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TÉMY  DIZERTAČNÝCH  PRÁC 

na prijímacie konanie na doktorandské štúdium na ak. rok 2022/2023 

 

Prihláška sa podáva v elektronickej forme. Do e-prihlášky uchádzač vkladá všetky prílohy 

v súlade s kritériami prijímacieho konania: 

(https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/PhD_pravo_2022_2

3_V1.pdf)  

Uchádzači, ktorí neskončili štúdium II. stupňa štúdia na PraF UK, doručia overenú kópiu 

dokladu o dosiahnutom vzdelaní na fakultu poštou.   

Doklad o zaplatení poplatku uchádzač posiela 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 po doručení dokladu o zaplatení na horeuvedené adresy.  

 

 

Študijný program: Teória a dejiny štátu a práva 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2022 

Termín prijímacieho konania:  27.06.2022 - 01.07.2022 

 

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. 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 – 

denná forma / externá forma 
 

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

 

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

legal professions – denná forma / externá forma 
 

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

 

1. Právo a právnici v literatúre / Law and Lawyers in Literature – denná forma / externá 

forma 

 

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

 

1. Historický vývoj dokazovania v civilnom procese / Historical Development of Law of 

Evidence in Civil Procedure – denná forma / externá forma 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/PhD_pravo_2022_23_V1.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/PhD_pravo_2022_23_V1.pdf
mailto:daniela.brillova@flaw.uniba.sk
mailto:renata.karpatiova@flaw.uniba.sk
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Školiteľ: prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

 

1. Prax manželskej rozluky počas Slovenského štátu (1939 – 1945) / Praxis of the 

dissolution of marriage during the Slovak state (1939 – 1945) – denná forma / externá 

forma 

 

2. Bratislavská stolica (župa) na prelome Uhorského kráľovstva a Československej 

republiky / Bratislava county at the turn of the Kingdom of Hungary and the 

Czechoslovak republic– denná forma /externá forma 

– (vyžaduje sa znalosť maďarského jazyka) 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

 

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

quantity of legislation – denná forma / externá forma  

 

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

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

state? – 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 

 

2.  Ústavné súdy a demokracia / Constitutional courts and democracy – denná forma / 

externá forma   
 

Školiteľ: doc. JUDr. Rudolf Kasinec , PhD. 

 

1. Právo vo výtvarnom umení a jeho vplyv na ľudské emócie / Law in visual art and its 

influence on human emotions – denná forma / externá forma 
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Študijný program: Ústavné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2022 

Termín prijímacieho konania:  27.06.2022 - 01.07.2022 

 

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. Premeny deľby moci v Slovenskej republike ako predpoklad dobrej vlády / 

Transformations of the division of powers in the Slovak Republic as a prerequisite for 

good government – denná forma 

 

2. Vnútroštátne ústavnoprávne reflexie na európske štandardy v oblasti práva na 

súkromný život / National constitutional reflections on European standards in the field 

of the right to privacy – denná forma 

 

3. Zmeny v oblasti výkonnej moc v ústavnom systéme Slovenskej republiky a ich dopad 

na deľbu moci / Changes in the area of executive power in the constitutional system of 

the Slovak Republic and their impact on the division of power – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

 

1. 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 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

 

1. Výzvy pre volebné právo a právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí vo svetle 

pandémie  /  Challenges for the suffrage and the right to participate in the 

administration of public affairs in the light of a pandemic -  denná forma / externá 

forma 

 

2. Prezident Slovenskej republiky ako navrhovateľ v konaní pred Ústavným 

súdom  /  The President of the Slovak Republic as a petitioner in the proceedings 

before the Constitutional Court - externá forma 

 

3. Súdna kontrola ústavnosti a zákonnosti volieb (po 30 rokoch praxe a po zriadení 

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

elections (after 30 years of practice and the establishment of the Supreme 

Administrative Court) –  externá forma 

 

4. Prezident Slovenskej republiky a jeho úlohy počas krízových situácií / The President 

of the Slovak Republic and his role during crisis situations – externá forma 
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Školiteľ: doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

 

1. Revitalizácia priamej demokracie / Revitalizing direct democracy – denná forma 

/externá forma 

 

2. Vylepšovanie ústav súdnou mocou (rigidita c. flexibilita) / Improving constitutions by 

judicial power (rigidity vs. flexibility) – denná forma /externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. 

 

1. Princíp právneho štátu v judikatúre Súdneho dvora Európskej Únie/ The principle of 

the rule of law in the Court of Justice of the European Union (CJEU) case-law – denná 

forma v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV 

 

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. Tridsať rokov vývoja ústavného poriadku Slovenskej republiky/Thirty years of 

development of the constitutional order of the Slovak Republic – externá forma 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 

 

1. Dieťa v ústavnom práve / The child in constitutional law - externá forma v spolupráci 

s Ústavom štátu a práva SAV 

 

  Poznámka: Doktorandské štúdium bude realizované v rámci spolupráce medzi 

Unilliverzitou 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 15. júna 2022 

Termín prijímacieho konania:  27.06.2022 - 01.07.2022 

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. Mierové využívanie jadrovej energie / Peaceful use of nuclear energy – denná forma 

 

2. Právna ochrana živočíchov / Legal protection of animals – 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 

2. Právna úprava ochrany vôd v Slovenskej republike / Water protection legislation in 

the Slovak republic – externá forma 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.  

 

1. Iné správne delikty/ Other Administrative Delicts – externá forma 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

 

1. Administratívnoprávne aspekty používania štátnych symbolov a symbolov komunít a 

obcí v Slovenskej republike / Administrative legal aspects of the use of state symbols 

and symbols of communities and municipalities in the Slovak republic – denná forma / 

externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

 

1. Doručovanie v správnom konaní / Delivery in Administrative Proceedings – denná 

forma / externá forma 

 

2. Súdny prieskum rozhodnutí orgánov verejnej správy v oblasti správneho trestania 

/ Judicial review of decisions of public authorities in the field of administrative 

punishment – denná forma / externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD. 

 

1. Kvázisankčné opatrenia vo verejnej správe / Quasi-sanctioning measures in public 

administration – denná forma / externá forma 
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Študijný program: Pracovné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2022 

Termín prijímacieho konania:  27.06.2022 - 01.07.2022 

 

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 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

 

1. Pracovné podmienky zraniteľných osôb v kyberpriestore / Working conditions of 

vulnerable people in cyberspace – denná forma  

 

2. Výzvy virtuálneho priestoru pre pracovné právo / Challenges of virtual space for 

labour law – denná forma / externá forma 

 
3. Špecifiká výkonu práce v urgentnej zdravotnej starostlivosti / Specifics of work 

performance in emergency health care – externá forma 
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Študijný program: Trestné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2022 

Termín prijímacieho konania:  27.06.2022 - 01.07.2022 

 

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. Jozef Čentéš, PhD. 

 

1. Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty ne bis in idem v trestnom práve / 

Substantive and procedural aspects of the principle ne bis in idem in criminal law – 

denná forma / externá forma 

 

2. Nahradenie väzby v prípravnom konaní / Alternatives to detention in pre-trial 

proceeding – denná forma / externá forma 

 

3. Trestné činy v zdravotníctve / Criminal offences in health care – denná forma / 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 – denná forma 

 

2. Kontradiktórnosť prípravného konania / Inconsistency in pre-trial proceeding – 

externá forma 

 

3. Elektronický monitoring osôb obvinených a odsúdených / Electronic monitoring of 

accused and convicted persons – externá forma 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

   

1. Kybernetická kriminalita / Cybercrime – denná forma 

 

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

victims of criminal offenses – externá forma 

 

3. Kriminalita páchaná na deťoch / Crime committed on children – externá forma 

 

4. Efektívnosť trestných sankcií / Effectiveness of criminal sanctions – externá forma 

 

Školiteľ: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

 

1. Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v podmienkach 

Slovenskej republiky / The Criminal Offense of Damaging the Financial Interests of  
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the European Union in the Conditions of the Slovak Republic – denná forma 

 

2. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike v premenách času / 

Criminal Liability of Legal Entities in the Slovak Republic in changes of time – 

externá forma 

 

3. Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody bez a s probačným dohľadom / 

Conditional suspension of imprisonment without and with probation supervision – 

externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

1. Škoda v trestnom práve - hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty a škoda spôsobená 

rozhodnutím v trestnom konaní / Damage in criminal law – substantive and procedural 

aspects and Damage caused by a decision in the criminal proceedings – denná forma / 

externá forma 

 

2. Postih prejavov extrémizmu / Punishment of manifestations of extremism – denná 

forma / externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

 

1. Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na národné trestné právo / 

Influence of the decisions of European Court of Human Right on national criminal law 

– denná forma 

 

2. Európske trestné právo ako faktor rozvoja národného trestného práva / European 

Criminal Law and its impact on developement of national criminal law – denná forma 

 

3. 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. Marek Kordík, LL.M., PhD. 

 

1. Trestné stíhanie dezinformácií / Criminal proceeding of the hoaxes – denná forma 

 

2. Ekologická ujma a jej dokazovanie v trestnom konaní / Ecological damage and its 

prooving in the criminal proceeding – denná forma / externá forma 

 

3. Odčerpávanie výnosov z trestnej činnosti a jeho limity / Outflow of the fruits of 

crimes and its limitation – denná forma / externá forma 
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Školiteľ: doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

 

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

denná forma 

 

2. Vyhľadávanie a vykonávanie dôkazov obvineným a obhajcom / Procurement and 

providing of evidence by defendant and defense lawyer – externá forma 
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Študijný program: Medzinárodné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2022 

Termín prijímacieho konania:  27.06.2022 - 01.07.2022 

 

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. 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 – denná forma 

 

2. Humanitárne právo a ľudské práva v ozbrojených konfliktoch / Humanitarian law and 

human rights in armed conflicts – denná forma 

 

3. Jus ad bellum a ius contra bellum v medzinárodnom práve / Jus ad bellum and jus 

contra bellum in international law – denná forma 

 

4. Vplyv medzinárodného práva na vnútroštátnu ochranu osobných údajov / Impact of 

international law on protection of personal data at national level – externá forma 

 

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

 

1. Dôsledky Brexitu v oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného / Impact 

of brexit on private international law – externá forma 

 

2. Kritérium obvyklého pobytu v medzinárodnom práve súkromnom / Habitual residence 

in private international law – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

 

1. Ochrana verejného poriadku v medzinárodnom práve súkromnom / Public order 

protection in private international law – denná forma 

 

2. Voľba rozhodného práva v medzinárodnom práve súkromnom Európskej únie / 

Choice of the applicable law in the Private International Law of the European Union – 

denná forma 

 

3. Alternatívne rozhodovanie sporov v medzinárodnom práve súkromnom / Alternative 

dispute settlement in private international law – externá forma 

 

4. Cudzí prvok a jeho význam pre uplatnenie noriem medzinárodného práva súkromného 

/ Foreign element and its importance for applicaton of private international law rules  

 – externá forma 
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Školiteľ: doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

 

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

denná forma 
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Študijný program: Obchodné a finančné právo 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2022 

Termín prijímacieho konania:  27.06.2022 - 01.07.2022 

 

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. Európsky modelový zákon obchodnej spoločnosti (EMCA) ako zdroj inšpirácie pre 

rekodifikáciu práva obchodných spoločností v SR / European Model Company Act 

(EMCA) as a source of inspiration for the recodification of company law in the Slovak 

Republic – 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: prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

 

1. Administratívna zodpovednosť na finančnom trhu / Administrative liability in 

financial market - externá forma 

 

Školiteľ: doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 

 

1. Materiálna publicita obchodného registra v slovenskom, českom, rakúskom 

a nemeckom právnom poriadku / Material Publicity of the Commercial Register in 

Slovak, Czech, Austrian and German Law – denná forma / externá forma 

 

2. Exitové práva a povinnosti spoločníkov a akcionárov kapitálových obchodných 

spoločností / Exit rights and obligations of shareholders of companies – 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 

 

2. Povinnosť lojality a konflikt záujmov v korporačných vzťahoch / The duty of loyalty 

and conflicts of interest in corporate relations – denná forma / externá forma  
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Školiteľ: doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE / doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

 

1. Nástroje riešenia hroziaceho úpadku / Tools for dealing with impending bankruptcy – 

denná forma  

 

Školiteľ: doc. JUDr. Matej Kačaljak, PhD. 

 

1. Administratívna spolupráca v oblasti daní / Administrative Cooperation in the Field of 

Taxation – externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 

1. Prepichovanie korporátneho závoja v podmienkach právnej úpravy v Slovenskej 

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

legislation – externá forma 

 

Spolupráca so SAV: 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

 

1. Teoretické východiská a aplikačné úskalia uplatňovania zodpovednosti voči 

štatutárnym orgánom kapitálových obchodných spoločností / Theoretical background 

and application difficulties of applying liability to the statutory bodies of companies – 

denná forma 

 

2. Nekalo súťažné konanie dohliadaných subjektov finančného trhu / Unfair competitive 

conduct by supervised financial market entities - externá 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 15. júna 2022 

Termín prijímacieho konania:  27.06.2022 - 01.07.2022 

 

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 – denná forma / externá forma 

 

2. Zákonné dedenie / Intestate succession – denná forma / externá forma 

 
Školiteľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

1. Teoretické východiská právoplatnosti súdnych rozhodnutí / Theoretical basis for the 

validity of court decisions – denná forma 

 

2. Prejudicialita v civilnom sporovom konaní - teoretické východiská a aplikačné 

súvislosti s dôrazom na judikatúru európskych súdov / Prejudice in civil proceedings - 

theoretical background and application context with emphasis on the case law of the 

European courts – denná forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

 

1. Neodkladné opatrenia vo veciach maloletých / Urgent measures in minor matters – 

denná forma / externá forma 

 

2. Právna ochrana znevýhodnených osôb ako subjektov právnych vzťahov / Legal 

protection of disadvantaged persons as subjects of legal relations – denná forma / 

externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Alexandra Lőwy, PhD. 

 

1. Určovacia žaloba / Determination of action – denná forma / externá forma 

 

2. Exekučné spory / Enforcement disputes – denná forma / externá forma 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

 

1. Limitácia nárokov vyplývajúcich z nezákonných rozhodnutí a neefektívneho postupu 

orgánov aplikácie práva / Limitation of Claims Arising from Illegal Decisions and 

Ineffective Action of Law Enforcement Authorities – denná forma / externá forma 
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 Školiteľ: doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.  

 

1. Zánik nájmu /  Termination of Lease – denná forma / externá forma 

 

2. Náhradné materstvo / Surrogacy Motherhood – denná forma / externá forma 
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Študijný program: Rímske právo 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2022 

Termín prijímacieho konania:  27.06.2022 - 01.07.2022 

 

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. Prétorské delikty v rímskom súkromnom práve / Praetors' delicts in Roman private 

law – denná forma 

 

2. 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 – denná 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 2022 

Termín prijímacieho konania:  27.06.2022 - 01.07.2022 

 

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 

 

4.  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 

 

5. 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 

  

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 

 

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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4.  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 

 

5. 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 
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Študijný program: Právo Európskej únie 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2022 

Termín prijímacieho konania:  27.06.2022 - 01.07.2022 

 

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. Ing. Ondrej Blažo, PhD. / doc. JUDr. Hana Kováčiková, 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 / externá forma 

 

2. Nežiadúce účinky harmonizačných nástrojov práva Európskej únie / Undesidered 

effects of harmonization tools of the European Union law – denná forma 

 

3. Európsky hospodársky priestor - výhody a nevýhody neúplnej integrácie / European 

Economic Area - adavantages and disadvantages of imperfect integration – denná 

forma / externá forma 

 

4. Neprimerané obchodné podmienky medzi podnikateľmi a ochrana hospodárskej 

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

Relations and Protection of Competition in the European Union Law  – externá forma 

 

5. 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 

 

6. Náhrada škody vo verejnom obstarávaní ako prostriedok účinnej nápravy podľa práva 

Európskej únie / Damages in public procurement as a measure of effective remedy 

under the European Union law – externá forma 

 

7. Súťažné právo Európskej únie v digitálne dobe / Competition law of the European 

Union in digital era – externá forma 

 

8. Sankčný režim Európskej únie ako nástroj presadzovania jej hodnôt / Sanction regime 

of the European Union as a tool for promoting its values – externá forma 

 


