
Študentská vedecká a odborná činnosť 

Témy prác pre akademický rok 2020/2021  

 

Katedra dejín štátu a práva  

1. Trianonská mierová zmluva 
2. Súkromná žaloba v trestnom práve Československej republiky 
3. Versailleská mierová konferencia z roku 1919 a systém mierových zmlúv v závere 1. 

svetovej vojny 
4. Župné zriadenie na Slovensku po roku 1918 

5. Právotvorná činnosť prétora v rímskom práve a ius honorarium 
 

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie 

1. Systém vlastných zdrojov rozpočtu EÚ - reforma a aktuálne výzvy 
2. Zdaňovanie robotických systémov a priemyselná revolúcia 4.0.“  
3. Virtuálne meny ako zdroj finančných inovácií na finančnom trhu 
4. Základ dane z nehnuteľností - stav, možnosti a výzvy 
5. Prejavy digitalizácie v daňovom práve 
6. Virtuálne platidlá a ich finančno-právne východiská 

 

 
Katedra občianskeho práva  
 

1. Absolútna objektívna zodpovednosť za škodu v medicínskom práve. 
2. Nesprávne právne posúdenie ako dovolací dôvod 
3. Ochrana autorského práva v digitálnom prostredí. 

 

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva 

1. Obchodné meno a jeho ochrana 
2. Práva minoritných  spoločníkov spol. s.r.o. 
3. Uzatváranie obchodných zmlúv 
4. Konkurzná podstata a jej speňaženie 
5. Pohľadávky v konkurznom konaní 
6. Likvidácia obchodnej spoločnosti vo svetle noviel Obch. zákonníka 
7. Big data a ich využívanie v podnikaní 
8. Transakcie so spriaznenými osobami v spol. s.r.o. 

 
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia   

1. Home office (nielen) pri ohrození verejného zdravia 



2. Vplyv trestnoprávnych sankcií na pracovnoprávne vzťahy 
3. Bezúhonnosť zamestnanca 
4. Právo na súkromie v pracovnom práve 
5. Zastieranie pracovného pomeru 
6. Umelá inteligencia v pracovnoprávnych vzťahoch: trendy a legislatíva 
7. Prístup moderného zamestnávateľa k ochrane duševného zdravia zamestnanca 
8. Neplatnosť právnych úkonov v pracovnom práve  
9. Obchodné vedenie v pracovnom práve 
10. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v slovenskej právnej úprave. 

 

Katedra ústavného práva a správneho práva  

1. Vademecum obvineného z priestupku 
2. Návrh optimálnej reformy územnej samosprávy podľa Plánu obnovy "Moderné a 

úspešné Slovensko" 
3. Zneužitie práva na prístup k informáciám 
4. Ochrana osobných údajov v núdzovom stave 
5. Sloboda prejavu pri uplatňovaní slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania 

a viery 
6. Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery optikou súdnej 

judikatúry 
7. Ľudské práva v čase trvania krízovej situácie  

 

Katedra trestného práva   

1. Výkon práv a povinnosti ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť konania 
2. Odhaľovanie a objasňovanie ekonomickej trestnej činnosti 

 

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva 

1. Ochrana atmosféry v kontexte súčasného medzinárodného práva verejného 
2. Cezhraničné únosy detí vo svetle nového nariadenia Brusel II ter 
3. Kritérium „miesto vzniku škody“ pri určovaní právomoci a rozhodného práva pre 

mimozmluvné záväzky v judikatúre Súdneho dvora EÚ 
4. Manželský majetkový režim s cudzím prvkom 
5. Ochrana finančných záujmov Únie: minulosť, prítomnosť a budúcnosť 
6. Európska prokuratúra: efektívnejší spôsob boja proti trestným činom poškodzujúcim 

finančné záujmy Únie? 
7. Európski delegovaní prokurátori: kľúčový prvok Európskej prokuratúry 
8. Harmonizácia a aproximácia trestného práva procesného v kontexte vzniku a činnosti 

Európskej prokuratúry 
9. Ochrana osobných údajov Európskou úniou pri využívaní informačných a 

komunikačných technológií 

 
 



V Košiciach, 30.11.2020  


