
Študentská vedecká a odborná činnosť 

Témy prác pre akademický rok 2021/2022  

 
Katedra dejín štátu a práva  

1. Trianonská mierová zmluva - šanca na zmier s Maďarskom  

2. Súkromná žaloba v trestnom práve Československej republiky  
3. Societas (spoločenská zmluva) a jej presahy v modernom slovenskom a českom 

občianskom práve  

 

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie  

1.  Medzinárodné daňové úniky a vyhýbanie sa plateniu daní v oblasti priamych daní 
2. Verejné financie v kontexte pandémie Covid 19  
3. Systém vlastných zdrojov rozpočtu EÚ a aktuálne reformné výzvy 
4. Príjmová stránka rozpočtu EÚ - právne a legislatívne limity možností jej reformovania  
5. Vybrané environmentálne dane ako potenciálne vlastné zdroje rozpočtu EÚ 
6. Komparácia zdaňovania kryptoaktív vo vybraných štátoch EÚ  
7. Charta základných práv Európskej únie a procesné oprávnenia daňových subjektov pri 

správe daní  
8. “Zelené dane“ a klimatická zmena  
9. Uplatňovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej Únie ako prameňa práva pri 

správe daní  
10. Osobitné úpravy uplatňovania dane z pridanej hodnoty pri cezhraničnom dodaní 

tovarov a služieb 
 

Katedra občianskeho práva  
1. Právo na nestranného sudcu ako súčasť práva na spravodlivý proces   
2. Duševné vlastníctvo v službách zelených technológií. 

 
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva 

1. Dozorné orgány obchodných spoločností z pohľadu ochrany záujmov menšinových 
spoločníkov  

2. Určovacie žaloby v práve obchodných spoločností.  
3. Preventívna reštrukturalizácia podnikateľa.   
4. Tantiemová politika odmeňovania orgánov akciovej spoločnosti  
5. Regulácia postavenia strážcov trhu nástrojmi súťažného práva  
6. Alternatívne spôsoby financovania obchodných spoločností  
7. Inštitút hospodárskej súťaže v súradniciach digitalizácie   
8. Fenomén geografického blokovania ako vybraný aspekt jednotného digitálneho trhu  
9. Digitálna transformácia podnikov a podnikania  
10. Postavenie štatutárnych orgánov obchodných spoločností s osobitným akcentom na 

zodpovednostné vzťahy   
11. Súčasné výzvy korporačného práva vo svetle digitalizácie  
12. Elektronické obchodovanie verzus ochrana slabšej strany   

 



Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

1. Karanténne opatrenia v pracovnoprávnych vzťahoch   
2. Kogentnosť a dispozitívnosť v pracovnom práve  
3. Digitálne zručnosti zamestnancov – cesta znižovania sociálnych nerovností  
4. Umelá inteligencia v pracovnoprávnych vzťahoch: trendy a legislatíva  
5. Smrť zamestnanca a pracovnoprávne nároky pozostalých  

 
Katedra ústavného práva a správneho práva  

1. Hate speech na sociálnych sieťach 
2. Nezákonné nakladanie s odpadom v marginalizovaných komunitách 
3. Núdzový stav ako nástroj na ochranu života a zdravia?  
4. Obmedzenie základných práv a slobôd počas pandémie COVID 
5. Právna povaha a súdny prieskum tzv. hybridných správnych aktov 
6. Predčasné parlamentné voľby v ústavnopolitickej praxi Slovenskej republiky 
 
Katedra trestného práva  

1. Nebezpečné elektronické obťažovanie   
2. Organizovanie zápasov zvierat  
3. Trestné činy korupcie   
4. Ochrana práv obvineného v prípravnom konaní (komparatívny pohľad na 

vnútroštátnu a medzinárodnoprávnu úroveň 
5. Trestné činy poškodzujúce spotrebiteľa- hmotnoprávne, procesnoprávne a 

kriminologické aspekty 

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva 
1. Medzinárodnoprávna ochrany prírody, krajiny a ohrozených druhov v judikatúre 

medzinárodných súdnych a arbitrážnych orgánov 
2. Ochrana práv dieťaťa v nadväznosti na klimatické zmeny 
3. Ekocída ako zločin podľa medzinárodného práva 
4. Možnosti zákazu výroby a použitia autonómnych zbraňových systémov  
5. Kritérium „miesto výkonu práce“ pri určovaní právomoci a rozhodného práva pre 

individuálnu pracovnú zmluvu s cudzím prvkom 
6. Cezhraničné únosy detí vo svetle nového nariadenia Brusel II ter 
7. Konflikty zjednotenej priamej úpravy a kolíznej úpravy v oblasti prepravných zmlúv s 

cudzím prvkom 
8. Chytré mesto: výzva pre základné práva a slobody EÚ 
9. Ochrana finančných záujmov Únie: minulosť, prítomnosť a budúcnosť 
10. Európska prokuratúra: efektívnejší spôsob boja proti trestným činom poškodzujúcim 

finančné záujmy Únie? 
 
 

 

 
 
 
V Košiciach, 30.11.2021  




