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Témy rigoróznych prác zo študijných predmetov  

        Občianske právo hmotné a Civilné právo procesné  

1. Právne a protiprávne úkony maloletých – Legal and unlawful acts of minors   

Cieľom práce je analýza právnej úpravy robenia právnych úkonov maloletými, 

poukázať na posudzovanie ich spôsobilosti s ohľadom na posúdenie primeranosti 

právneho úkonu k veku maloletého ako aj na jeho rozumovú a vôľovú vyspelosť. V 

práci bude potrebné skúmať právnu zodpovednosť maloletých za robenie protiprávnych 

úkonov a ich zodpovednosti za následky ktoré vzniknú, Je potrebné poukázať na 

judikatúru v tejto oblasti . Je potrebné poukázať aj na úpravu týchto otázkach v iných 

krajinách EÚ.  Výsledkom vedeckej práce    by mali byť návrhy de lege ferenda.  

  

2. Ochrana súkromia fyzickej osoby - Protection of privacy natural persons    

V práci je potrebné veľmi podrobne rozobrať právnu úpravu ochrany súkromia ako 

jednej zo zložiek tvoriacich právo na ochranu osobnosti. Cieľom je posúdiť súvislosti 

práva na ochranu súkromia s inými  zložkami práva na ochranu osobnosti, Je potrebné 

poukázať aj na praktickú aplikáciu  ako aj na problémy, ku ktorým v praxi dochádza. 

Je potrebné poukázať aj na procesnú stránku ochrany súkromia z hľadiska Civilného 

konania. Na základe spracovanie judikatúry ako aj posúdenia právnej úpravy v 

zahraničí sa očakáva formulácia návrhov de lege ferenda.  

  

 3.  Ochrana osobných údajov – Personal data protection    

V práci je potrebné veľmi podrobne rozobrať právnu úpravu ochrany osobných údajov  

ako jednej zo zložiek tvoriacich právo na ochranu osobnosti, poukázať na právne 

predpisy ktoré sa tejto oblasti týkajú. Cieľom je posúdiť súvislosti práva na ochranu 

osobných údajov  s inými  zložkami práva na ochranu osobnosti, Je potrebné poukázať 

aj na praktickú aplikáciu  ako aj na problémy, ku ktorým v praxi dochádza. Je potrebné 

poukázať aj na procesnú stránku ochrany osobných údajov z hľadiska Civilného konania. 

Na základe spracovanie judikatúry ako aj posúdenia právnej úpravy v zahraničí sa 

očakáva formulácia návrhov de lege ferenda  

 4.  Sociálne siete a ochrany osobnosti – Social networks and  protection of personality   

V práci je potrebné poukázať na právne súvislosti, právnu zodpovednosť a právne 

dôsledky zverejňovania údajov, fotografii či video záznamov ktoré môžu zasahovať do 



práva na ochranu osobnosti. Je potrebné dôsledne rozlišovať zverejňovanie údajov, 

podobizní či zvukových a zvukovo-obrazových záznamov  na sociálnych sieťach jednak 

samotnými osobami, ktorých sa údaje, podobizne či videozáznamy týkajú ako aj 

zverejňovanie tretími osobami. Je potrebné poukázať a skúmať možnosti postihu 

nelegálneho a aj protiprávneho zverejňovanie údajov .  

Je potrebné poukázať aj na praktickú aplikáciu  ako aj na problémy, ku ktorým v praxi 

dochádza. Je potrebné poukázať aj na procesnú stránku ochrany oprávnených osôb z 

hľadiska Civilného konania. Na základe spracovanie judikatúry ako aj posúdenia 

právnej úpravy v zahraničí sa očakáva formulácia návrhov de lege ferenda  

  

  

 5.  Zabezpečenie pohľadávok prevodom práva- Ensuring claims by transfer of rights     

  V práci je potrebné skúmať osobitosti tohoto zabezpečovacieho inštitútu. Je potrebné 

podobne rozobrať platnú právnu úpravu  a skúmať či je  úprava vyhovujúca a či možná 

aplikácia úpravy o záložnom práve vyhovuje . Je potrebné poukázať aj na praktickú 

aplikáciu  ako aj na problémy, ku ktorým v praxi dochádza. Je potrebné poukázať aj na 

procesnú stránku ochrany oprávnených osôb predovšetkým veriteľov z hľadiska 

Civilného konania. Na základe spracovanie judikatúry ako aj posúdenia právnej úpravy 

v zahraničí sa očakáva formulácia návrhov de lege ferenda  

6. Práva výrobcov zvukových  záznamov- The rights of producers of phonograms    

Od autora sa očakáva že v práci sa rozoberie  a preskúma platná právna úprava práv 

výrobcov zvukových záznamov. Je potrebné posúdiť platnú úpravu z hľadiska 

záväzkov ktoré vyplývajú pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov, 

zmlúv a dohôd,   vrátane noriem EÚ. Je potrebné poukázať aj na praktickú aplikáciu  

ako aj na problémy, ku ktorým v praxi dochádza. Je potrebné poukázať aj na procesnú 

stránku ochrany oprávnených osôb predovšetkým veriteľov z hľadiska Civilného 

konania. Na základe spracovanie judikatúry ako aj posúdenia právnej úpravy v 

zahraničí sa očakáva formulácia návrhov de lege ferenda.  

  

7. Ochrana spotrebitel'a pri zmluvách uzavretých na diaľku a zmluvách 

uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho - Consumer protection 

in distance contracts and contracts negotiated away from business premises seller  

Ochrana spotrebitel'ov sa týka aj oblasti zmlúv uzavretých na diaľku a zmlúv uzavretých 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Téma práce ponúka priestor na hlbšiu 

analýzu priznaných práv a stanovených povinností nielen predávajúcemu, ale aj 

spotrebitel'ovi. Cierom práce by malo byt' aj kritické zhodnotenie otázky, či aktuálne 

účinná právna úprava predstavuje dostatočnú záruku pre ochranu spotrebitel'ov, a to 

analýzou právnej úpravy regulujúcej túto oblast' ochrany spotrebitel'ov. Pozornost' by 



mala byt' zameraná aj na vývoj judikatúry v tejto oblasti. Osobitným prínosom práce by 

mala byt' formulácia návrhov de lege ferenda, ktoré by prispeli k zlepšeniu ich ochrany.  

8. Zmluva o spotrebitel'skom úvere — Consumer Credit Agreement  

Téma rigoróznej práce je viac ako aktuálnou, nakoľko podlieha dynamickému vývoju. 

V práci je možné osobitne analyzovat' jednotlivé náležitosti týchto zmlúv, a to aj z 

pohľadu ich prípadnej absencie, či analyzovat' práva a povinnosti spotrebiteľov a 

dodávateľov. Cieľom práce by malo byt' potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy, či 

aktuálna regulácia zmlúv o spotrebiteľských úveroch zabezpečuje spotrebitel'om 

dostatočnú záruku ochrany ich práv a neumožňuje podnikateľskýrn subjektom 

zneužívat' svoje postavenie na úkor spotrebitel'ov. V práci je možno pracovat' nielen s 

domácou judikatúrou, ale aj judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, aktuálnou je aj 

otázka zjednocovania rozhodovacej činnosti v tejto oblasti. Osobitným prínosom práce 

by mala byt' formulácia návrhov de lege ferenda, ktoré by prispeli k zlepšeniu ochrany 

spotrebiteľov.                                                                                             

    

9. Prevod vlastníctva nebytových priestorov- Business property ownership 

transfer Téma práce je zameraná na vybranú oblasť' predmetu prevodu vlastníckeho 

práva, ktoré sa týka nebytových priestorov. V rámci témy je možné hlbšie analyzovať' 

zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nebytového priestoru, jej všeobecné aj osobitné 

náležitosti, práva a povinnosti vlastníkov nebytových priestorov a tiež právne účinky 

tejto zmluvy, či otázku neplatnosti právneho úkonu a následky s ním spojené. Pozornosť' 

by mala byt' zameraná na identifikáciu možných aplikačných problémov v súvislosti s 

prevodom vlastníckeho práva k nebytovým priestorom. Osobitným prínosom práce by 

mala byt' formulácia návrhov de lege ferenda, ktoré by prispeli k posilneniu istoty 

zmluvných strán.     

      

10. Platnost' a účinnost' zmluvy v Občianskom práve - Validity and efficiency of 

contracts in civil law  

Téma je zameraná na základné vlastnosti zmlúv občianskom práve. V rámci témy je 

možné sa zamerat' na hlavné aplikačné problémy súvisiace s odkladacími a 

rozväzovacími podmienkami. Analyzovanou oblasťou by mohlo byt' posudzovanie 

otázky platnosti zmlúv na základe diferenciačného kritéria spočívajúceho v tom, či sa 

jedná o reálne alebo konsenzuálne kontrakty, prípadne vybrané osobitosti a aplikačné 

problémy jednotlivých zmluvných typov.  

11. Hranice zmluvnej voľnosti- Limits of contractual freedom  

Zásada zmluvnej slobody je jednou zo základných zásad súkromného práva, ktorú však 

tak, ako ďalšie zásady, nie je možné ponímať v absolútnom meradle. Pozornosť by mala 

byt' zameraná aj na uplatňovanie zásady zmluvnej voľnosti v interakcii s ďalšími 

zásadami uplatňujúcimi sa naprieč celým spektrom súkromného práva. V rámci témy je 

možné sa osobitne zamerať' na oblasť' zmluvnej voľnosti v kontexte ochrany 



spotrebiteľa, ktorý ako slabšia zmluvná strana nemá možnosť' „zasiahnuť" do obsahu 

zmluvy, a to s prihliadnutím na mechanizmy vyrovnávajúce postavenie spotrebiteľa v 

zmluvných vzťahoch. Aj s prihliadnutím na pripravovanú rekodifikáciu Občianskeho 

zákonníka, je táto téma Viac než aktuálnou, a to práve vo svetle navrhovaných zmien v 

zmysle zamýšľanej rekodifikácie.  

12. Súkromnoprávne aspekty zdieľanej ekonomiky - Private law aspects of the 

sharing economy 

Cieľom rigoróznej práce je analýza súkromnoprávnych aspektov a súkromnoprávnych 

vzťahov vznikajúcich v oblasti zdieľanej ekonomiky/kolaboratívneho hospodárstva. 

Cieľom práce by mala byť najmä analýza a definovanie otázok súkromnoprávnej 

povahy vznikajúcich v oblasti zdieľanej ekonomiky, ako i analýza legislatívnych 

procesov na úrovni Európskej únie, ako i Slovenskej republiky. 

 

13.  Ochrana spotrebiteľa v zdieľanej ekonomike - Consumer protection in the 

shared economy 

Cieľom rigoróznej práce je analýza postavenia a ochrany spotrebiteľa v novej 

oblasti zdieľanej ekonomiky/kolaboratívneho hospodárstva. Rigorozant by mal 

analyzovať legislatívne procesy v predmetnej oblasti na úrovni Európskej únie, ako i 

Slovenskej republiky, ako i uvažovať nad aplikabilitou aktuálnej právnej na nové 

právne vzťahy vznikajúce v zdieľanej ekonomike s osobitným zameraním na oblasť 

ochrany spotrebiteľa.  

 

14. Pozemkové spoločenstvá- Association of landowners  

Téma práce je zameraná na problematiku pozemkových spoločenstiev osobitne 

upravených v zákone č. 97/20013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov. Téma ponúka priestor na hlbšiu analýzu platnej a účinnej právnej 

úpravy obsiahnutej nielen v tomto osobitnom zákone, ale aj v právnych predpisoch 

nepriamo upravujúcich túto oblasť. Cieľom práce by malo byť aj kritické zhodnotenie 

aktuálne účinnej legislatívy, s prihliadnutím na aplikačné problémy v analyzovanej 

oblasti, a na to nadväzujúce formulovanie úvah de lege ferenda.  

15. Pozemkové úpravy — Land adjustments  

Ťažiskovou oblasťou v rámci témy predstavuje problematika veľkého počtu pozemkov 

s nezistenými vlastníkmi a otázka vysokej rozdrobenosti pozemkov. Téma ponúka 

priestor na hlbšiu analýzu platnej a účinnej právnej úpravy, s dôrazom na opatrenia 

smerujúce k zamedzeniu ďalšieho drobenia pozemkov. Významnou oblasťou by mala 

byt' aj analýza pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti pozemkových úprav, spolu 

s formulovaním návrhov de lege ferenda, s poukazom na najčastejšie sa vyskytujúce 

aplikačné problémy v praxi.  



16. Užívanie pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadanie 

vlastníctva k nim - Use of land in established garden settlements and settlement of 

ownership of them 

 

Práca má byť zameraná na analýzu problematiky užívania pozemkov v zriadených 

záhradkových osadách, ktoré boli zriadené do 24. júna 1991 na pozemkoch, ku ktorým 

bola uzavretá zmluva o dočasnom užívaní pozemku. Osobitný zreteľ je kladený na 

podrobné spracovanie vyporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových 

osadách. Cieľom práce je ponúknuť taktiež návrhy de lege ferenda týkajúce sa danej 

problematiky, pričom tieto by mali byť formulované po zohľadnení aktuálnej judikatúry 

najvyšších súdnych autorít. 

 

17. Konanie za právnickú osobu- Proceedings for the legal person  

Cieľom nastolenej témy práce je komplexná analýza nepriameho konania za jednotlivé 

druhy právnických osôb, a to tak z pohľadu zákonného, ako aj zmluvného zastúpenia. 

Ciel'om práce by malo byt' vymedzenie vybraných aplikačných problémov, napríklad 

pokiaľ' ide o nepriame konanie vo vzťahu k tretím osobám, a načrtnutie prípadných 

dôsledkov, ktoré môžu v praxi spôsobiť, doplnené o formuláciu návrhov ich riešenia.  

18. Ochrana osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti- The  

protection of individual rights in health care  

Téma rigoróznej práce je zameraná len na vybranú oblasť' právnych vzťahov, ktoré sa 

týkajú zásahov do osobnostných práv fyzických osôb, a to právnych vzťahov 

vznikajúcich v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Téma práce ponúka 

priestor na hlbšiu analýzu základných aspektov ochrany osobnosti práve s prihliadnutím 

na oblasť' právnych vzťahov vznikajúcich v súvislosti s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti fyzickým osobám- pacientom. Okruhy, ktoré je možné v rámci témy 

analyzovať' predstavujú napríklad vybrané medicínske výkony vo vzťahu k inštitútu 

ochrany osobnosti pacientov, otázka povinného očkovania a d'alšie. Pri vybraných 

medicínskych výkonoch je možné analyzovať aj prístup ESL'P v otázke osobnostných 

práv pacientov. Téma umožňuje pracovať' tak s domácou, ale aj zahraničnou 

judikatúrou. Osobitným prínosom práce by mala byt' formulácia návrhov de lege ferenda 

v tejto špecifickej oblasti ochrany osobnosti fyzických osôb, ktorými sú pacienti.  

19. Rozsah, obsah a spôsob náhrady škody - The scope, content and method of  

 compensation                   

      

V rámci témy je možné analyzovať rozdiely medzi skutočnou škodou a ušlým ziskom. 

Osobitnou oblasťou by mohla byt' analýza náhrady škody na zdraví a spôsobov výpočtu 

jednotlivých nárokov, pričom aktuálnou je aj riešenie otázky možnej konkurencie s 

náhradou nemajetkovej ujmy cez inštitút ochrany osobnosti. Pri otázke posudzovania 

spôsobu úhrady škody je namieste aj kritické zhodnotenie, či aktuálna koncepcia je 



dostačujúca v súvislosti s vývojom samotnej spoločnosti. Otázku spôsobu náhrady 

škody je možné posudzovať aj v kontexte kryptomien. Cieľom práce by malo byť aj 

formulovanie návrhov de lege ferenda.  

17. Zánik spoločného nájmu družstevného bytu medzi manželmi- Termination 

of joint cooperative apartment lease between spouses         

   

 Špecifikom spoločného nájmu družstevného bytu je, že tento môže vzniknúť' len 

medzi manželmi. Nastolená problematika rigoróznej práce poskytuje široký priestor 

pre analýzu jednotlivých dôvodov a spôsobov zániku spoločného nájmu družstevného 

bytu s prepojením na právne následky tejto právnej skutočnosti. V práci je nevyhnutné 

poukázať aj na spätosť' s problematikou členstva v bytovom družstve s ohľadom na 

zánik spoločného nájmu bytu. Cieľom práce je tiež vyriešenie otázky členského 

podielu v družstve v rámci vysporiadania BSM.  

18. Zodpovednosť' za škodu spôsobenú vadným výrobkom- Liability for 

defective products                    

   Želaným stavom v oblasti dodávateľsko-spotrebiteľských vzťahov je dodávanie 

bez vadných výrobkov, teda takých, ktoré sú kvalitou a kvantitou adekvátne tomu, čo 

žiadal spotrebiteľ', a súčasne sú bez právnych a faktických vád. Pre účely definovania 

zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom sa za vadný výrobok považuje 

taký, ktorý nezaručuje bezpečnosť' jeho použitia alebo využitia. Za škodu spôsobenú 

vadným výrobkom zodpovedá výrobca podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti 

za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zmien a doplnkov, ide o mimozmluvnú 

zodpovednosť, pričom sa jedná o zodpovednosť' objektívnu, s možnosťou liberácie. 

Ciel'om práce je analýza právnej úpravy zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 

výrobkom, osobitne predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu, ako aj možností 

zbavenia sa zodpovednosti. Dôležitým cieľom je zodpovedať' otázku nárokov 

plynúcich zo škody spôsobenej vadným výrobkom, najmi pokiaľ' ide o ich limity. 

Vzhľadom na čas, ktorý uplynul od prijatia predmetnej právnej úpravy, sú vítanými 

cieľmi práce aj návrhy legislatívnych zmien a úprav.  

19. Zánik nájmu bytu a bytové náhrady - Extinction of the apartment rent and 

housing replacement  

Nájom bytu predstavuje frekventovane využívaný spôsob riešenia bývania nielen vo 

svete, ale aj na Slovensku. Platformou, na podklade ktorej vzniká nájom bytu, je 

nájomná zmluva podl'a ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo podl'a zákona č. 

98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Nájom bytu je chráneným do tej miery, že ho 

možno vypovedať len z dôvodov predpokladaných zákonom a vo veľkej miere prípadov 

aj s povinnosťou zabezpečenia tzv. bytovej náhrady. Cieľom rigoróznej práce je analýza 

právnych možností ukončenia nájomnej zmluvy, ktorej následkom je zánik nájmu bytu, 

ako aj predpokladov a dôvodov, v ktorých prenajímateľovi vzniká povinnosť' 

zabezpečenia bytovej náhrady pre nájomcu. Téma práce dáva autorovi priestor aj na 



prienik do roviny procesného práva, napríklad pokiaľ' ide o otázku námietky bytovej 

náhrady v exekučnom konaní na vymoženie nepeňažnej povinnosti — vypratanie bytu.  

20. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci — Liability for dam age in 

the exercise of public authority  

Obmedzenie činnosti štátnych orgánov podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky 

je dôležitým pilierom a garanciou právnej istoty v štáte. Za škodu spôsobenú pri výkone 

verejnej moci zodpovedá štát, prípadne orgány územnej samosprávy, čo je osobitne 

vymedzené v čl. 46 ods. 3 Ústavy SR a následne konkretizované v osobitnom predpise 

o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci, ako aj v ďalších zákonoch 

upravujúcich činnosť' a s tým spojenú zodpovednosť' jednotlivých orgánov verejnej 

moci (Exekučný poriadok, Notársky poriadok, ...). Cieľom rigoróznej práce je poukázať' 

na to, ktoré činnosti možno pre účely vyvodzovania zodpovednosti považovať' za výkon 

verejnej moci, a to aj s poukazom na rozhodovaciu činnosť súdov, ako aj analýza 

jednotlivých predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci, 

najmi pokiaľ' ide o príčinnú súvislosť' medzi postupom orgánu verejnej moci a vznikom 

škody. Priestor je tiež žiaduce venovať' vzťahu zodpovednosti štátu a zodpovednosti 

orgánu, ktorého činnosťou (prípadne nečinnosťou) bola škoda spôsobená, napríklad 

zodpovednosť štátu a zodpovednosť' súdneho exekútora za škodu, ktorá vznikla pri jeho 

exekučnej činnosti podľa zákona.  

21. Dedičská nespôsobilosť versus vydedenie — Incapacity for status as heir 

versus disinheritance  

Cieľom rigoróznej práce je poukázať' na vzťah dedičskej nespôsobilosti, ako objektívne 

daného stavu, ktorý z dedenia vylúči osobu inak považovanú za dediča poručiteľa, a 

inštitútu vydedenia, ktorý možno aktivovať výlučne jednostranným úkonom poručiteľa 

na základe konania, či správania dediča. Účel je v oboch prípadoch rovnaký, a to, že na 

osobu sa nazerá, akoby sa nedožila smrti poručitel'a. Využitie týchto inštitútov je 

podmienené správaním dedičov, pričom právnym následkom je skutočnosť, že fyzická 

osoba po poručiteľovi dediť' nebude, rozdielnosťou je subjektívny rámec osôb 

vylúčených z dedenia s ohľadom na ten- ktorý spôsob vylúčenia z dedenia. Téma ponúka 

priestor na analýzu a komparáciu jednotlivých dôvodov (skutkového vymedzenia) 

dedičskej nespôsobilosti a vydedenia, ako aj právnych následkov využitia oboch 

inštitútov a možností zvrátenia týchto stavov, vítaným je teda aj prienik do roviny 

civilného práva procesného.  

22. Ochranná známka Európskej únie — Trademark of the European Union  

    

Cieľom práce je skúmať osobitosti poskytovania ochrany ochranným známkam v 

Európskej únii a konanie pred Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo. Zvláštny dôraz sa 



kladie na analýzu nových druhov a ochrany známok a skúmaniu ich zápisnej 

spôsobilosti.   

  

23. Dizajn Európskej únie — Design of the European Union      

    

Cieľom práce je skúmať zvláštnosti poskytovania ochrany dizajnov v Európskej únii a 

konanie pred Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo. Osobitný dôraz sa kladie na 

jednotlivé druhy dizajnov a ich vyobrazenie ako aj možnú kolíziu s právami na 

označenie.    

  

24. Občiansko-právne aspekty reklamy- Civil law aspects of advertising   

    

Právna úprava reklamy je obsiahnutá v normách tak verejného ako aj súkromného práva. 

Cieľom práce je analyzovať reklamu z hľadiska jej možných zásahov do súkromného 

práva, najmä do práva na ochranu osobnosti fyzických osôb alebo ochranu dobrej 

povesti právnických osôb.   

  

25. Kolektívna správa práv podľa Autorského zákona- Collective management 

of rights under the Copyright Act                

   Úprava kolektívnej správy prechádza zásadnými zmenami, čo súvisí s 

cezhraničným online používaním predmetov autorskoprávnej ochrany. Cieľom práce je 

okrem priblíženia vývoja fungovania organizácii kolektívnej správy práv v online 

priestore, aj vymedzenie základných práv, povinností a úloh, ktoré tieto organizácie 

plnia v digitálnom svete.   

  

26. Ochrana názvu a dobrej povesti právnickej osoby- Protection of the name 

and reputation of the legal person                

   Zásah do dobrej povesti právnickej osoby môže byť pre túto spoločnosť 

zásadný a môže mať  negatívny dosah na jej ďalšie fungovanie. Cieľom práce je 

priblížiť jednotlivé formy a spôsoby zásahov a ich postihovanie v rámci súkromného 

práva. Komplexný pohľad na skúmanú problematiku si vyžaduje analýzu možných 

kolízií aj s ostatnými právami na označenie.   

  

27. Hoax a právo na informácie - Hoax and the right of information    

   Práca sa zaoberá vymedzením pojmu hoax v kontexte práva na prijímanie a 

rozširovanie informácií a názorov bez zasahovania štátnej moci. Cieľom práce je 

skúmanie hranice dovoleného obmedzenia práva na informácie z dôvodu ochrany práv 

a slobôd iných alebo verejného záujmu.              

   

      

28. Limity slobody prejavu novinárov v mediálnom práve — Limits of freedom 

of expression of journalists in media law  



Cieľom práce je vymedziť slobodu prejavu fyzických osôb v kontexte osobitného 

postavenia novinárov, ktorí plnia špecifické úlohy pri informovaní verejnosti. Práca 

skúma hranice dovoleného informovania verejnosti v rámci spravodajstva a práva 

fyzickej osoby na ochranu jej súkromia alebo právnickej osoby na ochranu jej dobrého 

mena.   

  

29. Vytváranie autorských diel na objednávku - Creation of author's works on 

order  

Právna úprava vytvárania diel je zakotvená v Občianskom zákonníku aj v Obchodnom 

zákonníku. Cieľom práce je analyzovať tieto úpravy v kontexte zvláštnosti vytvárania 

autorských diel podľa Autorského zákona. Práca reflektuje aj osobitosti vytvárania 

počítačových programov, databáz a kartografických diel na objednávku.  

  

30. Autorské právo v digitálnom veku — Copyright in the Digital Age  

Ochrana autorského práva v online priestore je zásadnou otázkou, ktorú prioritne rieši 

aj Európska únia, keďže súvisí s fungovaním jednotného digitálneho trhu. Vytváranie a 

používanie autorských diel na internete vykazuje isté osobitnosti, ktorými sa zaoberá aj 

smernica o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom  

jednotnom trhu. Cieľom práce je analyzovať uvedené osobitosti a priblížiť problémy 

spojené s online používaním diel. 

      

31. Umelá inteligencia a právne aspekty ochrany duševného vlastníctva — 

Artificial Intelligence and Legal Aspects of the Protection of Intellectual Property  

  Právne otázky umelej inteligencie sú aktuálnou témou, pričom jednou z neprebádaných 

oblastí, v ktorej sa umelá inteligencia uplatňuje, je aj právo duševného vlastníctva. 

Cieľom práce je najskôr všeobecne analyzovať možné vplyvy umelej inteligencie na 

celú oblasť duševného vlastníctva. Následne výskum smeruje k analýze parciálnych 

vplyvov v autorskoprávnej alebo v priemyselnoprávnej oblasti.   

  

32. Architektonické dielo ako predmet ochrany autorského práva — 

Architectural Work as a subject of copyright protection         

  Hoci problematika architektonických diel nie je nová, vytváranie a používanie týchto 

diel je stále neprebádanou témou. Práca okrem zadefinovania architektonického diela 

skúma aj otázky obmedzenia použitia rozmnoženiny architektonického diela stavbou. 

Výskum tiež smeruje k limitáciám zásahov do architektonického diela vytvoreného v 

pracovnom pomere v kontexte meniacej sa autorskoprávnej regulácie.   

  

33. Vymožitel'nost' práv duševného vlastníctva v rámci Európskej únie - 

Enforcement of Intellectual Property law within European Union       

   



    

Ochrana a vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva je kľúčovou témou. Z globálneho 

hľadiska je však otázne, do akej miery je táto ochrana efektívna aj s ohľadom na rýchlo 

sa meniace online prostredie. Cieľom práce je analyzovať existujúce právne a technické 

nástroje využívané na ochranu duševného vlastníctva a navrhnúť prostriedky na 

zefektívnenie  vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.    

  

34. Elektronické právne úkony- Electronic legal action        

   Uskutočňovanie právnych úkonov elektronicky je už bežnou praxou. Cieľom 

práce je priblížiť osobitosti elektronických právnych úkonov a vymedziť právne 

problémy realizácie právnych úkonov elektronickými prostriedkami.   

  

35. Nekalá súťaž a majetková ujma — Unfair competition nad financial damage  

   Cieľom práce je analyzovať ujmu spôsobenú nepoctivou hospodárskou súťažou 

v kontexte ochrany duševného vlastníctva. Osobitná pozornosť je venovaná naplneniu 

predpokladov pre priznanie náhrady majetkovej ujmy a jej výške.   

  

36. Náhrada nemajetkovej ujmy v občianskom práve — Compensation of the 

non financial damage i the Civil law              

   Cieľom práce je analýza zásahov, v rámci ktorých je možné uplatňovať 

náhradu nemajetkovej ujmy vo forme morálnej satisfakcie alebo žiadať náhradu tejto 

ujmy v peniazoch. V kontexte náhrady nemajetkovej ujmy sa v práci venuje pozornosť 

aj otázkam oprávnených a povinných subjektov, určenia výšky peňažného nároku, 

úrokom z omeškania, premlčania nároku a pod.     

  

37. Vytváranie predmetov priemyselného vlastníctva v pracovnom pomere-  

Creation of industrial property objects in employment       

    Cieľom práce je skúmanie osobitných právnych úprav regulujúcich 

vytváranie predmetov priemyselného vlastníctva v pracovnom pomere a ich 

porovnanie. V praxi sa javí problematickým určenie výšky primeranej odmeny 

a dodatočného vyrovnania.     

 

38. Výnimky a obmedzenia autorského práva v kontexte reformy autorského  

práva  - Exceptions and limitations to copyright in the context of copyright 

reform 

Smernica o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom 

jednotnom trhu zaviedla nové výnimky a obmedzenia autorského práva. Cieľom práce  

je analyzovať ich transpozíciu do nášho právneho poriadku a vyhodnotiť ich prínos pre 

prax.  

 

39. Právne aspekty transferu technológií vo vedecko-výskumných inštitúciách  - Legal 

aspects of technology transfer in scientific research institutions 

Prioritou Slovenska aj Európskej únie je podporiť transfer výsledkov vedy a výskumu 

do praxe, avšak problémom je nevyhovujúca legislatíva v tejto oblasti. Cieľom práce je 



analyzovať aktuálny právny stav na Slovensku vo vzťahu k verejným výskumným 

inštitúciám a porovnať ho s úpravou v zahraničí. Na základe tejto analýzy by výsledkom 

práce mal byť návrh legislatívnych opatrení na zmenu právnej úpravy v tejto oblasti.  

 

40. Práva vydavateľa po reforme autorského práva - Publisher rights after copyright 

reform 

Novela autorského zákon zavádza nové práva vydavateľa, ktoré nezohľadňujú osobitnú 

právnu úpravu práv a povinností vydavateľa v kontexte nového zákona o publikáciách. 

Cieľom práce je analyzovať aktuálnu právnu úpravu s ohľadom na navrhované zmeny 

ako aj preskúmanie ako sa nová právna úprava dotkne zodpovednostných vzťahov 

vydavateľov. 

 

41. Právne aspekty ochrany životného prostredia v kontexte práva duševného 

vlastníctva - 

Legal aspects of environmental protection in the context of intellectual property law 

Klimatické zmeny so sebou prinášajú celosvetové výzvy na ochranu životného 

prostredia. S tým je spojený aj vývoj nových technológií, ktoré sú chránené aj právami 

duševného vlastníctva. Cieľom práce je analyzovať možnosti ochrany inovácií v rámci 

práva duševného vlastníctva.  

 

 

42. Susedské práva- The rights of neighbors          

   Všeobecným cieľom rigoróznej práce je preukázanie skutočnosti, že rigorozant 

nadobudol v študijnom odbore hlbšie vedomosti, že je spôsobilý osvojovať' si 

samostatne nové poznatky vedy a praxe a že je schopný získané vedomosti aplikovať' 

tvorivým spôsobom v praxi. Cieľom rigoróznej práce na tému Susedské práva je 

analýza aktuálnej právnej úpravy a rozhodovacej praxe súdov v oblasti susedských 

práv, poukázanie na najpálčivejšie problémy v oblasti skúmania a formulácia návrhov 

„de lege ferenda”.  

43. Právne prostriedky riešenia susedských sporov — Legal remedies to resolve  

 neighborhoos disputes                 

   Všeobecným cieľom rigoróznej práce je preukázanie skutočnosti, že rigorozant 

nadobudol v študijnom odbore hlbšie vedomosti, že je spôsobilý osvojovať' si 

samostatne nové poznatky vedy a praxe a že je schopný získané vedomosti aplikovať' 

tvorivým spôsobom v praxi. Cieľom rigoróznej práce na tému Právne prostriedky 

riešenia susedských sporov je analýza jednotlivých prostriedkov riešenia susedských 

sporov a rozhodovacej praxe súdov v oblasti týkajúcej sa prostriedkov riešenia 

susedských sporov, poukázanie na najpálčivejšie problémy v oblasti skúmania a 

formulácia návrhov „de lege ferenda”  

44. Zákonné vecné bremená- Legal easements  

Všeobecným cieľom rigoróznej práce je preukázanie skutočnosti, že rigorozant 

nadobudol v študijnom odbore hlbšie vedomosti, že je spôsobilý osvojovať si 

samostatne nové poznatky vedy a praxe a že je schopný získané vedomosti aplikovať 



tvorivým spôsobom v praxi. Cieľom rigoróznej práce na tému Zákonné vecné bremená 

je analýza právnej úpravy umožňujúcej vznik vecných bremien zo zákona, analýza 

následných právnych vzťahov a rozhodovacej praxe súdov v oblasti týkajúcej sa 

zákonných vecných bremien, poukázanie na najpálčivejšie problémy v oblasti skúmania 

a formulácia návrhov „de lege ferenda”.  

45. Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov - Acquisition of  

agricultural land  

Práca má poskytnúť analýzu právnej úpravy nadobúdania vlastníctva 

poľnohospodárskych pozemkov a poukázať na súvislosti, ktoré sú dôvodom pre jej 

prijatie. Osobitný zreteľ je kladený na porovnanie právnych úprav iných členských 

štátov týkajúcich sa regulácie nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. 

Práca má obsahovať' aj problematiku rozhodovania Ústavného súdu Slovenskej 

republiky z danej oblasti. Cieľom práce je formulovať návrhy de lege ferenda, ktoré by 

mali prispieť k skvalitneniu právnej úpravy.  

46. Likvidácia dedičstva — Liquidation of the inheritance    

Likvidácia dedičstva predstavuje v rámci konania o dedičstve postup, ktorým dôjde 

k speňaženiu majetku poručiteľa súdnym komisárom a rozdeleniu výťažku na úhradu 

pohľadávok veriteľov. Téma ponúka priestor pre analýzu  prieniku medzi 

hmotnoprávnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník, 

upravujúcou dôvody vyhlásenia likvidácie dedičstva a tiež procesného postupu notára 

ako súdneho komisára v zmysle zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový 

poriadok, priestor aj pre komparáciu s pôvodnou úpravou normovanou v OSP, či 

analýzu jednotlivých spôsobov speňažovania majetku a ich špecifiká. Cieľom rigoróznej 

práce by  mala byť analýza procesného postupu likvidácie dedičstva, identifikovanie 

problémov aplikačnej praxe a návrhy de lege ferendae na nastolenie rovnováhy medzi 

záujmami dedičov na jednej strane a záujmami veriteľov poručiteľa na strane druhej. 

      

47. Zodpovednosť pri poskytovaní advokátskych služieb- Responsibility for the 

provision of advocacy services  

Všeobecným cieľom rigoróznej práce je preukázanie skutočnosti, že rigorozant 

nadobudol v študijnom odbore hlbšie vedomosti, že je spôsobilý osvojovať si 

samostatne nové poznatky vedy a praxe a že je schopný získané vedomosti aplikovať 

tvorivým spôsobom v praxi. Ciel'om rigoróznej práce na tému Zodpovednosť pri 

poskytovaní advokátskych služieb je analýza zodpovednostných vzťahov, ktorých 

vznik je možný pri poskytovaní právnych služieb a rozhodovacej praxe súdov v 

zodpovednosti pri poskytovaní právnych služieb, poukázanie na najpálčivejšie 

problémy v oblasti skúmania a formulácia návrhov „de lege ferenda”.  

48. Výkon záložného práva- Execution of pledge  



Všeobecným cieľom rigoróznej práce je preukázanie skutočnosti, že rigorozant 

nadobudol v študijnom odbore hlbšie vedomosti, že je spôsobilý osvojovať si 

samostatne nové poznatky vedy a praxe a že je schopný získané vedomosti aplikovať 

tvorivým spôsobom v praxi. Cieľom rigoróznej práce na tému Výkon záložného práva 

je analýza jednotlivých podmienok, spôsobov, procesu a limitov výkonu záložného 

práva a rozhodovacej praxe súdov v oblasti výkonu záložného práva, poukázanie na 

najpálčivejšie problémy v oblasti skúmania a formulácia návrhov „de lege ferenda”.  

49. Dobrovoľná dražba- Voluntary auction 41.  

Všeobecným cieľom rigoróznej práce je preukázanie skutočnosti, že rigorozant 

nadobudol v študijnom odbore hlbšie vedomosti, že je spôsobilý osvojovať si 

samostatne nové poznatky vedy a praxe a že je schopný získané vedomosti aplikovať  

tvorivým spôsobom v praxi.  

Cieľom rigoróznej práce na tému Dobrovoľná dražba je analýza podmienok, procesu 

a limitov výkonu dobrovoľnej dražby, analýza zodpovednostných vzťahov súvisiacich 

s dobrovoľnými dražbami a najmi určením ich neplatnosti, poukázanie na 

najpálčivejšie problémy v oblasti skúmania a formulácia návrhov „de lege ferenda”.  

50. Právna úprava rozvodu manželstva v SR a jej porovnanie s úpravami 

niektorých štátov EÚ- Divorce legislation in the Slovak Republic and its comparison 

with some  

 modifications of the EU                

      

 Práca by mala poskytnúť odpoveď na to či právna úprava rozvodu v Slovenskej 

republike je pri rešpektovaní jej doterajšieho znenia uspokojivá a z hľadiska potrieb 

spoločnosti dostatočná. Práca by mala ponúknuť detailnú analýzu súčasnej právnej 

úpravy s prihliadnutím nielen na proces rozvodu, ale aj následného usporiadania 

majetkových vzťahov medzi bývalými manželmi. Podstatná časť práce by mala byť 

venovaná analýze vybraných úprav členských štátov EU a ich porovnávaniu s právnou 

úpravou SR, čo by následne malo viest' k formulovaniu podnetných návrhov de lege 

ferenda. Neoddeliteľnou súčasťou práce by mali byt' analýzy vybraných súdnych 

rozhodnutí, a to nielen súdov SR, ale taktiež súdov iných krajín, ktoré by mali prispieť  

ku kvalite práce a ku kvalite z nej vyplývajúcich výstupov.   

      

51. Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodičom po rozvode- Entrusting 

Child in the custody of parents  

Práca by sa mala venovať problematike rozhodovania súdu o forme a spôsobe 

starostlivosti rodičov k ich dieťaťu po rozvode. Primárnym cieľom práce by mala byt' 

snaha o formulovanie návrhov de lege ferenda majúcich potenciál prispieť k 

skvalitneniu právnej úpravy v sledovanej oblasti, ktoré by malo sledovať najmi 

zlepšenie ochrany práv maloletého dieťaťa, ale aj jeho rodičov v čase po vydaní súdneho 

rozhodnutia týkajúceho sa úpravy starostlivosti o dieťa. Práca si vyžaduje analýzu nielen 



hmotnoprávnej, ale aj procesnoprávnej úpravy a v neposlednom rade kvalitnú prácu pri 

analýze dostupných súdnych rozhodnutí, a to nielen súdov SR.  

52. Ochrana práv dieťaťa - Protection of children's rights       

    

Práca by sa mala zamerať na rôzne pramene práv dieťaťa a ich podrobnú analýzu za 

súčasného dôrazu kladeného na aplikačnú prax súdov v tejto oblasti. Nevyhnutným bude 

sledovanie nielen vnútroštátnej, ale taktiež medzinárodnej právnej úpravy, ako aj 

rozhodnutí ESL'P či iných súdov. Prínosom práce by mali byt' formulované návrhy de 

lege ferenda vychádzajúce z analýzy právnej úpravy a identifikovaných nedostatkov 

vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Prínosom práce by mohla byt' analýza doteraz nie 

úplne „bežných" problémov vyplývajúcich z vývoja spoločnosti a vývoja jednotlivých 

práv a povinností subjektov vystupujúcich v rodinnoprávnych vzťahoch. Takýmito 

právnymi otázkami sú napríklad práva dieťaťa na poznanie rodičov v korelácii s inými 

právami, ako napríklad právo rodičov na zachovanie ich súkromia. Súčasne, práca 

potenciálne ponúka priestor na riešenie otázok týkajúcich sa práv detí, ktorých rodičmi 

sú napr. transgender osoby, resp., na riešenie právnych otázok, ktoré sú aktuálne v 

uvedených súvislostiach predmetom prebiehajúcich súdnych konaní pred ESL'P (napr. 

konanie vo veci O. H. a G. H. proti Nemecku) a ich aktuálnosť je tak z uvedeného 

dôvodu nespochybniteľná.  

53. Určenie a zapretie rodičovstva - Determination and renunciation of parenthood  

                                   

Otázka aktuálnosti súčasnej hmotnoprávnej úpravy určovania rodičovstva vo svetle 

jednak vývoja medicíny, samotnej spoločnosti, ale aj s prihliadnutím na novú procesnú 

právnu úpravu v SR, je čoraz Viac zdôrazňovanou v odborných kruhoch, ale aj u laickej 

verejnosti. Práca by mala podrobne analyzovať súčasnú právnu úpravu a poskytnúť 

podnetné návrhy de lege ferenda vo vzťahu k jej možnej novelizácii. Práca by mala 

pracovať aj s takými pojmami ako sú surogačné materstvo a súčasne reflektovať taktiež 

úpravu iných napr. európskych štátov. Nevyhnutnosťou bude taktiež analýza súdnych 

rozhodnutí, ktoré môžu ponúknuť identifikovanie konkrétnych aplikačných problémov 

v sledovanej oblasti. Práca ponúka priestor taktiež pre zohľadnenie práv samotného 

dieťaťa na poznanie svojich rodičov pri súčasnom práve na zachovanie súkromia týchto 

biologických rodičov, a to napríklad vo svetle inštitútu utajeného  

 pôrodu alebo inštitútu osvojenia              

    

54. Náhradná rodinná starostlivost' - Substitute family care and its forms  

Práca by mala reflektovať problematiku zásahov do rodičovských práv a povinností, 

ktoré majú potenciál v niektorých prípadoch vyústiť až do potreby riešenia otázky 

náhradnej rodinnej starostlivosti o dieťa. Samozrejme, otázka náhradne rodinnej 

starostlivosti nemusí byt' nevyhnutne spojená iba so zásahmi do rodičovských práv a 

povinností, a preto práca musí vychádzať z dôkladnej analýzy rodinnoprávnej úpravy v 



sledovanej oblasti. Práca by mala ponúknuť návrhy de lege ferenda, ktoré by reflektovali 

aplikačnú prax a z nej vyplývajúce problémy, pričom nevyhnutným sa javí byť, aby 

práca neustále apelovala na potrebu sledovania najlepšieho záujmu dieťaťa.  

55. Manželstvo a iné formy vzájomného spolužitia osôb - Marriage and other 

forms of mutual cohabitation of persons               

    

Práca by mala reflektovať jednak aktuálnu právnu úpravu SR, ale rozhodne by nemala 

ignorovať taktiež právne úpravy iných, najmä členských štátov EÚ. Obsahom práce by 

nemala byt' iba analýza inštitútu manželstva, ale aj analýza takých foriem spolužitia osôb 

akými sú napr. tzv. registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia alebo tzv. 

common-law marriage. Práca s judikatúrou ESL'P či SD EÚ, ale aj rôznych iných súdov 

by mala byť príznačná pre túto prácu a mala by poskytovať' žiadaný podklad pre 

prípadné formulovanie návrhov de lege ferenda, resp., pre podnetnú komparáciu 

jednotlivých vybraných právnych úprav s právnou úpravou SR. Práca by vo vzťahu k 

právnej úprave SR rozhodne nemala ignorovať' ani aktuálne znenie Ústavy SR, ktoré by 

malo byt' predmetom dôkladnej analýze najmi vo vzťahu k prípadnému posudzovaniu 

súladu zákonov upravujúcich spolužitie osôb na inom právnom základe, akým je 

manželstvo, s Ústavou SR.  

56. Základné princípy sporového a nesporového konania — Basic principles of 

contentious and non-contentious proceedings       

                                  

Cieľom práce rigorozanta je preskúmať obsah, rozsah, vplyv a ovplyvňovanie civilného 

sporového a nesporového konania základnými princípmi, ktoré do z.č. 160/2015 Z.z. a 

z.č. 162/2015 Z.z. zaviedla rekodifikácia civilného procesného práva. Rigorozant by sa 

v tejto rigoróznej práci nemal zamerať na popisný prístup princípov súdnych konaní, ale 

jeho cieľ by mal smerovať k identifikácií tých častí civilného sporového a 

mimosporového procesu, v ktorých vidí priamy dopad princípov na konkrétne 

procesnoprávne situácie, úkony účastníkov, alebo úkony konajúceho súdu. 

Nevyhnutným obsahom predkladanej rigoróznej práce je rovnako prieskum relevantnej 

judikatúry najvyšších súdnych autorít, ktorá sa dotýka predmetnej témy ako aj 

formulácia návrhov de lege ferenda, či prípadné analyticko-kritické zhodnotenie úpravy 

de lege lata, ktoré by sa mali stať súčasťou záveru práce, ktorý nemôže byť len 

sumarizačným zhrnutím vlastného obsahu práce, ale vyvrcholením rigoróznej práce, v 

ktorej rigorozant odpovedá na ciele práce a nosné dôvody jej spracovania stanovené v 

úvode práce.  

  

57. Ovplyvňovanie civilného procesu koncentračným princípom — Influencing 

the civil proces by the concentration principle  



  

Cieľom práce rigorozanta je preskúmať obsah, rozsah, vplyv a ovplyvňovanie civilného 

sporového a nesporového konania základným princípom súdneho konania, ktoré do z.č. 

160/2015 Z.z. a z.č. 162/2015 Z.z., ktorý do súdneho procesu zaviedla rekodifikácia 

civilného sporového a mimosporového konania. Rigorozant by sa v tejto rigoróznej 

práci mal zamerať na ciele zákonodarcu, ktoré ho viedli k zavedeniu tohto princípu, ako 

aj k identifikácii tohto princípu v sporovom, ako aj mimosporovom konaní. Osobitným 

cieľom rigorozanta bude preskúmanie koncentračného princípu v osobitných 

procesných postupoch, či v sporoch s ochranou slabšej strany. Nevyhnutným obsahom 

predkladanej rigoróznej práce je rovnako prieskum relevantnej judikatúry najvyšších 

súdnych autorít, ktorá sa dotýka predmetnej témy ako aj formulácia návrhov de lege 

ferenda, či prípadné analyticko-kritické zhodnotenie úpravy de lege lata, ktoré by sa mali 

stať súčasťou záveru práce, ktorý nemôže byť len sumarizačným zhrnutím vlastného 

obsahu práce, ale vyvrcholením rigoróznej práce, v ktorej rigorozant odpovedá na ciele 

práce a nosné dôvody jej spracovania stanovené v úvode práce.  

  

58. Intervencia v sporovom konaní — The intervening party in contentious 

proceedings 

    

Cieľom predkladanej rigoróznej práce je preskúmať inštitút intervencie, teda vstupu 

subjektu do civilného sporového konania. Predmetom preskúmania v tomto prípade 

budú podmienky vstupu do konania, nevyhnutné procesné úkony intervenienta, ich 

kvalita, rozhodovanie súdu o vstupe intervenienta do konania, ako aj kvalitatívne 

náležitosti oznámenia o spore v prípade, ak má na vstupe intervenienta do konania 

záujem procesná strana súdneho konania. Vedľajším cieľom práce je historickoprávne 

porovnanie inštitútu intervencie s obsahom Občianskeho súdneho poriadku. 

Nevyhnutným obsahom predkladanej rigoróznej práce je rovnako prieskum relevantnej 

judikatúry najvyšších súdnych autorít, ktorá sa dotýka predmetnej témy ako aj 

formulácia návrhov de lege ferenda, či prípadné analyticko-kritické zhodnotenie úpravy 

de lege lata, ktoré by sa mali stať súčasťou záveru práce, ktorý nemôže byť len 

sumarizačným zhrnutím vlastného obsahu práce, ale vyvrcholením rigoróznej práce, v 

ktorej rigorozant odpovedá na ciele práce a nosné dôvody jej spracovania stanovené v 

úvode práce.  

  

59. Žaloba v sporovom konaní — Action in contentious proceedings    

      

Žaloba ako základný predpoklad iniciovania civilného sporového konania je 

procesnoprávny inštitút, ktorým dominus litis iniciuje súdne konania proti žalovanému. 

Cieľom práce je preskúmať minimálne kvalitatívne náležitosti žaloby, následky jej vád 

s prihliadnutím na aktuálnu judikatúru, popis žalobných návrhov ako aj kvalitatívny 



výskum aké typy žalôb pripúšťa z.č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Žaloba je 

predpokladom ďalšieho procesného postupu súdu, ktorý sa odlišuje v závislosti od toho, 

či žaloba obsahuje alebo neobsahuje minimálne náležitosti vyžadované zákonom, čomu 

by sa mal rovnako rigorozant venovať. Nevyhnutným obsahom predkladanej rigoróznej 

práce je rovnako prieskum relevantnej judikatúry najvyšších súdnych autorít, ktorá sa 

dotýka predmetnej témy ako aj formulácia návrhov de lege ferenda, či prípadné 

analyticko-kritické zhodnotenie úpravy de lege lata, ktoré by sa mali stať súčasťou 

záveru práce, ktorý nemôže byť len sumarizačným zhrnutím vlastného obsahu práce, ale 

vyvrcholením rigoróznej práce, v ktorej rigorozant odpovedá na ciele práce a nosné 

dôvody jej spracovania stanovené v úvode práce.  

  

60. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v civilnom procese — Emergency 

and  

 security measures in civil proceeding              

    

Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia sú procesnoprávne inštitúty, ktoré by mali v 

predsúdnej, súdnej alebo vo fáze po skončení súdneho konania zabezpečiť alebo 

dokumentovať skutočnosť významnú pre civilné sporové konanie. Uvádzanou 

skutočnosťou je buď neodkladným opatrením žiadané konanie jednej zo strán spor, 

oboch strán sporu, alebo zabezpečenie dôkazu významného pre súdne konanie 

zabezpečovacím opatrením. Rigorozant by mal v tejto predkladanej práci preskúmať 

procesný postup smerujúci k vydaniu neodkladných opatrení, ich dopady na správanie 

sa účastníkov, judikatúru upravujúcu neodkladné opatrenia, pričom rovnaký postup sa 

vyžaduje pri zabezpečovacích opatreniach. Nevyhnutným obsahom predkladanej 

rigoróznej práce je rovnako prieskum relevantnej judikatúry najvyšších súdnych autorít, 

ktorá sa dotýka predmetnej témy ako aj formulácia návrhov de lege ferenda, či prípadné 

analyticko-kritické zhodnotenie úpravy de lege lata, ktoré by sa mali stať súčasťou 

záveru práce, ktorý nemôže byť len sumarizačným zhrnutím vlastného obsahu práce, ale 

vyvrcholením rigoróznej práce, v ktorej rigorozant odpovedá na ciele práce a nosné 

dôvody jej spracovania stanovené v úvode práce.  

  

61. Zabezpečenie dôkazu a zabezpečenie dôkazného prostriedku — Security 

measures according to the evidence and to the means of evidence      

    

Cieľom predkladanej rigoróznej práce je venovať sa jednému zo štádií dokazovania, a 

to konkrétne zabezpečenia dôkazu a zabezpečenia dôkazného prostriedku. Rigorozant 

by sa mal zamerať na spôsoby zabezpečenia dôkazu a dôkazného prostriedku, a to vo 

vzťahu k aktivite strán civilného sporového konania v tomto rozsahu, ako aj subsidiárnej 

aktivite súdu v prípadoch, kedy zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku stranou 

sporu nie je možné. Samozrejme, práca je lokalizovaná do oblasti civilného sporového 

konania, pričom by v nej nemal absentovať ani základné vysvetlenie všetkých fáz 

dokazovania, v ktorých má zabezpečenie dôkazu významný charakter. Nevyhnutným 



obsahom predkladanej rigoróznej práce je rovnako prieskum relevantnej judikatúry 

najvyšších súdnych autorít, ktorá sa dotýka predmetnej témy ako aj formulácia návrhov 

de lege ferenda, či prípadné analyticko-kritické zhodnotenie úpravy de lege lata, ktoré 

by sa mali stať súčasťou záveru práce, ktorý nemôže byť len sumarizačným zhrnutím 

vlastného obsahu práce, ale vyvrcholením rigoróznej práce, v ktorej rigorozant 

odpovedá na ciele práce a nosné dôvody jej spracovania stanovené v úvode práce.  

  

62. Ochrana slabšej strany v sporovom konaní — Protection of disadvantaged 

party of  

 contentious proceedings                

    

Ochrana slabšej strany v civilnom sporovom konaní predstavuje viaceré kvalitatívne 

posuny štandardného priebehu civilného sporového konania. Jadrom práce by sa mali 

stať hlavné osobitosti sporov s ochranou slabšej strany. Bazálnym základom tejto 

rigoróznej práce je samozrejme definovanie slabšej strany, to jednak vzhľadom na stav 

de lege lata, ako aj vzhľadom na stav de lege ferenda. Rigorozant by sa mal zamerať na 

identifikáciu tých osobitostí sporov s ochranou slabšej strany, ktoré sú odlišné od 

štandardných vlastností sporového konania, počnúc princípmi, ktoré sú v týchto sporoch 

obmedzené, vrátane procesných súčastí ako špecifiká dokazovania, nariaďovanie 

pojednávania, osobitosti rozhodnutí ako aj ich záväznosť. Rigorozant by mal definovať, 

v čom vidí ochranu slabšej strany, a ako tieto mechanizmy vplývajú na postavenie 

slabšej strany, ako aj na vyváženosť súdneho konania vzhľadom na rovnosť zbraní a 

snahy zákonodarcu o právnu istotu vo vzťahu k rovnému postaveniu procesných strán 

súdneho konania. Nevyhnutným obsahom predkladanej rigoróznej práce je rovnako 

prieskum relevantnej judikatúry najvyšších súdnych autorít, ktorá sa dotýka predmetnej 

témy ako aj formulácia návrhov de lege ferenda, či prípadné analyticko-kritické 

zhodnotenie úpravy de lege lata, ktoré by sa mali stať súčasťou záveru práce, ktorý 

nemôže byť len sumarizačným zhrnutím vlastného obsahu práce, ale vyvrcholením 

rigoróznej práce, v ktorej rigorozant odpovedá na ciele práce a nosné dôvody jej 

spracovania stanovené v úvode práce.  

  

63. Špecifiká právnej ochrany slabšej strany v spore v porovnaní so 

štandardným civilným sporovým konaním — Specifics of the legal protection of the 

disadvantaged party in the dispute in comparison to standard civil contentious 

proceedings    

    

Ochrana slabšej strany v civilnom sporovom konaní predstavuje viaceré kvalitatívne 

posuny štandardného priebehu civilného sporového konania. Jadrom práce by sa mali 

stať hlavné osobitosti sporov s ochranou slabšej strany. Bazálnym základom tejto 

rigoróznej práce je samozrejme definovanie slabšej strany, to jednak vzhľadom na stav 

de lege lata, ako aj vzhľadom na stav de lege ferenda. Rigorozant by sa mal zamerať na 

identifikáciu tých osobitostí sporov s ochranou slabšej strany, ktoré sú odlišné od 



štandardných vlastností sporového konania, počnúc princípmi, ktoré sú v týchto sporoch 

obmedzené, vrátane procesných súčastí ako špecifiká dokazovania, nariaďovanie 

pojednávania, osobitosti rozhodnutí ako aj ich záväznosť. Nevyhnutným obsahom 

predkladanej rigoróznej práce je rovnako prieskum relevantnej judikatúry najvyšších 

súdnych autorít, ktorá sa dotýka predmetnej témy ako aj formulácia návrhov de lege 

ferenda, či prípadné analyticko-kritické zhodnotenie úpravy de lege lata, ktoré by sa mali 

stať súčasťou záveru práce, ktorý nemôže byť len sumarizačným zhrnutím vlastného 

obsahu práce, ale vyvrcholením rigoróznej práce, v ktorej rigorozant odpovedá na ciele 

práce a nosné dôvody jej spracovania stanovené v úvode práce.  

  

64. Spotrebitel'ské spory- Consumer disputes          

    

Spotrebiteľské spory sú v z.č. 160/2015 Z.z. upravené ako samostatná skupina sporov. 

Rigorozant by sa mal vysporiadať s odôvodnenosťou ich začlenenia do sporov s 

ochranou slabšej strany, to na základe odôvodnenia postavenia spotrebiteľa ako slabšej 

strany. Jadrom práce by sa mala stať komparácia dvoch základných podtypov 

spotrebiteľských sporov, a to individuálnych spotrebiteľských sporov, a konania vo 

veciach abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. Podrobné zameranie sa na 

rozdiely týchto dvoch typov konania by malo rigorozantovi produkovať podrobný 

pohľad na formuláciu záveru práce o systematike nastavenia spotrebiteľských sporov, 

ich priebehu, odchýlkach a následkoch ich existencie. Nevyhnutným obsahom 

predkladanej rigoróznej práce je rovnako prieskum relevantnej judikatúry najvyšších 

súdnych autorít, ktorá sa dotýka predmetnej témy ako aj formulácia návrhov de lege 

ferenda, či prípadné analyticko-kritické zhodnotenie úpravy de lege lata, ktoré by sa mali 

stať súčasťou záveru práce, ktorý nemôže byť len sumarizačným zhrnutím vlastného 

obsahu práce, ale vyvrcholením rigoróznej práce, v ktorej rigorozant odpovedá na ciele 

práce a nosné dôvody jej spracovania stanovené v úvode práce.  

  

65. Spotrebitel'ské rozhodcovské konanie- Consumer arbitration     

    

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie je osobitným typom rozhodcovského konania, v 

ktorom môžu byť prejednávané osobitné typy sporov, s nevyhnutnou účasťou 

„spotrebiteľského prvku“. Rigorozant by sa mal zamerať predovšetkým na základné 

vlastnosti tohto konania, na jeho priebeh, zásadné odchýlky od štandardného 

rozhodcovského konania, ako aj na vzťah výsledku konania a všeobecného súdnictva. 

Nemali by absentovať návrhy de lege ferenda ako aj zhodnotenie aktuálneho stavu de 

lege lata. Nevyhnutným obsahom predkladanej rigoróznej práce je rovnako prieskum 

relevantnej judikatúry najvyšších súdnych autorít, ktorá sa dotýka predmetnej témy ako 

aj formulácia návrhov de lege ferenda, či prípadné analyticko-kritické zhodnotenie 

úpravy de lege lata, ktoré by sa mali stať súčasťou záveru práce, ktorý nemôže byť len 

sumarizačným zhrnutím vlastného obsahu práce, ale vyvrcholením rigoróznej práce, v 

ktorej rigorozant odpovedá na ciele práce a nosné dôvody jej spracovania stanovené v 

úvode práce.  



  

66. Alternatívne spôsoby riešenia spotrebiteľských sporov- Alternative dispute  

 resolution for consumer disputes              

    

Rigorozant by sa v predkladanej rigoróznej práci mal zamerať na všetky alternatívne 

spôsoby riešenia spotrebiteľských sporov, to mimo spotrebiteľských sporov v zmysle 

z.č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov. Ide o 

rigoróznu prácu, kde by sa malo využijúc komparatívnu vedeckú metódu objaviť 

porovnanie všetkých dostupných foriem riešenia spotrebiteľských sporov alternatívnym 

spôsobom ako je mediácia, konciliácia, riešenie sporov v online priestore v zmysle 

predpisov Európskej únie.  Identifikácia výhod týchto konaní oproti klasickému 

súdnemu uplatňovaniu práv spotrebiteľov je výsledkom vlastného obsahu práce, ktorý 

by v práci nemal absentovať. Nevyhnutným obsahom predkladanej rigoróznej práce je 

rovnako prieskum relevantnej judikatúry najvyšších súdnych autorít, ktorá sa dotýka 

predmetnej témy ako aj formulácia návrhov de lege ferenda, či prípadné analyticko-

kritické zhodnotenie úpravy de lege lata, ktoré by sa mali stať súčasťou záveru práce, 

ktorý nemôže byť len sumarizačným zhrnutím vlastného obsahu práce, ale 

vyvrcholením rigoróznej práce, v ktorej rigorozant odpovedá na ciele práce a nosné 

dôvody jej spracovania stanovené v úvode práce.  

  

67. Odvolanie v civilnom procese — Petition for appeal in civil proceedings  

    

Odvolanie ako procesný úkon účastníka civilného sporového konania je bazálnym 

základom iniciácie odvolacieho konania, ktoré v prípade záujmu neúspešnej strany v 

spore nadväzuje na základné – nachádzacie konanie. Rigorozant by sa mal zamerať na 

základné náležitosti odvolania, avšak – obsahom prace by sa mala stať rovnako analýza 

„procesného neúspechu“ strany, ktorá je základom vôbec úvah o možnosti podania 

odvolania. Rigorozant by mal identifikovať, voči akým rozhodnutiam súdu prvej 

inštancie môže smerovať odvolanie, ako aj to, čo všetko odvolanie musí obsahovať. 

Nevyhnutným obsahom predkladanej rigoróznej práce je rovnako prieskum relevantnej 

judikatúry najvyšších súdnych autorít, ktorá sa dotýka predmetnej témy ako aj 

formulácia návrhov de lege ferenda, či prípadné analyticko-kritické zhodnotenie úpravy 

de lege lata, ktoré by sa mali stať súčasťou záveru práce, ktorý nemôže byť len 

sumarizačným zhrnutím vlastného obsahu práce, ale vyvrcholením rigoróznej práce, v 

ktorej rigorozant odpovedá na ciele práce a nosné dôvody jej spracovania stanovené v 

úvode práce.  

  

68. Žaloba na obnovu konania v sporovom konaní — Petition for renewal of 

contentious proceedings  

Žaloba na obnovu konania je procesný úkon, ktorým sa iniciuje konanie ktoré prelamuje 

princíp zásadnej nezmeniteľnosti právoplatných súdnych rozhodnutí. Rigorozant by 

nemal opomenúť tieto zásadné črty tohto typu súdneho konania, rovnako ako by nemal 



opomenúť podrobné preskúmanie vnútornej štruktúry žaloby na obnovu konania, ktorá 

pozostáva z dvoch fáz a to konania o povolení obnovy konania, a konania po povolení 

obnovy konania. Podrobné preskúmanie témy by však nemalo mať popisný, ale 

analytický charakter, s vhodným doplnením aktuálnej judikatúry. Spôsoby 

rozhodovania súdu a jeho následky sú téme vlastné, pričom bez podrobného výskumu 

postupu súdu by téma predkladanej rigoróznej práce nemohla byť posúdená za 

vyčerpanú. Nevyhnutným obsahom predkladanej rigoróznej práce je rovnako prieskum 

relevantnej judikatúry najvyšších súdnych autorít, ktorá sa dotýka predmetnej témy ako 

aj formulácia návrhov de lege ferenda, či prípadné analyticko-kritické zhodnotenie 

úpravy de lege lata, ktoré by sa mali stať súčasťou záveru práce, ktorý nemôže byť len 

sumarizačným zhrnutím vlastného obsahu práce, ale vyvrcholením rigoróznej práce, v 

ktorej rigorozant odpovedá na ciele práce a nosné dôvody jej spracovania stanovené v 

úvode práce.  

  

69. Dovolanie v civilnom procese — Appelate review in civil proceedings  

Dovolacie konanie je samostatným typom súdneho konania, ktoré smeruje voči 

rozhodnutiam odvolacích súdov. Rigorozant sa pri spracovaní tohto typu práce musí 

zamerať na typy rozhodnutí, voči ktorým môže dovolanie smerovať, ako aj na 

nevyhnutné otázky spojené s dovolacím konaním – dovolacie dôvody, dovolacia 

argumentácia, otázka zastúpenia dovolateľa a jeho významu, konanie súdu prvej 

inštancie v dovolacom konaní a analýza jeho postupu, a konanie dovolacieho súdu. 

Nadstavbou tejto rigoróznej práce by sa mohlo stať posúdenie špecifického vývoja 

dovolacieho konania vo vzťahu ku konaniu pred Veľkým senátom Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky. Rigorozant by mal preskúmať minimálne náležitosti dovolania, 

avšak bez pozornosti by nemali ostať ani spôsoby rozhodovania dovolacieho súdu o 

dovolaní. Nevyhnutným obsahom predkladanej rigoróznej práce je rovnako prieskum 

relevantnej judikatúry najvyšších súdnych autorít, ktorá sa dotýka predmetnej témy ako 

aj formulácia návrhov de lege ferenda, či prípadné analyticko-kritické zhodnotenie 

úpravy de lege lata, ktoré by sa mali stať súčasťou záveru práce, ktorý nemôže byť len 

sumarizačným zhrnutím vlastného obsahu práce, ale vyvrcholením rigoróznej práce, v 

ktorej rigorozant odpovedá na ciele práce a nosné dôvody jej spracovania stanovené v 

úvode práce.  

70. Novoty v konaniach o opravných prostriedkoch — Novelty in apellate 

proceedings  

Práca má poskytnúť analýzu inštitútu novôt v konaniach o opravných prostriedkoch, 

ktorý súvisí s možnosťou uplatňovania nových prostriedkov procesného útoku a 

prostriedkov procesnej obrany, ktoré neboli procesnou stranou uplatnené pred súdom 

nižšej inštancie. Práca by mala obsahovat' návrhy de lege ferenda, ktoré by reflektovali 

na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe. Žiadúce je aj porovnanie inštitútu novot v 

konaniach o opravných prostriedkoch s právnymi úpravami iných štátov.  



71. Európsky platobný rozkaz a jeho nútený výkon - European payment order 

and its enforcement  

Práca má byt' zameraná na analýzu právnej úpravy európskeho platobného rozkazu a 

jeho núteného výkonu, ktorý má v rámci justičnej spolupráce prispieť k zabezpečeniu 

vykonateľnosti súdnych rozhodnutí vydaných v jednom členskom štáte v inom 

členskom štáte, v dôsledku čoho má dôjsť k voľnému pohybu súdnych rozhodnutí v 

rámci územia členských štátov. Cieľom práce je formulovať návrhy de lege ferenda, 

ktoré by mali prispieť k skvalitneniu právnej úpravy inštitútu európskeho platobného 

rozkazu.  

72. Mimosporové konanie o umorenie listiny — Non contentious redemption of 

Instruments  

Práca má poskytnúť analýzu problematiky mimosporového konania o umorenie listiny, 

ktoré slúži na odstránenie neželaného stavu vzniknutého tým, že listina potrebná na 

uplatnenie práva sa stratila alebo bola zničená. Osobitný zreteľ je kladený na podrobné 

spracovanie priebehu konania o umorenie listiny. Cieľom práce je ponúknuť taktiež 

návrhy de lege ferenda týkajúce sa umorovania listín, pričom tieto by mali byť 

formulované po zohľadnení aktuálnej judikatúry najvyšších súdnych autorít a právnych 

úprav iných štátov.  

73. Mimosporové konania vo veciach notárskych úschov — Non-contentious  

proceedings relating notarial deposit  

Práca má poskytnúť analýzu problematiky mimosporových konaní vo veciach 

notárskych úschov, ktoré predstavujú jednu z klasických notárskych činností. Osobitný 

zreteľ je kladený na podrobné spracovanie priebehu jednotlivých konaní vo veciach 

notárskych úschov. Cieľom práce je ponúknuť taktiež návrhy de lege ferenda týkajúce 

konaní vo veciach notárskych úschov, pričom tieto by mali byť formulované po 

zohľadnení aktuálnej judikatúry najvyšších súdnych autorít a právnych úprav iných 

štátov.  

74. Konanie o dedičstve — Probate proceedings  

Práca má byt' zameraná na analýzu problematiky dedičského konania. Osobitný zreteľ 

je kladený nielen na podrobné spracovanie priebehu dedičského konania, ale aj spory o 

dedičské právo, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V práci je 

potrebné venovať sa aj likvidácii dedičstva a problematike európskeho osvedčenia o 

dedičstve. Cieľom práce je ponúknuť návrhy de lege ferenda týkajúce sa konania o 

dedičstve, pričom tieto by mali byt' formulované po zohľadnení aktuálnej judikatúry 

najvyšších súdnych autorít a právnych úprav iných štátov tak, aby prispeli k skvalitneniu 

právnej úpravy dedičského konania.  



75. Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých — Enforcement of judgements 

concerning minors  

Ak výkon rodičovských práv a povinností nie je v záujme maloletého dieťaťa, nastupuje 

štát, ktorý upraví výkon rodičovských práv a povinností súdnym rozhodnutím. V 

prípade, ak povinná osoba nerešpektuje súdne rozhodnutie, povinnosťou štátu je 

uskutočniť' jeho výkon. Cieľom rigoróznej práce je analýza vnútroštátnej úpravy 

výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, tzv. personálna exekúcia, ktorá je upravená 

zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov 

a Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z. ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých. Téma ponúka 

priestor na analýzu princípov vzťahujúcich sa na toto konanie, jeho podstaty, účelu, 

postavenia maloletého dieťaťa v tomto konaní a možnosti uplatňovania jeho práv, 

priebeh výkonu rozhodnutia, či mechanizmy, ktoré má k dispozícii konajúci súd 

smerujúce k tomu, aby s a povinný rozhodnutiu podrobil. V rámci témy je žiadúce 

pracovat' s judikatúrou, vítanými cieľmi práce sú návrhy de lege ferenda.  

76. Osobitné princípy exekučného konania — Special principles of execution 

proceedings                           

                                        

Exekučné konanie, ako osobitný druh civilného procesu, sa spravuje všeobecnými 

princípmi charakteristickými pre civilný proces. Okrem toho sa však vzhľadom na účel 

exekúcie toto fakultatívne štádium civilného procesu vyznačuje aj princípmi preň 

špecifickými. Cieľom rigoróznej práce je dôkladná analýza jednotlivých osobitných 

princípov exekučného konania s dôrazom na vyvodenie záveru, či existuje priestor na 

sprísnenie alebo naopak zvoľnenie aktuálneho nastavenia princípov špecifických pre 

exekučné konanie, sledujúc účel tohto konania, a to vymoženie splnenia povinnosti 

povinného subjektu. Namieste je takisto poukázanie na imenanetné prejavy toho — 

ktorého princípu s dopadom na možnosť' uplatňovania práv účastníkov tohto konania. 

Cieľom práce by malo byt' aj vyjadrenie názoru na charakter tohto konania, a to, či 

indikuje príklon k sporovému alebo mimosporovému konaniu. 

    

77. Exekučné spory — Litigation in execution proceedings  

Cieľom rigoróznej práce je poskytnúť' komplexný prehlaď exekučných sporov s 

dôrazom na analýzu jednotlivých exekučných sporov. Priestor v práci je možné venovať' 

najmi aktuálnej právnej úprave excindačných sporov, kde s účinnosťou od 1.4.2017 

došlo k významnej zmene procesného postupu vylúčenia veci z exekúcie. Vzhľadom na 

rozsiahlu novelu Exekučného poriadku z roku 2017, ktorá sa významným spôsobom 

dotkla práve inštitútov zakladajúcich exekučné spory, poskytuje téma práce široké 

možnosti formulovania názorov na správnost' ich aktuálneho nastavenia. Vítaným 

ciel'om práce sú formulácie návrhov de lege ferende.  



78. Exekúcia predajom nehnutel'ností- Execution by sale of real estate  

Exekúcia predajom nehnuteľnosti je jedným zo spôsobov vykonania exekúcie na 

vymoženie peňažných plnení. Osobitosťou tohto spôsobu je, že predstavuje výnimku z 

osobitnej zásady exekučného konania, a síce zásady autonómie súdneho exekútora pri 

voľbe spôsobu vykonania exekúcie, čo je dané tým, že súhlas oprávneného je 

predpokladom prípustnosti vykonania tohto spôsobu exekúcie. Cieľom rigoróznej práce 

je dôsledná analýza predpokladov imobiliárnej exekúcie, procesného postupu 

exekučných orgánov s poukazom na aplikačné problémy, ktoré prax vyvoláva, čo 

ponúka priestor na analýzu rozhodovacej činnosti súdov. Vítaným cieľom práce je 

formulovanie návrhom de lege ferende.  

79. Exekúcia predajom hnutel'ných vecí- Execution by sale of movables  

Vykonávacie konanie, ktoré je nevyhnutne spojené so zásahom do majetkovej a osobnej 

sféry dlžníka, predstavuje osobitný druh civilného procesu. Exekúcia predajom 

hnuteľných vecí, tzv. mobiliárna exekúcia, je spôsobom vykonania exekúcie na 

vymoženie peňažných plnení. Cieľom práce je analýza procesného postupu exekučných 

orgánov s dôrazom na realizáciu exekučnej dražby hnuteľných vecí. Vzhľadom na 

zásadné zmeny, ku ktorým došlo v oblasti exekučného práva od l . apríla 2017, a ktoré 

sa dotkli aj parciálnych otázok súvisiacich s mobiliárnou exekúciou, sa žiada v práci 

poukázať' na najvýznamnejšie zmeny, napríklad pokiaľ' ide o proces vylúčenia veci z 

exekúcie. Vítaným cieľom práce je formulovanie vlastných názorov autora na aktuálnu 

právnu úpravu v porovnaní so stavom spred apríla 2017, ako aj prípadné návrhy de lege 

ferende.  

80. Exekúcia na nepeňažné plnenie — Execution on non-monetary performance  

Exekúcia na nepeňažné plnenie je špecifická svojim predmetom vymáhania. Téma práce 

ponúka priestor na dôslednú analýzu jednotlivých spôsobov vykonania exekúcie na 

vymoženie povinnosti znejúce na nepeňažné plnenie. Cieľom práce by malo byt' 

zodpovedanie otázky, či aktuálne nastavenie nepeňažnej exekúcie poskytuje 

oprávnenému záruku rýchleho a efektívneho uspokojenia jeho nepeňažnej pohľadávky. 

Žiadaným cieľom práce je poskytnúť' názor na aktuálnu právnu úpravu nepeňažnej 

exekúcie, a síce, či táto je postačujúca a vyčerpávajúca, a či existuje priestor na úpravu 

ďalších spôsobov vykonania exekúcie na nepeňažné plnenia.  

81. Osobitosti správneho súdnictva- Specifics of administrative justice  

Správne súdnictvo, ako súčasť' ústavou garantovaného práva na súdnu ochranu, 

predstavuje možnosť' ochrany pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov 

verejnej správy. Základná právna úprava správneho súdnictva je obsiahnutá v zákone č. 



162/2015 Z. z. Správny Súdny poriadok v znení neskorších predpisov, so subsidiárnym 

použitím zákona č. 160/2015 Z.  

z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. Téma ponúka priestor na 

hlbšiu analýzu podstaty a účelu konania pred správnym súdom, so zameraním sa na 

vybrané osobitosti správneho súdnictva, od terminológie, princípov uplatňujúcich sa v 

tomto konaní, štádia dokazovania, opravných prostriedkov a iné. Téma je aktuálna aj 

vzhľadom na pripravovaný zámer reformy súdnictva. V práci by mali byť identifikované 

aj vybrané aplikačné problémy, spolu s nadväzujúcimi návrhmi de lege ferenda a práca 

s judikatúrou.  

78. Nečinnosť správneho orgánu a právo na súdnu ochranu prostredníctvom 

správneho súdu- Inaction of administrative authority and the right to judicial protection 

through administrative court  

Práca má byť zameraná na analýzu problematiky žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej 

správy, ktorej cieľom je odstrániť' nečinnosť správneho orgánu prostredníctvom 

správneho súdu v konaní podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny Súdny poriadok v 

znení neskorších predpisov. Využitím tohto inštitútu dochádza k realizácii práva na 

súdnu ochranu. Cieľom práce je ponúknuť' taktiež návrhy de lege ferenda týkajúce sa 

inštitútu žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy, pričom tieto by mali byt' 

formulované po zohľadnení aktuálnej judikatúry najvyšších súdnych autorít a právnych 

úprav iných štátov.  

79. Dokazovanie pred správnym súdom- The burden of proof before the 

Administrative Court  

Práca má byt' zameraná na analýzu problematiky žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej 

správy, ktorej cieľom je odstrániť nečinnosť správneho orgánu prostredníctvom 

správneho súdu v konaní podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny Súdny poriadok v 

znení neskorších predpisov. Využitím tohto inštitútu dochádza k realizácii práva na 

súdnu ochranu. Cieľom práce je ponúknuť' taktiež návrhy de lege ferenda týkajúce sa 

inštitútu žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy, pričom tieto by mali byt' 

formulované po zohľadnení aktuálnej judikatúry najvyšších súdnych autorít a právnych 

úprav iných štátov.  

80. Insolvenčné konania týkajúce sa členov skupiny spoločností — Insolvency 

Proceedings of Members of A Group of Companies  

Práca má byť zameraná na analýzu problematiky insolvenčných konaní týkajúcich sa 

členov skupiny spoločností, ktorá je predmetom úpravy nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní 

(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19 – 72). Osobitný zreteľ je kladený 

na podrobné spracovanie inštitútu koordinačného konania na úrovni skupiny 

spoločností, ktoré má prispieť k efektívnejšiemu priebehu cezhraničných insolvenčných 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32015R0848


konaní. Cieľom práce je ponúknuť taktiež návrhy de lege ferenda súvisiace s 

insolvenčným konaním týkajúcim sa členov skupiny spoločností, pričom tieto by mali 

byť formulované po zohľadnení aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, 

prípadne judikatúry najvyšších súdnych autorít jednotlivých členských štátov.  

  

81. Správca konkurznej podstaty a jeho postavenie v konaní o konkurze- 

Bankruptcy trustee and his role in the bankruptcy proceedings  

Práca má byť zameraná na analýzu problematiky postavenia správcu ustanoveného v 

konkurznom konaní, ktoré má viesť k  riešeniu úpadku dlžníka speňažením majetku 

dlžníka a kolektívnemu uspokojeniu jeho veriteľov. Osobitný zreteľ je kladený na 

podrobné spracovanie oprávnení a povinností správcu v priebehu konkurzného konania. 

Cieľom práce je ponúknuť taktiež návrhy de lege ferenda týkajúce sa postavenia správcu 

konkurzného konania, pričom tieto by mali byť formulované po zohľadnení aktuálnej 

judikatúry najvyšších súdnych autorít a právnych úprav iných štátov.  

82. Postavenie správcu v reštrukturalizačnom konaní — Status of the 

administrator in restructuring procedure  

Práca má byt' zameraná na analýzu problematiky postavenia správcu ustanoveného v 

reštrukturalizačnom konaní, ktoré má viest' k ozdraveniu dlžníka, ktorému hrozí úpadok 

alebo je v úpadku a k poskytnutiu druhej šance pre právnické osoby, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. Osobitný zreteľ je kladený na podrobné spracovanie oprávnení 

a povinností správcu v priebehu reštrukturalizačného konania. Cieľom práce je 

ponúknuť taktiež návrhy de lege ferenda týkajúce sa postavenia správcu 

reštrukturalizačného konania, pričom tieto by mali byt' formulované po zohľadnení 

aktuálnej judikatúry najvyšších súdnych autorít a právnych úprav iných štátov.  

83. Oddlženie —Withdrawal of the debt  

Práca má poskytnúť analýzu inštitútu oddlženia, ktorý má umožniť zbavenie sa 

dlhov platobne neschopnému dlžníkovi, ktorý je fyzickou osobou, prostredníctvom 

konkurzu alebo splátkového kalendára podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. 

z. konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, a to bez ohľadu na to, či dlžník má záväzky z podnikateľskej 

činnosti. Práca by mala obsahovať návrhy de lege ferenda, ktoré by reflektovali na 

potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe. Žiadúce je aj porovnanie inštitútu oddlženia 

s právnymi úpravami iných štátov. 

84. Veritel'ský výbor a jeho postavenie v konaní o konkurze- Creditors' 

committee and its standing in bankruptcy proceedings  

Práca má poskytnúť analýzu právnej úpravy veriteľského výboru v konkurznom konaní, 

ale aj širším súvislostiam veriteľských orgánov v konkurze. Osobitný zreteľ je kladený 

na analýzu právomoci veriteľského výboru a jeho postavenia v konkurznom konaní. 

Vhodné je aj porovnanie slovenskej úpravy s právnou úpravou v iných štátoch. Cieľom 



práce je formulovať' návrhy de lege ferenda, ktoré by mali prispieť k skvalitneniu 

právnej úpravy inštitútu veriteľských orgánov v konkurznom konaní.  

85. Konkurzná dražba a jej priebeh- Bankruptcy auction process and its 

procedure  

Práca má poskytnúť predovšetkým analýzu inštitútu speňažovania majetku a jeho 

priebehu v konkurznom konaní, ale má sa venovať' aj širším otázkam súvisiacim so 

speňažením majetku podliehajúceho konkurzu (napr. zistenie a súpis majetku 

podliehajúceho konkurzu, vylučovacia žaloba, vecné práva k majetku pri jeho 

odplatnom prevode). Práca by mala obsahovať' návrhy de lege ferenda, ktoré by 

reflektovali na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe. Žiadúce je aj porovnanie 

inštitútu speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu s právnymi úpravami iných 

štátov.  

86. Konanie pred rozhodcovským súdom- Proceedings before the court of 

Arbitration  

Práca má byt' zameraná na analýzu problematiky rozhodcovského konania, ktoré 

predstavuje alternatívu voči súdnemu konaniu. Osobitný zreteľ' je kladený nielen na 

podrobné spracovanie priebehu rozhodcovského konania, porovnanie so súdnym 

konaním, ale aj otázok súvisiacich so zrušením rozhodcovského rozsudku a exekučným 

konaním. Cieľom práce je ponúknuť taktiež návrhy de lege ferenda týkajúce sa 

rozhodcovského konania, pričom tieto by mali byť formulované po zohľadnení 

aktuálnej judikatúry najvyšších súdnych autorít a právnych úprav iných štátov.  

Katedra môže schváliť aj individuálnu (vlastnú) tému rigoróznej práce, ktorá 

nie je uvedená v zozname tém rigoróznych prác, a to po predchádzajúcej dohode medzi 

uchádzačom o rigoróznu skúšku — žiadateľom a p. prof. Vojčíkom, vedúcim KOP, 

Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, e-mail: peter.vojcik@upjs.sk (formulár 

žiadosti je k dispozícii na webovej stránke fakulty v sekcii Štúdium na fakulte – 

Rigorózne konanie – Žiadosť o vlastnú tému rigoróznej práce (formulár).  

  

  

V Košiciach, dňa 19. 9. 2022 

 



prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., v. r.              doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r.  

                      vedúci katedry                                                   dekan fakulty   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


