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1. Dozor prokurátora nad verejnou správou v teórii a praxi    
Supervision of the prosecutor over public administration in theory and practice  
Cieľ : 
Cieľom rigorózne práce je posúdenie súčasnej právnej úpravy týkajúcej sa možnosti 
prokuratúry vykonávať dozor nad výkonom činností verejnej správy. V rámci toho sa posudzujú 
jednotlivé nástroje, ktoré k tomu prokuratúra využíva. Práca sa zameriava aj na spracovanie 
štatistických prehľadov k využitiu jednotlivých nástrojov s následným vyhodnotením ich 
efektívnosti.  

2. Právo na spravodlivý proces v administratívnych veciach v judikatúre súdov 
Right to a fair trial in administrative matters in decision making activity of courts 
Cieľ: 
Cieľom práce je v prvom rade vymedziť právo na spravodlivý proces v rozsahu jeho uplatnenia 
v administratívnych veciach, a to jednak z teoretického hľadiska, ako aj z hľadiska jeho 
zakotvenia v medzinárodných zmluvách a v národnej legislatíve. Následne práca sa zameriava 
na skúmanie výsledkov rozhodovacej činnosti národných súdov, ako aj súdov medzinárodných 
organizácií, v rámci ktorých je vymedzovaný obsah tohto práva.  

3. Uplatnenie práva na spravodlivý proces v oblasti správneho trestania 
Application of the right to a fair trial in administrative punishment  
Cieľ: 
Cieľom práce je v prvom rade vymedziť právo na spravodlivý proces, a to jednak z teoretického 
hľadiska, ako aj z hľadiska jeho zakotvenia v medzinárodných zmluvách a v národnej 
legislatíve. Následne je analyzované uplatnenie tohto práva aj v rámci správneho trestania, a 
to pod vplyvom judikatúry ESĽP.  

4. Správne trestanie a jeho aplikačné problémy  
Administrative punishment and its application problems 
Cieľ: 
Cieľom práce je skúmať teoretické východiská správneho trestania a jeho jednotlivých 
inštitútov. Následne sa posudzuje efektívnosť jednotlivých vybraných inštitútov správneho 
trestania a navrhuje sa spôsob ich zlepšenia, a to z hľadiska zmeny právnej úpravy.  

5. Paralely priestupkového konania a trestného konania  
Parallels between misdemeanor proceedings and criminal proceedings  
Cieľ: 
Cieľom tejto práce je v prvom rade skúmanie teoretických aspektov konaní o verejnoprávnych 
deliktoch. Následne sa vymedzujú spoločné a odlišné znaky priestupkového a trestného 
konania. Závery práce majú viesť k odporúčaniam de lege ferenda majúcimi za následok 
skvalitnenie právnej úpravy inšpirujúc sa reguláciou druhého konania.  

6. Elektronická podoba výkonu činnosti orgánov verejnej moci v teórii a praxi 
Electronic form of performance of public authorities in theory and in practice 
Cieľ: 
Cieľom práce je skúmanie vývoja právnej regulácie elektronizácie výkonu činnosti verejnej 

správy na Slovensku, prípadne v iných krajinách, poukázanie na problémy súvisiace 
s aplikáciou v praxi. Súčasťou by malo byť aj vymedzenie opatrení v právnej regulácii na 
odstránenie existujúcich problémov. 
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7. Rekodifikácie stavebného poriadku  
Recodifications of building order  
Cieľ: 
Cieľom práce je posúdenie vývoja návrhov nových kódexov upravujúcich otázky stavebného 
poriadku, ich porovnanie so súčasným znením stavebného poriadku. Následne je cieľom aj 
kritické posúdenie navrhovaných zmien za účelom zefektívnenia konaní regulovaných 
stavebným poriadkom. 

8. Aplikačné problémy novej právnej úpravy vyvlastňovania  
           Application problems of a new legal regulation of expropriation 
           Cieľ: 

Cieľom práce je posúdenie ústavno-teoretických východísk vyvlastňovacieho konania, a 
následne súčasnej právnej regulácie postupu pri vyvlastňovaní v porovnaní s predchádzajúcou 
úpravou. Cieľom práce je tiež poukázanie na aplikačné problémy objavujúce sa vo 
vyvlastňovacom konaní, pričom je tiež predložený návrh legislatívnych opatrení na 
zdokonalenie právnej úpravy.  

9. Regulácia a liberalizácia trhu s elektrinou a ich vývoj  
Regulation and liberalization of the electricity market and their development  
Cieľ: 
Cieľom práce je posúdenie vývoja právnej regulácie trhu s elektrinou v podmienkach Európskej 
únie a Slovenskej republiky. Zároveň cieľom je aj posúdenie súčasného stavu regulácie 
a liberalizácie trhu s elektrinou v Slovenskej republike a posúdenie, či požiadavky vyplývajúce 
z práva Európskej únie sú reflektované v národnej právnej úprave.  

10. Nepovolené stavby de lege lata a de lege ferenda  
            Illegal constructions de lege lata and de lege ferenda 
            Cieľ: 
            Cieľom práce je skúmanie vymedzenia pojmu stavba v právnej úprave občianskeho zákonníka 

a stavebného poriadku, ako aj možných klasifikačných kritérií tohto inštitútu. Následne je 
potrebné odlíšiť neoprávnenú stavbu od povolenej a vymedziť aktuálny stav vysporiadania sa 
z nepovolenými stavbami. Súčasťou skúmania je aj posúdenie dostatočnosti takejto právnej 
regulácie s návrhmi de lege ferenda na jej zlepšenie. 

11. Právnoaplikačné problémy všeobecného správneho konania   
            Law application problems of general administrative proceedings 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analýza konkrétnych právno-aplikačných problémov všeobecného 
správneho konania, právne upraveného v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok), v znení neskorších predpisov, s poukázaním na potenciálne i reálne problematickú 
aplikáciu jeho inštitútov. V širšom kontexte potom zaujatie stanoviska k detekovaným 
nedostatkom v právnej úprave spojené s formulovaním námetov de lege ferenda. 

12.  Použiteľnosť špecifických dôkazných prostriedkov v správnom konaní       
 v kontexte osobitných úprav (zvukové, obrazové a obrazovo – zvukové     
 záznamy) 

            Applicability of specific means of proof in administrative procedure in the context of   
            specific adjustments (audio, video and audio - video recordings) 
            Cieľ: 

 Cieľom rigoróznej práce je analýza špecifických dôkazných prostriedkov v správnom konaní 
(zvukové, obrazové a obrazovo – zvukové záznamy) v kontexte osobitných právnych úprav, 
súvisiacich najmä s ochranou súkromia, ochranou osobných údajov, ochranou pred 
odpočúvaním, s poukázaním na potenciálne i reálne praktické problémy súvisiace 
s využívaním týchto dôkazných prostriedkov. V širšom kontexte potom zaujatie stanoviska k 
detekovaným nedostatkom v právnej úprave spojené s formulovaním námetov de lege ferenda. 

13. Zásady administratívneho trestania  
            Principles of the administrative punishment 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analýza zásad administratívneho trestania ako sankčného 
administratívneho konania, a to v kontexte všeobecne záväzných administratívnoprávnych 
predpisov, relevantnej slovenskej judikatúry a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, 
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zohľadňujúc aj ustanovenia o súdnom konaní o správnej žalobe vo veciach správneho trestania 
podľa Správneho súdneho poriadku. V parciálnom kontexte potom zaujatie stanoviska 
k spracovaným poznatkom spojené s formulovaním námetov de lege ferenda. 

14. Aktuálne problémy správneho súdnictva 
            Actual problems of administrative judicature 
            Cieľ: 
            Cieľom rigoróznej práce je detekcia a analýza problémov správneho súdnictva v kontexte 

aktuálnej právnej úpravy obsiahnutej v Správnom súdnom poriadku, so zohľadnením 
relevantnej judikatúry a následným poukázaním na ich dosah a riešenie v právnoaplikačnej 
praxi orgánov verejnej správy. V širšom kontexte potom zaujatie stanoviska k detekovaným 
problémom spojené s formulovaním námetov de lege ferenda. 

15. Zákon o správnom konaní v komplexných súvislostiach judikatúry 
            Act on administrative proceedings in complex relation of court decisions 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analýza právnych viet z relevantnej judikatúry správneho súdnictva, 
judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva 
s ich vplyvom na aplikáciu všeobecného procesného administratívnoprávneho predpisu 
orgánmi verejnej správy. V širšom kontexte potom zaujatie parciálnych stanovísk k judikátom 
so súvisiacim následným formulovaním námetov de lege ferenda. 

16. Administratívnoprávne aspekty ochrany pred požiarmi 
            Administrative law aspects of the fire protection 
            Cieľ: 

 Cieľom rigoróznej práce je analýza administratívnoprávnej úpravy ochrany pred požiarmi.    
 V širšom kontexte potom potenciálne detekovanie nedostatkov v právnej úprave ako aj pri   
 realizácii v praxi so zaujatím stanoviska k nim a formulovaním námetov de lege ferenda. 

17.  Problémy dokazovania v správnom konaní 
            Problems of proving in the administrative law procedure 
            Cieľ: 
             Cieľom rigoróznej práce je analýza procesu dokazovania v správnom konaní s osobitným 

dôrazom na potenciálne aj reálne problémy pri aplikácii relevantných právnych predpisov v 
praxi. V širšom kontexte s využitím teoretických zdrojov a judikatúry správnych súdov potom 
vymedzenie spôsobov riešenia detekovaných praktických problémov pri dokazovaní v praxi 
orgánov verejnej správy so zaujatím stanoviska a formulovaním námetov de lege ferenda. 

18.  Zásady správneho konania vo svetle judikatúry správnych súdov, Ústavného  
            súdu Slovenskej republiky a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva 
            Principles of Administrative Procedure in the light of the case law of the administrative   
            courts, the Constitutional Court of the Slovak Republic and the case-law of the     
            European Court of Human Rights 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analýza zásad administratívneho konania v kontexte všeobecne 
záväzných administratívnoprávnych predpisov, relevantnej judikatúry správnych súdov, 
judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 
práva. V parciálnom kontexte potom zaujatie stanoviska k spracovaným poznatkom spojené s 
formulovaním námetov de lege ferenda. 

19. Preskúmanie administratívnych rozhodnutí vo veciach správneho trestania  
            v správnom súdnictve 

       Examination of administrative decisions in matters of administrative punishment in   
            administrative justice 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analýza ustanovení Správneho súdneho poriadku, upravujúcich 
súdne konanie o žalobách vo veciach správneho trestania, v kontexte s konkrétnou judikatúrou 
správnych súdov vo veciach správneho trestania. Prvým parciálnym cieľom je poukázanie na 
právnoaplikačné problémy orgánov verejnej správy v oblasti správneho trestania, riešené 
záväznými právnymi názormi správnych súdov v konkrétnych konaniach. Druhým parciálnym 
cieľom je detekovanie medzier v existujúcej právnej regulácii administratívneho trestania, 
spojené s možnosťami ich riešenia a námetmi de lege ferenda.  
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20.  Nečinnosť orgánu verejnej správy a jej právne riešenia 
            The inaction of a public administration body and its legal solution 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analýza protiprávnej nečinnosti orgánov verejnej správy so 
súčasným detekovaním jej subjektívnych a objektívnych príčin a s následným predložením jej 
právnych riešení. Prvým parciálnym cieľom je skúmanie a hodnotenie reálneho stavu 
protiprávnej nečinnosti na vybranom úseku verejnej správy s konkretizáciou uskutočneného 
riešenia. Druhým parciálnym cieľom je skúmanie a hodnotenie početnosti druhov právnych 
riešení nečinnosti a ich úspešnosti. Tretím parciálnym cieľom je formulovanie námetov de lege 
ferenda, nadväzujúc na prvý a druhý parciálny cieľ.  

21. Právnoaplikačné problémy konania o priestupkoch  
            Law application problems in offense procedure 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je detekovanie problémov administratívneho konania o priestupkoch 
s ich následnou analýzou, spojenou s námetmi de lege ferenda. Parciálnym cieľom je 
spracovanie možností riešenia detekovaných problémov s využitím relevantnej judikatúry 
správnych súdov, judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a judikatúry Európskeho 
súdu pre ľudské práva, v kontexte s odbornou literatúrou. 

22.  Administratívnoprávne aspekty ochrany kultúrnych pamiatok 
            Administrative law aspects of the cultural monuments protection 
            Cieľ: 

              Cieľom rigoróznej práce je analýza administratívnoprávnej úpravy ochrany kultúrnych 
pamiatok. V širšom kontexte potom potenciálne detekovanie nedostatkov v právnej úprave ako 
aj pri realizácii v praxi so zaujatím stanoviska k nim a formulovaním námetov de lege ferenda. 

23. Administratívnoprávne aspekty poľovníctva 
            Administrative law aspects of hunting 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analýza administratívnoprávnej úpravy poľovníctva. V širšom 
kontexte potom potenciálne detekovanie nedostatkov v právnej úprave ako aj pri realizácii 
v praxi so zaujatím stanoviska k nim a formulovaním námetov de lege ferenda. 

24. Administratívnoprávne aspekty rybárstva 
            Administrative law aspects of fishery 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analýza administratívnoprávnej úpravy rybárstva. V širšom kontexte 
potom potenciálne detekovanie nedostatkov v právnej úprave ako aj pri realizácii v praxi so 
zaujatím stanoviska k nim a formulovaním námetov de lege ferenda. 

25. Ochrana prírody a krajiny 
            The protection of nature and landscape 
            Cieľ: 
            Cieľom rigoróznej práce je analýza administratívnoprávnej úpravy ochrany prírody a krajiny.  

V širšom kontexte potom potenciálne detekovanie nedostatkov v právnej úprave ako aj pri 
realizácii v praxi so zaujatím stanoviska k nim a formulovaním námetov de lege ferenda. 

26. Kódex správneho trestania de lege ferenda 
              Codex of administrative punishment de lege ferenda 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je formulácia štruktúry a vytvorenie návrhu konkrétneho obsahu 
prípadného kódexu správneho trestania, zohľadňujúceho a odstraňujúceho právnoaplikačné 
medzery a nedostatočnosť v existujúcej právnej regulácii administratívneho trestania, teda 
kompletné spracovanie všetkých súvisiacich hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútov 
administratívneho trestania v štruktúre textu potenciálneho právneho predpisu de lege ferenda.  

27.  Dozor prokurátora vo verejnej správe                                      
            Prosecutor Surveillance in public administration 
            Cieľ:  

Cieľom rigoróznej práce je analýza netrestného úseku prokuratúry Slovenskej republiky. Dozor 
prokuratúry Slovenskej republiky je dôležitou formou vonkajšej kontroly nad činnosťou 
slovenskej verejnej správy. Je jednou zo záruk zákonnosti (legality) verejnej správy. Rigorózant 
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rozoberie základné opatrenia prokuratúry – protest, upozornenie, previerky, žaloba v správnom 
súdnictve. Vysloví tiež názor nad vhodnosťou a udržateľnosťou slovenskej podoby netrestného 
úseku prokuratúry Slovenskej republiky. 

     28.  Slobodný prístup k informáciám 
            Information law within administrative law 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analyzovať základný nástroj spoločenskej kontroly nad fungovaním 

verejnej správy, a to slobodný prístup k informáciám. Rigorózant analyzuje hmotnoprávnu 

i procesnoprávnu úpravu sprístupňovania informácií na žiadosť. Pozornosť venuje i tzv. 

povinnému hromadnému zverejňovaniu informácií. 

     29.  Vzťah starostu obce a obecného zastupiteľstva 

            Competency law of selfgoverment 

            Cieľ: 
            Cieľom rigoróznej práce je analýza vzájomných vzťahov a pôsobnosti orgánov obce. 

Rigorózant v práci zameria pozornosť na výhradné kompetencie starostu obce, výhradné 

kompetencie obecného zastupiteľstva a na delené kompetencie oboch orgánov obce. Analýza 

bude venovaná aj orgánom obecného zastupiteľstva, najmä komisiám a obecnej rade. 

     30.  Reformy miestnej štátnej správy 

            Reforms of local state administration 

           Cieľ: 
            Cieľom rigoróznej práce je vymedzenie dynamicky sa vyvíjajúcej štruktúry a organizácie 

miestnej štátnej správy v Slovenskej republike. Rigorózant poukáže na základné modely 

organizácie štátnej správy. Vyhodnotí doterajšie reformy miestnej štátnej správy  a vysloví svoj 

názor na optimálny model usporiadania miestnej štátnej správy. 

     31.  Všeobecne záväzné nariadenia obcí vo svetle rozhodovacej činnosti súdov 

            Generally binding municipal regulations in the light of the court's decision 

            Cieľ:  
Všeobecne záväzné nariadenia sú formou obecnej normotvorby. Všeobecne záväznými 

normami obec reguluje externé administratívnoprávne vzťahy. Rigorózant vymedzí pojmové 

znaky všeobecne záväzného nariadenia a uvedie klasifikáciu všeobecne záväzných nariadení. 

Rigorózant analyzuje rozsiahlu judikatúru všeobecných súdov a Ústavného súdu Slovenskej 

republiky ohľadom všeobecne záväzných nariadení.  Cieľom je poukázať na zásadné právne 

a aplikačné problémy obecnej normotvorby a vysloviť na ne vlastné hodnotiace úsudky. 

     32.  Reformy školstva 

            Education reforms 

            Cieľ: 
            Správa školstva je jednou z najrozsiahlejších správ osobitnej časti správneho práva. Školstvo 

absorbuje aj veľkú časť verejných financií. Moderné reformy predstavujú reformy vzdelanostnej 

spoločnosti, reformy na úseku výskumu a inovácií. Vysoká životná úroveň v budúcnosti bude 

spojená s prehlbovaním vedomostnej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu prebieha 

permanentná reforma správy školstva už niekoľko desiatok rokov a neustále naberá na 

intenzite. Vývoj právnej úpravy je veľmi dynamický. Cieľom rigoróznej práce je analýza 

doterajších koncepcií správy školstva, rozbor stavu de lege lata a formulovanie návrhov de lege 

ferenda pre očakávaný budúci vývoj. 

     33.  Obecná polícia a jej miesto v sústave policajných orgánov 

            Municipality police and its position within police system 

            Cieľ: 
Obecná polícia je poriadkový útvar obce. Právna úprava oprávnení obecnej polície je dlhodobo 

neuspokojivá. Za nedostatočné možno považovať oprávnenia mestskej polície pri prejednávaní 

priestupkov i iných správnych deliktov. Rozsah práv a povinností príslušníkov obecnej polície 

je reštriktívny oproti príslušníkom iných ozbrojených zborov. Uspokojivým nie je ani 

pracovnoprávne  a sociálne zabezpečenie príslušníkov obecnej polície pri výkone práce vo 
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verejnom záujme v porovnaní s príslušníkmi ostatných policajných orgánov v štátnej službe. 

Cieľom rigoróznej práce je dôsledná analýza právnej úpravy de lege lata i de lege ferenda 

všetkých naznačených problémových oblastí. 

     34.  Policajný zbor a formy jeho činnosti 

            Police corps and forms of its activities 
            Cieľ: 
            Policajná správa je jednou z najstarších správ. V priebehu historického vývoja sa jej rozsah 

postupne zužoval, vyčleňovali sa z nej jednotlivé osobitné správy. Stále si však zachováva 
významné miesto v rámci vnútornej správy. Ozbrojené zbory tvoria sui generis kategóriu 
subjektov verejnej správy. Kľúčový význam spomedzi ozbrojených zborov má jednoznačne 
Policajný zbor SR. Množstvo absolventov právnickej fakulty nachádza praktické uplatnenie 
v štruktúrach policajného zboru. Cieľom rigoróznej práce je analýza administratívneho statusu 
a administratívnych oprávnení policajného zboru. Rigorózant rozoberie formy činnosti 
policajného zboru v oblasti verejnej správy. Dôležitá súčasť rigoróznej práce má byť venovaná 
aj organizačnému usporiadaniu policajného zboru. 

     35.  Verejnoprávna regulácia športu 
            Public regulation of sport 
            Cieľ: 
            Športové právo je mimoriadne zaujímavou interdisciplinárnou právnou oblasťou. Popri 

súkromnoprávnej úprave napr. osobitných vzťahov športovcov pri výkone športu, vystupuje do 
popredia aj verejnoprávna regulácia športu. Rozvoj športu je verejným záujmom. Štát vytvára 
podmienky na rozvoj športu. Rigorózant analyzuje systém orgánov štátnej správy 
a samosprávy, ako aj ich oprávnenia na úseku právnej regulácie športu. Jedným z hlavných 
cieľov rigoróznej práce je rozbor postavenia národných športových zväzov, ktoré majú síce 
postavenie občianskych združení, avšak rozhodujú autoritatívne o právach a povinnostiach 
športovcov. 

     36.  Verejnoprávna regulácia hazardu 
            Public gambling regulation 
            Cieľ: 
            Hazard je sociopatologickým javom. Na strane druhej sú príjmy z hazardu veľmi významnými 

zdrojmi verejných rozpočtov. Z hľadiska materiálneho práva sa hazard dynamicky vyvíja, keďže 
prechádza v posledných rokoch z tradičných foriem predovšetkým do ON LINE priestoru. Na 
vývoj materiálneho práva musí reagovať aj vývoj formálneho práva. V posledných rokoch je 
preto vývoj právnej úpravy administratívneho práva regulujúceho hazardné hry veľmi 
dynamický. Cieľom rigoróznej práce ej preto analyzovať materiálne podmienky spoločnosti 
ovplyvňujúce právnu úpravu hazardu a v nadväznosti na to rozobrať aj dôsledne všetky 
posledné legislatívne zmeny na úseku hazardných hier. 

     37.  Viacúrovňová samospráva v meste Košice  
            Multi-level government in Košice 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analýza základných pojmových znakov obecnej samosprávy 

v meste Košice. Študent sa v rigoróznej práci zameria na analýzu územného základu obce, 

personálneho základu obce a práv a povinností obyvateľov obce. Rigorózant komparatívnou 

metódou porovná vybrané inštitúty a ich odlišnosti v podmienkach mesta Košice s ostatnými 

samosprávami v Slovenskej republike. 

     38.  Majetkové priznania a konflikt záujmov vo verejnej správe 
            Property recognition and conflict of interest in public administration 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analýza zodpovednosti verejných funkcionárov za výkon verejnej 

funkcie. Rigorózant venuje pozornosť zákonnej úprave rôznych druhov zodpovednostných 

systémov vo verejnej správe. Osobitnú pozornosť venuje zodpovednosti verejných 

funkcionárov pri ochrane verejného záujmu, ktorý je chránený pre zneužitím  prospech záujmu 

súkromného. 
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     39.  Nakladanie s majetkom obce 
            Handling the property of the municipality 
            Cieľ: 

Cieľom rigoróznej práce je analýza jednej zo základných samosprávnych pôsobností obce, a to 

nakladania s majetkom obce. Nakladanie s majetkom obce predstavuje tzv. nevrchnostenskú 

správu obce. Rigorózant preto využije interdisciplinárny prístup a aplikuje poznatky správneho 

práva a občianskeho práva na právne úkony v oblasti subjektov verejnej správy. 

    40.  Elektronické trhovisko z pohľadu verejného obstarávateľa 
           Electronic marketplace from the point of view of the contracting authority 
           Cieľ:  

Verejné obstarávanie má byť nástrojom hospodárneho a efektívneho nakladania s verejnými 
výdavkami. Právna úprava v poslednom období prešla zložitým vývojom a nastavila množstvo 
foriem obstarávanie tovarov, služieb a koncesií. Právna úprava verejného obstarávania 
s postupne stala tak komplexnou a zložitou, že narazila v mnohých smeroch na aplikačnú 
nerealizovateľnosť. Cieľom rigorózanta je formulovať vlastne hodnotiace úvahy na optimálnu 
koncepciu verejného obstarávania tak, na strane jednej bolo verejné obstarávanie vhodným 
prostriedkom na úsporu verejných financií, a na strane druhej nebolo neprimeranou brzdou 
operatívneho a flexibilného obstarávania tovarov, služieb a koncesií verejnou správou. 

    41.  Štátna a minimálna pomoc podnikom 
           State and minimal aid to enterprises 
           Cieľ: 
           Štátna pomoc je pomerne zaznávaným právnym inštitútom v podmienkach slovenského 

právneho poriadku. O štátnej a minimálnej pomoci existuje minimálne právne povedomie. 
Pritom nedovolená pomoc z verejných zdrojov pre podniky je zakázaná. Štátnej a minimálnej 
pomoci je venovaný veľký priestor na úrovni komunitárneho práva, ako i v rozhodovacej praxi 
Európskej komisie a Európskeho súdneho dvora. Cieľom rigoróznej práce je vysporiadanie sa 
s náročnou právnou úpravou štátnej a minimálnej pomoci rigorózantom. Rigorózant musí 
vytvoriť originálnu štruktúru práce s ohľadom na nedostatok vedeckej a odbornej vnútroštátnej 
právnej literatúry v danej oblasti výskumu. 

    42.  Štátna správa a samospráva v regionálnom školstve 
           State administration and local government in regional education 
           Cieľ: 
           Správa školstva je jednou z najrozsiahlejších správ osobitnej časti správneho práva. Školstvo 

absorbuje aj veľkú časť verejných financií. V regionálnom školstve sa stretáva výkon 
samosprávy s výkonom štátnej správy. Samospráva má charakter špeciálnej školskej 
samosprávy. Úlohy plní vo vzťahu k školám však aj územná samospráva, a to predovšetkým 
pri zriaďovaní škôl a školských zariadení. Štátna správa v regionálnom školstve je vykonávaná 
i ako priama štátna správa, k tomu osobitne vytvorenými štátnymi orgánmi, i ako prenesený 
výkon štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Vzniká tak veľmi zaujímavý a zložitý 
konglomerát právnych vzťahov. Cieľom rigoróznej práce bude prehľadne systematizovať 
právne vzťahy v školstve, usporiadať ich do rozumnej a ucelenej štruktúry. Rigorózant má 
vyjadriť i svoje úvahy de lege ferenda na vhodné usporiadanie orgánov štátnej správy školstva 
a školskej samosprávy. 

 
    43.  Ochrana osobných údajov u poskytovateľov zdravotnej a lekárskej  
           starostlivosti podľa nariadenia GDPR 
           Protection of personal information for health and medical care providers under GDPR 
           Cieľ: 

Ochrane osobných údajov je poslednom období venovaná značná pozornosť. Cieľom 
rigoróznej práce je analyzovať ochranu osobných údajov v špecifickej oblasti spoločenských 
a právnych vzťahov, a to na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ochrana osobných 
údajov súvisiacich so zdravotným stavom fyzickej osoby je ešte citlivejšou kategóriou, ako 
ochrana iných kategórií osobných práv. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa vstupuje do 
osobnej integrity pacienta. Právna úprava ochrany osobných údajov u poskytovateľov 
zdravotnej a lekárenskej starostlivosti preto musí byť prísna. 
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           Rigorozanti si môžu vybrať vlastnú tému rigoróznej práce s predchádzajúcim 
súhlasom  zástupcu katedry. 
 

Predpokladom schválenia takejto žiadosti však bude: 

1. okrem slovenského názvu (presného znenia témy) aj anglický názov 

2. formulovanie cieľa zvolenej témy rigoróznej práce v slovenskom i anglickom jazyku 
v rozsahu do 5 viet. 

 
 
V Košiciach, 13. september 2022 
 
 
 
 
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD., v. r.             doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r. 
                vedúca katedry                                                    dekan fakulty 
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