspects 

of the right of assembly – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

 

 

1. Správne disciplinárne delikty / Administrative Disciplinary Offenses – denná forma / 

externá forma 

 

2. Doručovanie v správnom konaní / Delivery in Administrative Proceedings – externá 

forma 

 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

 

1. Súdny prieskum rozhodnutí na úseku správneho trestania / Judical Review of 

Decisions in Matters of Administrative Punishment – externá forma 
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Študijný program: Pracovné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2021 

Termín prijímacieho konania:  28.06.2021 - 02.07.2021  

 

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? – denná forma / externá forma 

 

2. Procesná ochrana kolektívnych pracovnoprávnych sporov / The Procedural Protection 

of Collective Labor Disputes – externá forma 
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Študijný program: Trestné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2021 

Termín prijímacieho konania:  28.06.2021 - 02.07.2021  

 

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: 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. Eduard Burda, PhD. 

 

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

 

Školiteľ: doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

 

1. Úloha hlavného pojednávania v kontexte zvyšovania efektívnosti a kontradiktórnosti 

prípravného konania/The role of the trial in the criminal proceedings with regard of 

the increase of the effectivnes and adversarity of the pre-trial proceedings – denná 

forma 
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2. Využívanie znaleckého skúmania v prípravnom konaní a jeho vplyv na dĺžku a 

efektívnosť trestného stíhania / Application forensic expertise during the pre-trial 

proceedings and its impact on the lenght and effectivnes of criminal proceedings – 

externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 

 

1. Kriminalistické a trestnoprocesné aspekty výkonu domovej prehliadky / Criminalistic 

and criminal procedure aspects of house search – externá forma 

 

2. Možnosti využitia kriminalistických metód v procese dokazovania pred súdom / 

Application of criminalistic methods in the evidence procedure in the trial during the 

criminal proceedings – externá forma 

 

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

 

1. Finančné vyšetrovanie / Financial investigation – externá forma 

 

2. Zaisťovanie elektronických dát v trestnom konaní/Seizure of electronic data in the 

criminal proceeding – externá forma 

 

3. Ekologická ujma a jej dokazovanie v trestnom konaní/ Environmental damage and its 

evidence in the criminal proceeding – 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 15. júna 2021 

Termín prijímacieho konania:  28.06.2021 - 02.07.2021  

 

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. Politické profilovanie ako hrozba pre demokraciu a ľudské práva / Political profiling 

as a threat to democracy and human rights – externá forma 

  

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

 

1. Efektivita legislatívneho prostredia Slovenskej republiky v oblasti medzinárodnej 

arbitráže, Effectiveness of the Slovak legislative environment in the field of 

international arbitration – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

 

1. Výhrady k medzinárodným zmluvám / Reservations to international agreements – 

denná forma 

 

2. Výhrada verejného poriadku v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom / Public 

policy reservation in the Slovak Private International Law – externá forma 

 

3. Cudzí prvok ako conditio sine qua non pre aplikáciu noriem medzinárodného práva 

súkromného? / Foreign element as a conditio sine qua non for appliation of the Private 

International Law rules? – externá forma 

 

4. Miesto soft law pri úprave zmluvných záväzkov / Soft law and its place within 

contractual obligations regulation – externá forma 

 

5. Alternatívne riešenie sporov v medzinárodnom práve súkromnom / Alternative dispute 

resolution in Private International Law – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

 

1. Medzinárodné právo a kybernetický priestor / International Law and Cyberspace – 

externá forma 
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Študijný program: Obchodné a finančné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2021 

Termín prijímacieho konania:  28.06.2021 - 02.07.2021  

 

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 business law – externá forma 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

 

1. 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. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 

 

1. Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným podľa slovenského práva a 

vybraných právnych poriadkoch – súčasný stav a perspektívy / Share in a private 

limited liability company under Slovak law and selected legal systems - current state 

and perspectives – denná forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

 

1. Právne nástroje riešenia situácie obchodnej spoločnosti v kríze / Legal instruments for 

solving the situation of a business company in crisis – 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 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 

1. Teoretické východiská a aplikačné úskalia uplatňovania zodpovednosti voči 

štatutárnym orgánom kapitálových obchodných spoločností / Theoretical 

presumptions and practical pitfalls in the process of inferring the liability against the 

statutory bodies of the capital companies – denná forma 
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2. Prepichovanie korporátneho závoja v podmienkach právnej úpravy v Slovenskej 

republike / Piercing the corporate veil under the conditions of Slovak republic 

legislation – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

 

1. Vymáhanie pohľadávok z pohľadu veriteľa v obchodnoprávnych vzťahoch / 

Recovery of the claims from the point of view of the creditor in commercial relations 

– 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. 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

 

1. Neprimerané obchodné podmienky medzi podnikateľmi a ochrana hospodárskej 

súťaže v práve / Európskej únieUnfair Commercial Practices in Business-to-business 

Relations and Protection of Competition in the European Union Law – externá forma 
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Študijný program: Občianske právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2021 

Termín prijímacieho konania:  28.06.2021 - 02.07.2021  

 

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. Odporovateľný právny úkon / Voidable legal act – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

 

1. Zapieranie otcovstva/Challenging Paternity – denná forma 

 

2. Dieťa ako subjekt procesnoprávnych vzťahov / The child as a subject of procedural 

relations – externá forma 

 

3. Zastupovanie advokátom v civilnom procese / Representation by a lawyer in civil 

proceedings – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Alexandra Lőwy, PhD. 

 

1. Kauzálny nexus v súkromnom práve / Causation in Private Law – denná forma 

 

2. Nové technológie a ich vplyv na právo duševného vlastníctva / New technologies and 

their impact on intellectual property law – denná forma 

 

3. Určovacia žaloba / Determination of action – externá forma 

 

4. Exekučné spory / Enforcement disputes – 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 daniela.brillova@flaw.uniba.sk http://www.flaw.uniba.sk 

 

Študijný program: Rímske právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2021 

Termín prijímacieho konania:  28.06.2021 - 02.07.2021  

 

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. Zastúpenie v rímskom formulovom procese / Agency in roman formulary procedure – 

externá forma 

 

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

 

1. Vznik, zánik a obsah otcovskej moci (patria potestas) v starovekom Ríme /The origin, 

extinction and content of paternal power (patria potestas) in ancient Rome – externá 

forma 

 

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

 

1. Fikcie a domnienky v rímskom klasickom práve / Fictions and Presumptions in 

Roman Classical Law – externá forma 

 

2. Rímsky kogničný process / Roman cognitio extra ordinem – externá forma 
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Študijný program: Kánonické právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2021 

Termín prijímacieho konania:  28.06.2021 - 02.07.2021  

 

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. Pastoračná starostlivosť v ozbrojených silách vo vybraných krajinách Európskej únie. 

Porovnávacia štúdia / Pastoral care in the armed forces in some countries of the 

European Union. Comparative studies – denná forma / externá forma 

 

2. Jurisprudencia Rímskej roty coram Faltin / Jurisprudence of the Roman Rota coram 

Faltin – externá forma 

 

3. Sympózia kánonického práva na Slovensku po roku 1989 / Symposia of canon law in 

Slovakia after 1989 – externá forma 

 

Školiteľ: Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ 

 

1. Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou – teologické 

a cirkevnoprávne pramene práv a povinností Katolíckej cirkvi prijatých touto 

medzinárodnou zmluvou / Basic treaty between the Holy See and the Slovak Republic 

– theological and canonical  sources of the Catholic Church adopted by this 

international treaty – externá forma 

 

2. Eucharistia – porovnávacia štúdia kánonov CIC a CCEO s osobitným ohľadom na 

pramene práva / The Eucharist – a comparative of the Canon of the CIC and CCEO 

with special regard to the sources of law – externá forma 

 

3. Formácia a transformácia cirkevnoprávnej štruktúry gréckokatolíckej cirkvi na 

Slovensku / Formation and transformation of the ecclesiastical structure of the Greek 

Catholic Church in Slovakia – externá forma 

 

4. Právne normy sviatosti manželstva – divergencie v niektorých teologických 

a právnych princípoch medzi CIC a CCEO / Legal norms of the Sacrament of 

marriage – divergence in some theological and legal principles between CIC and the 

CCEO – externá forma 

 

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

 

1. Reflexie rímsko-kánonického procesu v práve európskych krajín / Reflection on the 

Roman-Canon Procedure in the Law of European Countries – externá forma 
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2. Metódy realizácie uznesení Tridentského a Druhého vatikánskeho koncilu pre 

výslednú podobu Kódexu v praxi / Methods of the Implemention the Resolution of the 

Council Trent and Second Vatican Council in the Practice – externá forma 

 

3. Prínos Prvého vatikánskeho koncilu pre výslednú podobu Kódexu kánonického práva 

z roku 1917 / The Contribution of the First Vatican Council to the Final Form of the 

1917 Code of Canon Law – externá forma 
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Študijný program: Právo Európskej únie 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2021 

Termín prijímacieho konania:  28.06.2021 - 02.07.2021  

 

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. Katarína Kalesná, CSc. 

 

1. Aplikácia  pravidiel hospodárskej súťaže vo verejnom obstarávaní / Application of 

Competition Rules in Public Procurement – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

 

1. Ústavnoprávne aspekty vplyvu rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie 

základné práva a slobody / Constitutional Aspects of the Impact of Decision-Making 

Acrivity of the Court of Justice of the European Union on Fundamental Rights and 

Freedoms – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Ondrej Blažo, PhD. 

 

1. „Nadregulácia“ a „podregulácia“ podnikania vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti 

podnikateľov a udržateľnosti vo vnútorných a vonkajších politikách Európskej únie / 

„Over-Regulation“ and „Under-Regulation“ of Business in Regards to Corporate 

Social Responsibility and Sustainability in Internal and External Policies of the 

European Union – denná forma 

 

2. Právne dôsledky legálneho definovania typu hospodárstva v práve Európskej únie a 

v práve členských štátov / Legal Consequences of Legal Definition of Type of 

Economy in the European Union Law and Law of the Member States – externá forma 

  

 


