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TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC  
 

1. Formovanie ústavného práva EÚ a jeho interakcia na ústavné právo SR     

       Formation of the EU constitutional law and its interaction on constitutional law of SR  

       Cieľ práce: 

Európska únia ako supranacionálna medzinárodná organizácia svojim právnym poriadkom 

v mnohom pripomína štát. Cieľom práce je vymedziť mantinely jej ústavnoprávnej roviny 

jednak v historickej rovine, ako aj v súčasnej pozícii a  vo vzťahu k interakciám na ústavné 

právo SR. 

2. Kontrolná právomoc Národnej rady SR          

Control power of National council of SR 

Cieľ práce:  

Národná rada SR, ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán, plní popri inom aj 

kontrolnú funkciu jednak vo vzťahu k vláde, no aj k iným subjektom verejného života. 

Cieľom práce je vymedziť a analyzovať rozsah kontrolnej právomoci NRSR voči 

kontrolujúcim subjektom vo svetle príslušnej judikatúry Ústavného súdu SR.  

3. Legislatívna činnosť Národnej rady SR  

       Legislative power of National council of SR  

       Cieľ práce: 

Hlavnou úlohou Národnej rady SR, ako jediného ústavodarného a zákonodarného orgánu, 

je najmä legislatívna činnosť. Cieľom práce je špecifikovať rozsah tejto činnosti Národnej 

rady SR a analyzovať jej uplatňovanie v jednotlivých funkčných obdobiach vo svetle 

príslušnej judikatúry Ústavného súdu SR. 

4. Modifikácie parlamentarizmu v európskom konštitucionalizme         

Modifications of parliamentarism in European constitutionalism 

Cieľ práce:  

Parlamentarizmus, ako forma vlády, vo svojej klasickej podobe, tak ako bol koncipovaný 

pri svojom vzniku, sa neuplatňuje už takmer v žiadnom štáte. Cieľom práce je špecifikovať 

možné modifikácie parlamentarizmu tak, ako sa realizujú vo vybraných krajinách Európy, 

a na základe komparácie analyzovať súčasnú pozíciu parlamentnej vládnej formy. 

5. Petičné právo v ústavnom poriadku SR          

Petition right in constitutional order of SR  

Cieľ práce: 

Petičné právo, ako jedno z politických práv, je elementárnym prvkom katalógu ľudských 

práv v demokratickej spoločnosti. Cieľom práce je ústavnoprávna analýza petičného práva 

vo všeobecnej rovine, ako aj v pozícii osobitne kvalifikovaných petícií vo svetle príslušnej 

judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva. 

6. Poslanci komunálnych zastupiteľstiev         

Members of local councils  

Cieľ práce: 



Poslanci komunálnych zastupiteľstiev majú v právnom poriadku SR osobitnú pozíciu. 

Cieľom práce je analýza ich ústavnoprávnej koncepcie vo svetle príslušnej judikatúry 

Ústavného súdu SR. 

7. Právne postavenie politických strán a politických hnutí v SR   

       Legal status of political parties and political movements in the SR 

       Cieľ práce:  

Politické strany a politické hnutia sú výrazom práva slobodne sa združovať, no zároveň 

majú v právnom poriadku SR vymedzenú osobitnú pozíciu. Cieľom práce je analýza ich 

ústavnoprávnej koncepcie vo svetle príslušnej judikatúry Ústavného súdu SR. 

8. Právne postavenie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky         

Legal status of members of National council of SR  

Cieľ práce: 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ako zástupcovia občanov SR, majú 

v právnom poriadku SR osobitnú pozíciu. Cieľom práce je analýza ich ústavnoprávnej 

koncepcie vo svetle príslušnej judikatúry Ústavného súdu SR. 

9. Právne postavenie prezidenta Slovenskej republiky         

Legal status of president of SR 

Cieľ práce:  

V ústavnej pozícii prezidenta SR došlo od vzniku samostatnej Slovenskej republiky 

k viacerým zmenám. Cieľom práce je analýza ústavnoprávneho postavenia prezidenta SR a  

jeho právomocí vo svetle príslušnej judikatúry Ústavného súdu SR. 

10. Právne postavenie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky         

Legal status of judges of Constitutional court of Slovak republic 

Cieľ práce: 

V ústavnej pozícii sudcov Ústavného súdu SR došlo od vzniku samostatnej Slovenskej 

republiky k viacerým zmenám. Cieľom práce je analýza ústavnoprávneho postavenia 

sudcov Ústavného súdu SR a ich kreácie vo svetle príslušnej judikatúry Ústavného súdu 

SR. 

11. Právne postavenie sudcov všeobecných súdov          

Legal status of judges of common courts  

Cieľ práce: 

V pozícii sudcov všeobecných súdov došlo od vzniku samostatnej Slovenskej republiky 

k viacerým zmenám. Cieľom práce je analýza ústavnoprávneho postavenia sudcov 

všeobecných súdov v Slovenskej republike, ich kreácie a právomocí vo svetle príslušnej 

judikatúry Ústavného súdu SR. 

12. Právnické osoby a ochrana ich práv v konaní pred Ústavným súdom SR   

       Legal entities and protection of their rights in the proceedings of the Constitutional 

       court of Slovak republic 

       Cieľ práce: 

Aj právnické osoby sú subjektami ochrany základných práv a slobôd. Cieľom práce je 

charakterizovať základné práva  a slobody, ktoré patria aj právnickým osobám v kontexte 

judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky.   

13. Právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných v SR         

Right to participate in public affairs in Slovakia 

Cieľ práce:  

Cieľom práce je charakterizovať právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných v SR, 

analyzovať judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, poukázať na to, kto je 

subjektom tohto práva, čo je obsahom tohto práva, následne porovnať právnu úpravu tohto 

práva v iných štátoch a vyvodiť závery.  



14. Právomoc prezidenta SR   

       Competency of President of Slovak republic  

       Cieľ práce: 

       Cieľom práce je analyzovať právomoci prezidenta  tak ako sú zakotvené v ústave, 

analyzovať judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, urobiť komparáciu z inými 

štátmi a vyvodiť logické odôvodnené závery.  

15. Princípy slovenského konštitucionalizmu         

Principles of slovak constitutionalism 

Cieľ práce:  

Analýza jednotlivých princípov Slovenského konštitucionalizmu v kontexte judikatúry 

Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva. Vyvodenie 

záverov či jednotlivé princípy sú orgánmi štátnej moci  dodržiavané, prípadne poukázať na 

ich najväčšie pochybenia.   

16. Proces transformácie spoločnosti a ústavné zmeny vo vybraných štátoch         

strednej a východnej Európy    

       Process of transformation of the society and constitutional changes in selected   

       countries  of Central and Eastern Europe  

       Cieľ práce: 

Načrtnúť vývoj vo  vybraných štátoch strednej a východnej v procese transformácie 

spoločnosti a analyzovať ich ústavné zmeny. Po vykonanej analýze vyvodiť logické 

a odôvodnené závery.  

17. Proporcionalita medzi imunitou ústavných činiteľov a ochranou osobnosti   

       tretích osôb    

       Proportionality between imunity of public officials and protection of personality others  

       Cieľ práce: 

       Analyzovať právnu úpravu Slovenskej republiky, judikatúru Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva, prípadne stanovísk medzinárodných komisii 

dotýkajúcich imunity ústavných činiteľov a ochrany tretích osôb. Následne vyvodiť závery 

a predložiť návrhy de lege ferenda.  

18. Riadenie a správa súdov   

       Management and Administration of Courts  

       Cieľ práce: 

Analyzovať právnu úpravu Slovenskej republiky v oblasti riadenia a správy súdov. 

Porovnať právnu  úpravu Slovenskej republiky  s právnou úpravou v iných vybraných 

štátov. Vyvodiť závery v súlade s princípmi nezávislosti súdnej moci, súdov a sudcov.  

19. Sloboda prejavu v judikatúre Ústavného súdu SR a v judikatúre európskych         

súdnych inštitúcií   

       Freedom of expression in the case law of the Constitutional Court and Europea justice     

       Institutions 

       Cieľ práce:  

Analýza judikatúry Ústavného súdu SR a  judikatúry európskych súdnych inštitúcií v oblasti 

slobody prejavy. Na základe analýzy poukázať na vývoj judikatúry, vývoj právnej úpravy 

a vyvodiť závery, kde sú hranice slobody prejavu. 

20. Sloboda zhromažďovania v ústavnom poriadku SR   

       Freedom of assembly in the constitutional order of Slovakia  

       Cieľ práce: 

Analýza judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti 

slobody zhromažďovania. Na základe analýzy poukázať na vývoj judikatúry, vývoj právnej 

úpravy, prípadne analyzovať obmedzenie tohto práva  počas núdzového stavu v súvislosti 

s pandémiou COVID 19 a vyvodiť závery. 



21. Teória ústavy    

       Constitutional theory 

       Cieľ práce: 

Konštitucionalistika ako veda prechádza vývojom rovnako ako všetky vedné odvetvia. 

Cieľom práce je analyzovať teoretické základy ústavy a ústavnosti vo formálnom i 

materiálnom slova zmysle. Zároveň je cieľom poukázať na nové trendy vo vývoji 

modernej ústavy v duchu tradičných princípov konštitucionalizmu.        

22. Úloha národných parlamentov v legislatívnom procese EÚ           

The role of national parliaments in the EU legislative process  

Cieľ práce: 

       Cieľom práce je analýza legislatívneho procesu  Európskej únie a miera zapojenia 

národných parlamentov členských štátov do tohto procesu. Predmetom práce je tiež analýza 

zahraničnopolitickej pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je upravená 

Ústavou SR a ústavným zákonom č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej 

republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie. Čiastkovým cieľom 

práce je analýza  právnych účinkov uplatnenia pôsobnosti Národnej rady Slovenskej 

republiky v legislatívnom procese Európskej únie. 

23. Ústavné súdnictvo v kontinentálnej Európe          

Constitutional Judiciary in continental Europe  

Cieľ práce: 

Cieľom práce je analýza základných modelov súdnej kontroly ústavnosti v Európe, t. j. 

model všeobecnej a difúznej kontroly ústavnosti a model špecializovanej a koncentrovanej 

kontroly ústavnosti. Predmetom práce je tiež priradenie štátov kontinentálnej Európy do 

jednotlivých modelov kontroly ústavnosti. Čiastkovým cieľom je komparatívna analýza 

právnej regulácie ústavného súdnictva vo vybraných štátoch kontinentálnej Európy. 

24. Ústavné zriadenie vo vybraných postkomunistických krajinách         

Constitutional system in selected post-communist countries 

Cieľ práce: 

Cieľom práce je analýza vývoja ústavného zriadenia, ústavnej teórie a praxe vo vybraných 

postkomunistických krajinách. Čiastkové ciele predstavujú komparatívnu analýzu 

kľúčových ústavnoprávnych inštitútov a tiež hľadanie optimálneho modelu ústavného 

zriadenia v štátoch s deficitom právnej a politickej kultúry. 

25. Ústavnoprávne postavenie vyšších územných celkov          

Constitutional position of selfgoverning regions  

Cieľ práce: 

Cieľom práce je ústavnoprávna analýza základných ústavných predpokladov výkonu 

územnej samosprávy na úrovni vyšších územných celkov. Čiastkové ciele predstavuje 

analýza právneho postavenia orgánov vyššieho územného celku, zapojenia obyvateľov 

vyšších územných celkov do samosprávnych rozhodovacích procesov, pozície vyššieho 

územného celku ako súčasti verejnej moci a tiež normotvornej pôsobnosti. 

26. Ústavný vývoj v Slovenskej republike po vzniku samostatnej SR   

       Constitutional development in Slovakia after establishment of the Slovak   Republic 

       Cieľ práce:  

       Cieľom práce je doterajší vývoj ústavného systému Slovenskej republiky po vzniku 

samostatnej SR z hľadiska kvality doposiaľ prijatých priamych novelizácií ústavy 

a samostatných ústavných zákonov, ktoré dopĺňajú a rozširujú ústavnú matériu. Čiastkový 

cieľ predstavuje analýza najvýznamnejších ústavnoprávnych inštitútov, ktoré priame, či 

nepriame ústavné zákony priniesli. 

27. Verejný ochranca práv- komparácia inštitútu v krajinách Višegrádskej skupiny          

The Ombudsman - comparison of the institute in Visegrad Group countries  

Cieľ práce: 



Cieľom práce je komparatívna analýza ústavného inštitútu verejného ochrancu práv 

v krajinách Vyšehradskej skupiny. Čiastkové ciele predstavujú komparatívne skúmanie 

právneho postavenia ombudsmana vyjadreného v spôsobe ustanovovania do funkcie, zániku 

funkcie, či pôsobnosti. Výsledok takejto komparatívnej analýzy by mal vyústiť do 

formulovania podobností a rozdielnosti právnych úprav regulujúcich právne postavenie 

ombudsmana.  

28. Voľby do orgánov samosprávnych územných celkov          

Elections to the bodies of the selfgoverment region  

Cieľ práce: 

Cieľom práce je ústavnoprávna analýza inštitucionalizácie volieb do orgánov 

samosprávnych územných celkov, ktorá zahŕňa aktívne volebné právo, pasívne volebné 

právo, organizáciu priebehu volieb a volebný systém využívaný v tomto type volieb. 

Čiastkovým cieľom je analýza volieb do orgánov územnej samosprávy územných celkov 

v duchu príslušnej judikatúry Ústavného súdu SR. 

29. Všeobecne záväzné nariadenia obcí a samosprávnych krajov  ako pramene         

práva      

       Generally binding decrees of municipalities and selfgovernment regions as a 

       source of law  

       Cieľ práce: 

Cieľom práce je analýza normotvorby obce a samosprávneho kraja v oblasti samostatnej 

pôsobnosti vo forme samosprávnych nariadení a zároveň aj v oblasti prenesenej pôsobnosti 

vo forme správnych nariadení. Predmetom tejto práce je najmä skúmanie procesu prijímania 

všeobecne záväzných nariadení, ich právnej povahy a účelu. Čiastkový cieľ predstavuje 

analýza judikatúry Ústavného súdu SR v otázkach ústavnosti a zákonnosti všeobecne 

záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov. 

30. Vzťah štátnej a komunálnej normotvorby a riešenie prípadného nesúladu v 

judikatúre Ústavného súdu SR    

       Relation of state and municipality legislation and  solving its non-compliance in  

       the decisions of Constitutional court of SR  

       Cieľ práce: 

Cieľom práce je analýza relevantných procesov normotvorby štátu (na úrovní parlamentu, 

vlády, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a miestnych orgánov štátnej správy) 

a procesu komunálnej normotvorby v oblasti samostatnej a prenesenej pôsobnosti (na 

úrovni obce a vyššieho územného celku). Predmetom tejto práce je skúmanie vzájomného 

vzťahu štátnej a komunálnej normotvorby. Čiastkový cieľ predstavuje analýza možnosti 

riešenia prípadného nesúladu štátnej a komunálnej normotvorby v duchu príslušnej 

judikatúry Ústavného súdu. 

31. Základné práva a slobody v Ústave SR v porovnaní s ústavami vybraných krajín 

EÚ        

Fundamental rights and freedoms in the Constitution of SR in comparison with         

the constitutions of selected countries of EU 

Cieľ práce:  

Cieľom práce je komparatívna analýza ústavného inštitútu základných práv a slobôd vo 

vybraných krajinách EÚ. Čiastkovým cieľom je analýza vývoja právnej úpravy, súčasnej 

ústavnej úpravy, možných obmedzení základných práv a slobôd a tiež možností ich ochrany 

v duchu rozhodovacej činnosti príslušných súdnych orgánov ochrany ústavnosti. 

32. Základné právo na súdnu a inú právnu ochranu   

       The fundamental right to judicial and other legal protection  

       Cieľ práce: 

Vykonať analýzu ústavnoprávnej úpravy, judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

Európskeho súdu pre ľudské práva. 



Základné právo na súdnu a inú právnu ochranu ako „brána“ k ochrane ostatných základných 

práv a slobôd.  

Má toto právo okrem procesnoprávneho rozmeru aj materiálny rozmer (právo na 

spravodlivosť)? 

33. Vývoj a súčasný stav právnej úpravy volebnej kampane v SR  

       Development and current status of the legislation of the electoral campaign in the Slovak  

       Republic 

       Cieľ práce:   

       Charakteristika doterajšieho vývoja právneho zakotvenia inštitútu volenej kampane v SR. 

Poukázať na zmeny, ktoré sa v minulosti udiali a na ich odôvodnenie.  

Načrtnúť pohľad de constitutione ferenda a de lege ferenda v súvislosti s kampaňou na 

sociálnych sieťach a využívaním nových (elektronických) médií. 

Analyzovať rozhodovaciu prax Ústavného súdu SR súvisiacu s volebnou kampaňou. 

34. Právna úprava podmienok výkonu volebného práva v SR  

       Legal regulation of the conditions of the right to vote in the Slovak Republic 

       Cieľ práce:  

Charakterizovať právne zakotvenie podmienok výkonu volebného práva v SR. Zhrnúť 

zmeny, ktoré nastali od roku 1990 a analyzovať najpodstatnejšie z nich. Prezentovať návrhy 

de constitutione ferenda. Poukázať na najzásadnejšie rozhodnutia v judikatúre Ústavného 

súdu  SR týkajúcej sa tejto oblasti. 

35. Ústavný systém Slovenskej republiky (štruktúra, vzťahy medzi jeho zložkami)        

Constitutional system of the Slovak Republic (structure, relations between its  parts)  

Cieľ práce: 

Charakteristika ústavného systému SR ako parlamentnej republiky. Analyzovať postavenie 

jednotlivých zložiek štátnej moci a vzťahy medzi nimi. Popísať a analyzovať fungovanie 

systému bŕzd a protiváh v podmienkach SR. Prezentovať návrhy de constitutione ferenda. 

36. Ústavodarná moc v Slovenskej republike  

       Constitutional power in the Slovak Republic 

       Cieľ práce: 

Popísať a analyzovať vzťah medzi suverénom (ľudom) a ústavodarnou mocou. Analýza 

postavenia Národnej rady SR ako ústavodarného orgánu. Analyzovať vzťah medzi 

Národnou radou  SR a Ústavným súdom SR. Ústavodarná moc SR v kontexte členstva 

v EÚ. Limity ústavodarstva – systém bŕzd a protiváh. 

37. Inštitút materiálnej a procesnoprávnej imunity v ústavnom systéme Slovenskej         

republiky  

Institute  of substantive and procedural immunity in the Constitutional System of the  

Slovak Republic  

Cieľ práce: 

Analyzovať a popísať právne imunity v ústavnom systéme SR. Poukázať (nájsť a popísať) 

materiálny základ (legitimitu) pre existenciu (pre ich účel) právnych imunít. Komparácia 

s ústavnými úpravami vo vybraných krajinách. Prezentovať návrhy de constitutione 

ferenda. 

38. Ústavný súd ako politický súd (?)  

       The Constitutional Court as a political court 

       Cieľ práce: 

Popísať, čo možno vnímať ako „politický systém“. Analyzovať a vymedziť postavenie 

Ústavného súdu  SR v politickom systéme SR. Poukázať na rozhodnutia Ústavného súdu 

SR, ktoré mali vplyv na formovanie politického systému SR. Vplyv predstaviteľov 

politiky na personálne obsadenie Ústavného súdu SR. Prezentovať návrhy de constitutione 

ferenda. 

39. Implicitné právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky  



       Implied powers of The Constitutional Court of the Slovak Republic 

       Cieľ práce:  

Teoretický pohľad na tzv. implicitné právomoci a vzťah implicitných právomocí k čl. 2 

Ústavy SR. Analýza rozhodnutia (rozhodnutí) Ústavného súdu SR súvisiaceho s tzv. 

materiálnym jadrom Ústavy SR.   Analýza zmien Ústavy SR týkajúcich sa vzťahu 

Národnej rady SR a Ústavného súdu SR. Prezentovať návrhy de constitutione ferenda. 

40. Súdna rada (ústavné postavenie, zloženie, pôsobnosť)  

       The Judicial Council (Constitutional status, constitution, reference) 

       Cieľ práce:  

Analyzovať a vymedziť postavenie Súdnej rady SR. Porovnanie s vybranými krajinami 

Poukázať (nájsť a popísať) materiálny základ (legitimitu) pre existenciu (pre jej účel) 

Súdnej rady SR. Analyzovať a popísať vzťah Súdnej rady SR k iným štátnym orgánom. 

Prezentovať návrhy de constitutione ferenda. 

41. Súdna rada v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky  

       The Judicial Council in the case law of The Constitutional Court of the Slovak Republic 

       Cieľ práce:  

Analyzovať judikatúru Ústavného súdu SR s dôrazom na postavenie Súdnej rady SR. 

Vymedziť a definovať základné oblasti, v rámci ktorých sa Súdna rada stala predmetom 

rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR. Prezentovať návrhy de constitutione ferenda. 

42.  Sloboda náboženského vyznania a viery v čase pandémie  

       Freedom of religion and belief in time of the pandemic 

       Cieľ práce: 

       Sloboda náboženského vyznania a viery podľa (čl. 24) za normálnych okolností požíva silnú   

       ochranu ústavného, nadnárodného a medzinárodného práva. V čase pandémie však musela  

       realizácia  slobody  náboženského  vyznania  a  viery  ustúpiť  ochrane  verejného  zdravia  

       a  bezpečnosti. Cieľom   práce  je  analýza  vplyvu   obmedzení   spôsobených  pandémiou  

       COVID-19  na  realizáciu  slobody  náboženského  vyznania  a viery  v  kontexte prijatých  

       vládnych  opatrení   a  judikatúry Ústavného  súdu  SR. Čiastkový  cieľ  práce  predstavuje  

       analýza proporcionality a legitimity obmedzenia  slobody náboženského vyznania  a  viery  

       a tiež hodnotenie spolupráce vlády a náboženských cirkví pri zastavení šírenia koronavírusu. 

43.  Kolízia individuálnych základných ľudských práv a slobôd s ochranou verejného  

       zdravia v čase pandémie 

       Collision of the individual fundamental rights and freedoms with the protection of public  

       health in times of the pandemic 

       Cieľ práce: 

       Základné  ľudské práva a  slobody  (v druhom oddiely druhej hlavy Ústavy SR)  garantujú  

       a chránia  jednotlivca  pred  svojvôľou  zo  strany  orgánov  verejnej  moci. V čase trvania  

       pandémie COVID-19 je však ochrana verejného zdravia považovaná za prioritu a  to aj za  

       cenu obmedzení  základných  ľudských práv  a  slobôd. Cieľom  práce  je analýza  povahy   

       zásahov orgánov verejnej moci  do osobnej sféry jednotlivca  v čase  pandémie v kontexte  

       prijatých  opatrení  a  judikatúry  Ústavného  súdu  SR. Čiastkový  cieľ  práce predstavuje  

       analýza proporcionality  a  legitimity  obmedzení  vybraných základných ľudských práv a  

       slobôd. 

44.  Prístup k spravodlivosti a súdnej moci v čase pandémie v kontexte dodržiavania práv  

       na spravodlivý súdny proces 

       Access to justice and to judicial power in time of the pandemic in the context of enforcement  

       of rights to fair trial 

       Cieľ práce: 



       Práva  na spravodlivý súdny proces majú výlučne procesný charakter s cieľom chrániť iné       

       práva  a slobody a zároveň princípy právneho štátu. Pandémia COVID-19 však zasiahla aj  

       oblasť súdnej moci. Cieľom práce je analýza dodržiavania základných princípov súdnictva     

       a práv na spravodlivý súdny proces a skúmanie uplatňovania organizačných a procesných  

       zásad výkonu súdnej moci počas pandémie COVID-19. 

45.  Sloboda pohybu v čase pandémie 

       Freedom of movement in time of the pandemic 

       Cieľ práce: 

Sloboda pohybu predstavuje významnú individuálnu slobodu, ktorej ochranu Ústava SR (v 

čl. 23) a viaceré medzinárodnoprávne dokumenty. V čase pandémie COVID-19 dochádza, 

v záujme zabránenia nebezpečného šírenia koronavírusu, k výraznému obmedzeniu 

slobody pohybu. Cieľom práce je analýza povahy zásahov orgánov verejnej moci do 

slobody pohybu jednotlivca v čase pandémie v kontexte prijatých opatrení  a judikatúry 

Ústavného súdu SR. Čiastkový cieľ práce predstavuje analýza proporcionality a legitimity 

obmedzenia slobody pohybu v čase pandémie. 

46.  Výkon politických práv v čase pandémie 

       Exercise of the political rights in time of the pandemic 

       Cieľ práce: 

Politické práva (v druhom oddiely druhej hlavy Ústavy SR) garantujú možnosť jednotlivcov 

aktívne vyjadrovať svoje názory, či postoje voči aktuálnym spoločenským problémom, príp. 

voči orgánom verejnej moci. V čase trvania pandémie COVID-19 je však ochrana verejného 

zdravia považovaná za prioritu a to aj za cenu obmedzení politických práv. Cieľom práce je 

analýza povahy  zásahov orgánov verejnej moci do politických práv v čase pandémie 

v kontexte prijatých opatrení a judikatúry Ústavného súdu SR. Čiastkový cieľ práce 

predstavuje analýza proporcionality a legitimity obmedzení vybraných politických práv.  

47.  Právna úprava núdzového stavu vo vybraných štátoch Európskej únie (komparatívna  

       analýza a hodnotenie) 

       The legal regulation of the state of emergency in selected states of the European Union      

       (comparative analysis and evaluation) 

       Cieľ práce: 

       Analýza a hodnotenie právnej úpravy núdzového stavu vo vybraných členských štátoch 

Európskej únie, vrátane analýzy typov mimoriadnych stavov, podmienok vyhlásenia, 

ukončenia a trvania núdzového stavu, zapojenia jednotlivých orgánov verejnej moci, ktoré 

vyhlasujú núdzový stav,  zapojenia parlamentu pri vyhlasovaní, či predlžovaní núdzového 

stavu, posúdenia dodržiavania princípu deľby moci pri vyhlásení núdzového stavu 

a ústavných záruk na prežitie demokratického systému. 

48.  Ústavné mechanizmy na ochranu demokracie počas núdzového stavu vo vybraných  

       štátoch Európskej únie (komparatívna analýza a hodnotenie) 

       The constitutional mechanisms for protection of the democracy during the state of  

       emergency in the selected states of the European Union (comparative analysis and     

       evaluation) 

       Cieľ práce: 

Pandémia COVID-19 a s tým súvisiace vyhlásenie núdzového stavu v mnohých európskych 

štátoch predstavuje nárast právomoci pre výkonnú moc a prináša risk zneužitia núdzového 

stavu na upevnenie politickej moci. Cieľ práce predstavuje komparatívna analýza 

a hodnotenie ústavnoprávnej úpravy mechanizmov zabezpečujúcich ochranu a prežitie 

demokratického a právneho štátu vo vybraných členských štátov Európskej únie.  

 

 



49.  Právna úprava postavenia Najvyššieho správneho súdu SR a v iných vybraných  

       štátoch Európskej únie (komparatívny pohľad a hodnotenie) 

       The legal regulation of the status of the Supreme Administrative Court in the Slovak  

       Republic and in selected states of the European Union (comparative perspectives and  

       evaluation) 

       Cieľ práce: 

       Najvyšší správny súd Slovenskej republiky je novozriadený súdny orgán, ktorý je najvyššou 

súdnou inštanciou pre oblasť správneho súdnictva a ktorý má aj postavenie disciplinárneho 

súdu voči sudcom ako aj iným právnym profesiám. Cieľ práce predstavuje komparatívna 

analýza a hodnotenie právneho postavenia, právomocí a zloženia Najvyššieho správneho 

súdu SR a Najvyššieho správneho súdu vo vybraných štátoch Európskej únie. 

50.  Skrátené legislatívne konanie v rámci legislatívneho procesu v NR SR 

       Accelerated legislative procedure within the legislative process in the National Council of  

       the Slovak Republic 

       Cieľ práce: 

Zákonné podmienky pre aplikovanie inštitútu skráteného legislatívneho konania 

predstavujú viacero termínov (mimoriadne okolnosti, ohrozenie základných ľudských práv, 

značné hospodárske škody), ktoré umožňuj ich extenzívnu interpretáciu a tým aj vysoký 

počet zákonov prerokovaných a schválených v skrátenom legislatívnom konaní, o to viac 

v období pandémie. Cieľ práce predstavuje analýzu právnej úpravy inštitútu skráteného 

legislatívneho konania a  politickej praxe pri používaní skráteného legislatívneho konania, 

pri ktorom dochádza často k jeho zneužívaniu z populistických dôvodov.  

51.  Vývoj ústavného postavenia Ústavného súdu SR a dopad ústavných novelizácií na     

       právomocí, zloženie a sudcov Ústavného súdu SR  

       The development of the constitutional status of the Constitutional Court of the Slovak  

       Republic and effect of the constitutional amendments on powers, composition and judges  

       of the Constitutional Court of the Slovak Republic 

       Cieľ práce: 

Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti bol predmetom 7 novelizácií  

Ústavy SR (úst. z. č. 9/1999 Z. z., úst. z. č. 90/2001 Z. z., úst. z. č. 323/2004 Z. z., úst. z. č. 

463/2005 Z. z., úst. z. č. 161/2014 Z. z., úst. z. č.71/2017 Z. z., úst. z. č. 422/2020 Z. z.). 

Cieľ práce predstavuje analýzu a hodnotenie jednotlivých priamych novelizácií Ústavy SR, 

ktoré zmenili ústavné postavenie Ústavného súdu SR. Čiastkový cieľ predstavuje ucelená 

charakteristika vývoja ústavného postavenia v kontexte právomocí, zloženia a právneho 

postavenie sudcov. 

52.  Dopad ústavných novelizácií na ústavné postavenie Súdnej rady SR 

       Impact of constitutional amendments on the constitutional position of the Judicial Council  

       of the Slovak Republic 

       Cieľ práce: 

       Ústavné postavenie Súdnej rady Slovenskej rady sa, od svojho zriadenia ústavným zákonom 

č. 90/2001 Z. z. menilo. Cieľom práce predstavuje analýza a hodnotenie priamych 

novelizácií Ústavy SR (úst. z. č. 161/2014 Z. z., úst. z. č. 422/2020 Z. z.), ktoré zmenili 

ústavné postavenie Súdnej rady SR. Čiastkový cieľ predstavuje analýza a hodnotenie 

vybraných rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktoré prispeli k vymedzeniu ústavného 

postavenia Súdnej rady SR (napr. PL. ÚS 2/2012, PL. ÚS 21/2014) 

 

  

 

  



Predložené témy sú základnými témami, katedra umožňuje zvoliť si aj vlastný návrh témy 

zohľadňujúci ústavnoprávnu rovinu skúmanej problematiky, ktorý si uchádzač o rigoróznu 

skúšku dohodne s vedúcou katedry p. doc. Krunkovou (kontaktné údaje: 055/234 4171; email: 

alena.krunkova@upjs.sk).  

  

  

Košice, 21. september 2022 

 

       

doc. JUDr. Alena Krunková, PhD., v. r.                   doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r.  

                  vedúca katedry                                                            dekan fakulty  

  

  

 

 

 

   

  

  

   

     

   

   

   

  

    


