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TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC  
v študijnom odbore Právo na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte  

pre akademický rok 2022/2023 
v doktorandských študijných programoch: Teória a dejiny štátu a práva, Trestné právo, 

Medzinárodné právo, Obchodné a finančné právo a Občianske právo. 
 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v  zmysle § 54 ods. 5 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

v y p i s u j e 
 
témy dizertačných prác v študijnom odbore Právo pre akademický rok 2022/2023 v týchto 
doktorandských študijných programoch: 
 
 

TEÓRIA A DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA 
 

Školiteľka: doc. JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD. 
Denná forma štúdia: 
 

1. Viacúrovňový konštitucionalizmus – právno-teoretické východiská a praktické dôsledky   
Cieľ dizertačnej práce: 
Cieľom práce je podrobná analýza právno-teoretických východísk koncepcie viacúrovňového 
konštitucionalizmu v podobe komparácie jej silných a slabých stránok v kontexte jednotlivých 
teórií ústavného pluralizmu, pri zohľadnení základných ideových východísk moderného 
konštitucionalizmu. Zistené poznatky budú postulované a testované s ohľadom na konkrétne 
posuny v aplikačnej praxi, jej aktuálne problémy a výzvy spojené so systémovými konfliktmi, ku 
ktorým dochádza v rámci vzájomnej interakcie systémov vnútroštátneho, medzinárodného 
a európskeho práva.   
Multilevel constitutionalism - legal-theoretical basis and practical implication   
Goal of the dissertation:  
The aim of the work is a detailed analysis of the legal-theoretical basis of the concept of multilevel 
constitutionalism in the form of a comparison of its strengths and weaknesses in the context of 
others theories of constitutional pluralism, taking into account the basic ideological basis of 
modern constitutionalism. The findings will be postulated and tested with regard to specific shifts 
in application practice, its current problems and challenges associated with systemic conflicts that 
occur within the interaction of systems of national, international and European law.  
 

Školiteľka: doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. 
Denná a externá forma štúdia: 
 
1. Ústava Slovenskej republiky a jej novelizácie 

Cieľ dizertačnej práce:  
Cieľom práce je poukázať na priame novelizácie Ústavy Slovenskej republiky a analyzovať ich v 
súvislosti s príslušnou judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky. 
The Constitution of the Slovak Republic and its amendments 
Goal of the dissertation:  
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The aim of the thesis is to show out the direct amendments to the Constitution of the Slovak 
Republic and to analyze them in connection with the relevant case law of the Constitutional Court 
of the Slovak Republic. 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. 
Denná forma štúdia: 

1. Trianonská mierová zmluva z roku 1920 a jej vplyv na vznik hraníc Slovenska 
Cieľ dizertačnej práce: 
1. Preskúmať proces vzniku a podpísania Trianonskej mierovej zmluvy na základe dochovaných 

archívnych materiálov. 
2. Podrobiť Trianonskú zmluvu analýze v kontexte s mierovými zmluvami prijatými vo Versailles. 
3. Poukázať na oprávnenosť teritoriálnych zmien, ku ktorým došlo na základe ustanovení 

Trianonskej zmluvy. 
The Treaty of Trianon of 1920 and its influence on the creation of the Slovak border 
Goal of the dissertation: 
1. Examine the process of the creation and signing of the Treaty of Trianon on the basis of 

preserved archival materials. 
2. Analyse of Treaty of Trianon in the context of the peace treaties adopted at Versailles. 
3. To point out the legitimacy of territorial changes that have taken place under the provisions of 

the Treaty of Trianon. 
 
2. Spoločnosť národov – medzinárodná organizácia na udržanie trvalého mieru vo svete  

Cieľ dizertačnej práce: 
1. Preskúmať proces vzniku Spoločnosti národov v roku 1919 na základe dochovaných zdrojov 
2. Podrobiť analýze jej organizačnú štruktúru, členstvo a úlohy vyplývajúce zo zakladajúceho 

dokumentu 
3. Porovnať organizačnú štruktúru, členstvo, úlohy a kompetencie SN s dnešnou OSN. 
League of Nations - an international organization for the maintenance of lasting peace in the 
world 
Goal of the dissertation: 
1. Examine the process of the formation of the League of Nations in 1919 on the basis of 

preserved resources 
2. Analyze its organizational structure, membership and the tasks arising from the founding 

document 
3. Compare the organizational structure, membership, tasks and competencies of the LN with 

today's UN. 
 
Denná a externá forma štúdia: 
 
1. Mágia alebo liečiteľstvo? Spôsoby trestného postihovania vo feudálnom práve a v súčasnosti na 

území SR 
Cieľ dizertačnej práce: 
1. Preskúmať vývoj právnej regulácie trestného činu čarodejníctva na našom území 
2. Porovnať vývojové tendencie trestania čarodejníc u nás s vývojom právnej úpravy 

najvýznamnejších štátov v Európe 
3. Čarodejníctvo alebo liečiteľstvo? Formy postihovania jednej z foriem feudálneho čarodejníctva 

v modernom práve Slovenskej republiky. 
Magic or healing? Methods of criminal sanction in feudal law and currently in the territory of 
the Slovak Republic 
Goal of the dissertation:  
1. Examine the development of the legal regulation of the crime of witchcraft in our territory 
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2. Compare the development tendencies of the punishment of witches in our country with the 
development of the legal regulation of the most important states in Europe 

3. Witchcraft or healing? Forms of punishing one of the forms of feudal witchcraft in the modern 
law of the Slovak Republic. 

 
Školiteľ: doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. 
Denná a externá forma štúdia: 
 
1. Vybrané právnické kontroverzie rímskych právnikov 

Cieľ dizertačnej práce: 
Študent si vyberie min.2 právnické kontroverzie rímskych právnikov z rímskeho súkromného práva 
– vecného, záväzkového alebo dedičského a podá komplexnú ucelenú právnu analýzu vybraného 
právneho inštitútu. 
Selected legal controversies of Roman jurists  
Goal of the dissertation:  
Student choose min.2 legal controversies of Roman lawyers from Roman private law – tenure law, 
law of obligation or hereditary law and interpret completion legal analyse of selected legal 
institute.  

 
2. Problém prerušenej kauzality v rímskom trestnom práve 

Cieľ dizertačnej práce: 
Študent sa zameria na právnu analýzu problému prerušenej kauzality v rímskom trestnom práve 
so zameraním na jej riešenia podľa jednotlivých rímskych právnikov vychádzajúc z konkrétnych 
káuz v Digestách. 
The problem of aborted casualty in Roman criminal law 
Goal of the dissertation:  
Student orients oneself toward legal analyse of aborted casualty problem with the intention of its 
solution according individual roman jurists outgoing from particular cases in Roman Digest.   

     
3. Periculum est emptoris 

Cieľ dizertačnej práce: 
Študent by sa mal venovať právnej analýze zodpovednosti kupujúceho za nebezpečenstvo 
poukazujúc na právne súvislosti so zásadou casum sentit dominus. 
Periculum est emptoris  
Goal of the dissertation:  
Student would devoted oneself to legal analyse responsibility of buyer for periculum suggesting on 
legal contingency with principle casum sentit dominus.  

 

TRESTNÉ PRÁVO 
 
Školiteľka: doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. 
Denná a externá forma štúdia: 
 
1. Sloboda prejavu a systém trestnej politiky 

Cieľ dizertačnej práce: 
Sloboda prejavu je nevyhnutným predpokladom riadneho fungovania demokratickej a právnej 
spoločnosti. Základný zákon štátu zaručuje právo na slobodu prejavu, ktoré môže byť obmedzené 
len zákonom. Právny poriadok rovnako účinne zabezpečuje aj ochranu pred zneužitím slobody 
prejavu. Cieľom dizertačnej práce je analyzovať právne zakotvenie a legislatívne vyjadrenie 
slobody prejavu, jej účel a obsah vo vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej a nadnárodnej 
trestnoprávnej úprave. Cieľom dizertačnej práce je analyzovať zodpovednosť za zneužitie slobody 
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prejavu v kontexte trestnej politiky, vymedziť verejnoprávnu zodpovednosť, trestnoprávny základ 
pre obmedzenie slobody prejavu a osobitne limity trestnoprávnej zodpovednosti spočívajúce 
osobitne v primeranosti trestnoprávnej sankcie. Cieľom dizertačnej práce je vo vzťahu k slobode 
prejavu a k trestnoprávnemu základu jej obmedzenia analyzovať rozhodovaciu prax súdnych 
autorít.  
Freedom of expression and the criminal policy system  
Goal of the dissertation:  
Freedom of expression is a prerequisite for the proper functioning of a democratic and legal 
society. The basic law of the state guarantees the right to freedom of expression, which can only 
be restricted by law. The law also effectively ensures protection against abuse of freedom of 
expression. The aim of the dissertation is to analyze the legal anchoring and legislative expression 
of freedom of expression, its purpose and content in national, but also international and 
supranational legislation. The aim of the dissertation is to analyze the responsibility for the abuse 
of freedom of expression in the context of criminal policy, to define public liability, the criminal 
basis for restricting freedom of expression and, in particular, the limits of criminal liability, 
consisting specifically in the proportionality of the criminal penalty. The aim of the dissertation is 
to analyze the decision-making practice of judicial authorities in relation to freedom of expression 
and the criminal basis of its limitation.  

 

Školiteľ: doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD. 
Denná forma štúdia: 
 
1. Účel trestov v trestnom práve Československej republiky  

Cieľ dizertačnej práce: 
Problematika účelu trestu je interdisciplinárnou otázkou. Spôsoby trestania, ukladanie a výkon 
trestov závisia od mnohých faktorov. Cieľom dizertačnej práce je analyzovať jednotlivé základné 
doktríny trestného práva, ktoré ovplyvňovali charakter trestov. Práca zároveň skúma koncepčné 
otázky účelu trestov, ich formovanie, vývoj a zmeny v období existencie Československej 
republiky.  
The purpose of punishments in the criminal law of the Czechoslovak Republic 
Goal of the dissertation:  
The issue of the purpose of punishment is an interdisciplinary issue. The methods of punishment, 
imposition and execution of punishments depend on many factors. The aim of the dissertation 
work is to analyze the various basic doctrines of criminal law that have affected the nature of 
punishments. The work also examines the conceptual issues of the purpose of punishments, their 
formation, development and changes in the period of existence of the Czechoslovak Republic. 

 
Školiteľ: doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. 
Denná a externá forma štúdia: 
 
1.  Neoprávnené nakladanie s odpadom – administratívnoprávne a trestnoprávne aspekty 

Cieľ dizertačnej práce: 
Neoprávnené nakladanie s odpadom predstavuje jeden z negatívnych javov, ktoré ovplyvňujú 
kvalitu životného prostredia. Právny poriadok disponuje rôznymi nástrojmi, využitím ktorých je 
možné predchádzať, ako aj následne postihovať takéto neoprávnené nakladanie s odpadmi. Tieto 
nástroje presahuje iba jedno odvetvie práva. Cieľom výskumu obsiahnutého v dizertačnej práci 
má byť skúmanie príčin a dôsledkov neoprávneného nakladania s odpadom, existujúcich 
medzinárodných a európskych štandardov týkajúcich sa nakladania s odpadmi, ako aj následne 
skúmanie administratívnych a trestnoprávnych nástrojov na predchádzania a postih 
neoprávneného nakladania  s odpadmi.  
Unauthorized Waste Disposal - administrative and criminal aspects 
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Goal of the dissertation:  
Unauthorized Waste Disposal is one of the negative phenomena that affects the quality of the 
environment. The legal system has various tools, which can be used to prevent and subsequently 
punish such unauthorized waste disposal. These instruments go beyond one branch of law. The 
aim of the research contained in the dissertation is to examine the causes and consequences of 
unauthorized waste disposal, existing international and European standards on waste disposal, as 
well as the subsequent examination of administrative and criminal instruments for the prevention 
and punishment of unauthorized waste disposal. 

 
2. Extrateritoriálne účinky rozhodnutí vo veciach trestania v podmienkach Európskej únie  

Cieľ dizertačnej práce:  
Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii malo vplyv aj na tzv. voľný pohyb rozhodnutí medzi 
jednotlivými členskými štátmi. Nepochybne sa to týka aj rozhodnutí vydaných v trestných veciach 
v širšom slova zmysle. Cieľom výskumu obsiahnutého v dizertačnej práci má byť skúmanie 
uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí v oblasti trestania (vrátane správneho) v rámci národnej 
právnej regulácie, ako aj v rámci práva Európskej únie, skúmanie možných priamych účinkov 
cudzích rozhodnutí v trestných veciach aj na území iných štátov, ako aj posúdenie možnej miery 
unifikácie, resp. harmonizácie právnej úpravy v rámci Európskej únie.  
Extraterritorial effects of decisions in criminal matters in the conditions of the European Union 
Goal of the dissertation:  
The membership of the Slovak Republic in the European Union also had an impact on the so-called 
free movement of decisions between Member States. Undoubtedly, this also applies to decisions 
issued in criminal matters in the broadest sense. The aim of the research contained in the 
dissertation is to examine the recognition and enforcement of foreign decisions in the field of 
punishment (including administrative) in national law as well as in European Union law, to 
examine the possible direct effects of foreign decisions in criminal matters in other countries, as 
well as an assessment of the possible degree of unification, event. harmonization of legislation 
within the European Union. 

 
3. Implementácia restoratívnych prístupov do správneho trestania  

Cieľ dizertačnej práce:  
Súčasné trendy v oblasti trestania spočívajú v snahe o preferovanie restoratívnych prvkov pred 
retributívnymi. Veda trestného práva sa danou problematikou zaoberá dlhodobejšie, pričom jej 
výsledky sú viditeľné aj v oblasti legislatívy. No neplatí to úplne vo vzťahu k správnemu trestaniu. 
Preto cieľom výskumu, ktorý bude obsiahnutý v dizertačnej práci, je skúmať rôzne druhy 
restoratívnych prvkov, ako aj následne posúdiť možnosť ich implementácie aj v oblasti správneho 
trestania.     
Implementation of restorative approaches to administrative punishment 
Goal of the dissertation:  
The science of criminal law has been dealing with this issue for a long time, and its results are also 
visible in the area of legislation. But this is not entirely true in relation to administrative 
punishment. Therefore, the aim of the research, which will be included in the dissertation, is to 
examine different types of restorative elements, as well as to subsequently assess the possibility of 
their implementation in the area of administrative punishment. 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Tibor Seman, PhD. 
Denná forma štúdia: 
 
1. Administratívne nulitné akty: definovanie pojmu, detekcia výskytu a spôsobených následkov, 

riešenia de lege lata et de lege ferenda a súvisiaca trestnoprávna a administratívnoprávna 
zodpovednosť 
Cieľ dizertačnej práce: 
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Výskyt administratívnych nulitných aktov vo verejnej správe je nežiadúcim javom. Cieľom 
dizertačnej práce je skúmanie pojmových znakov a následné definovanie individuálnych 
administratívnych nulitných aktov a normatívnych administratívnych nulitných aktov, 
teoretickoprávne aspekty v súvislostiach slovenskej i zahraničnej právnej úpravy a judikatúry, 
detekovanie a konkretizácia výskytu a spôsobené následky v jednotlivých sférach verejnej správy, 
ako aj riešenie de lege lata v podmienkach slovenského práva s potenciálnymi námetmi de lege 
ferenda. Parciálnym cieľom bude skúmanie protiprávnej povahy konania subjektu zodpovedného 
za vydanie predmetného aktu, skúmanie a kategorizácia konania z aspektu existencie objektívnej 
a subjektívnej zodpovednosti ako aj špecifikácia potenciálneho uplatnenia trestnoprávnej 
a administratívnoprávnej zodpovednosti.   
The administrative nullity acts: definition of the term, detection of occurrence and caused 
consequences, solutions de lege lata et de lege ferenda and related criminal and administrative 
liability 
Goal of the dissertation:  
The occurrence of individual administrative nullity acts in public administration is an undesirable 
phenomenon. The aim of the dissertation is to examine the conceptual features and subsequent 
definition of individual administrative nullity acts and normative administrative nullity acts, 
theoretical legal aspects in the context of Slovak and foreign legislation and case law, detection 
and specification of occurrences and consequences in various spheres of public administration, as 
well as solutions de lege lata in Slovak law with potential de lege ferenda. The partial objective will 
be to examine the illegal nature of the conduct of the entity responsible for issuing the act in 
question, to examine and categorize the conduct in terms of the existence of objective and 
subjective liability as well as to specify the potential application of criminal and administrative 
liability. 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
Denná a externá forma štúdia: 

 
1. Princíp ultima ratio ako medzník deliktuálnej zodpovednosti  

Cieľ dizertačnej práce: 
Princíp ultima ratio je ako vedúca právna idea reflektovaný v normotvornej rovine trestného 
práva a zároveň má svoje vyjadrenie v aplikačnej a interpretačnej rovine orgánov činných 
v trestnom konaní a súdov. Cieľom dizertačnej práce je analyzovať význam princípu ultima ratio a 
jeho reláciu k ostatným princípom trestného práva. Zároveň je cieľom dizertačnej práce skúmať 
dopad princípu ultima ratio na preventívnu a represívnu funkciu trestného práva. Cieľom 
dizertačnej práce je taktiež určiť princíp ultima ratio ako hranicu materiálneho ponímania 
trestného činu pri komparácii znakov skutkových podstát niektorých trestných činov a správnych 
deliktov (subsidiarita trestnoprávnej represie). Cieľom dizertačnej práce je tiež poukázať na 
legitimitu rozsahu aplikácie princípu v praxi orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Cieľom 
dizertačnej práce je tiež skúmať vplyv vyvodenia trestnoprávnej, alebo administratívnoprávnej 
zodpovednosti na súkromnoprávnu zodpovednosť delikventa. Cieľom dizertačnej práce je rovnako 
porovnať implicitné a explicitné vyjadrenie princípu ultima ratio v právnych poriadkoch iných 
štátov a v tomto kontexte formulovať úvahy de lege ferenda.  
The ultima ratio principle as a landmark of tort liability 
Goal of the dissertation:  
The principle of ultima ratio as a leading legal idea is reflected in the normative level of criminal 
law and at the same time has its expression in the application and interpretation level of criminal 

law enforcement authorities and courts. The aim of the dissertation is to analyse the meaning of 

the principle of ultima ratio and its relation to other principles of criminal law. At the same time, 
the aim of the dissertation is to examine the impact of the principle of ultima ratio on the 

preventive and repressive function of criminal law. The aim of the dissertation is also to determine 
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the principle of ultima ratio as the limit of the material concept of a criminal offence when 
comparing the features of the facts of certain criminal offences and administrative offences 

(subsidiarity of criminal law repression). The dissertation also aims to highlight the legitimacy of 
the scope of application of the principle in the practice of law enforcement agencies and 

courts. The aim of the dissertation is also to investigate the impact of the imposition of criminal or 

administrative liability on the private law liability of the offender. The aim of the dissertation is 
also to compare the implicit and explicit expression of the ultima ratio principle in the legal 
systems of other states and to formulate de lege ferenda considerations in this context. 
 

2. Presahy správy polície do trestného konania 
Cieľ dizertačnej práce: 
Cieľom práce je dôsledne aylyzovať vzťah správy polície ako administratívneho systému v jeho 
organizačnom aj funkčnom zmysle a vyšetrovania trestných činov. Správa polície je organizovaná 
metódami administívnej regulácie, t. j. je budovaná na princípe závislosti a organizačnej 
podriadenosti. Na mieste je dôsledný rozbor, do akej miery je prípustné aby úkony policajta, 
napríklad zaisťovacie úkony podľa zákona o policajnom zbore presahovali do trestného konania, 
a to aj v situáciách, ak nie sú splnené podmienky podľa trestného poriadku. Cieľom je posúdiť 
prípustnosť prostriedkov správneho práva pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti. Téma 
využívania, ba až zneužívania, úkonov polície pre ďalšie etapy trestného konania je v súčasnosti 
mimoriadne aktuálna. 
Police Administration overlaps in Criminal Proceedings 
Goal of the dissertation:  
The aim of the work is to thoroughly analyze the relationship between the police administration as 
an administrative system in its organizational and functional sense and the investigation of 
criminal offenses. Police administration is organized by methods of administrative regulation, i. j. 
it is built on the principle of dependence and organizational subordination. There is a thorough 
analysis of the extent to which it is permissible for police officers to act, such as detention under 
the Police Force Act, to go beyond criminal proceedings, even in situations where the conditions 
under the Criminal Procedure Code are not met. The aim is to assess the admissibility and misuse 
of administrative law in inferring criminal liability. The topic of the use and even abuse of police 
acts for the next stages of criminal proceedings is currently extremely topical. 

 

 
MEDZINÁRODNÉ PRÁVO 
 

Školiteľ: prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
Denná a externá forma štúdia: 

 
1. Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia počas ozbrojených konfliktov 

Cieľ dizertačnej práce:  
Cieľom dizertačnej práce je analýza medzinárodnoprávnej úpravy v oblasti ochrany životného 
prostredia počas ozbrojených konfliktov, ktorá obsahuje otázky týkajúce sa ochrany životného 
prostredia v rámci medzinárodných ozbrojených konfliktov, v rámci ozbrojených konfliktov 
nemajúcich medzinárodných charakter, prostredníctvom medzinárodného práva ozbrojených 
konfliktov,  medzinárodného humanitárneho práva, medzinárodného práva odzbrojenia a 
medzinárodného práva životného prostredia a problematiku zodpovednosti za škody na životnom 
prostredí spôsobené počas ozbrojených konfliktov. 
International legal protection of the environment during the armed conflicts 
Goal of the dissertation:  
The goal of the dissertation is the analysis of international arrangement in the field of protection 
of the environment during the armed conflicts , which includes questions related to the protection 
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of the environment in international armed conflicts, non-international armed conflicts, by the rules 
of international law of armed conflicts, international humanitarian law, international 
disarmament law and international environmental law and matters related to responsibility and 
liability for environmental damage caused during the armed conflicts. 

 
2. Medzinárodné súdnictvo a jeho význam v medzinárodnom práve verejnom 

Cieľ dizertačnej práce:  
Cieľom dizertačnej práce je analýza problematiky medzinárodného súdnictva z pohľadu jeho 
pojmu, funkcií, pôvodu, klasifikácie, nezávislosti, jurisdikcie a účinkov rozhodnutí, v duchu 
existujúcich pravidiel medzinárodného práva verejného v danej oblasti, najmä pravidiel jeho 
inštitútu pokojného riešenia medzinárodných sporov.  Uvedené analýza vytvorí priestor pre 
zhodnotenie  významu medzinárodného súdnictva v medzinárodnom práve verejnom. 

 International justice and its importance in international public law 
Goal of the dissertation:  
The goal of the dissertation is to analyze the issues of international justice in terms of its concept, 
functions, origin, classification, independence, jurisdiction and the effects of decisions, in the spirit 
of existing rules of public international law in the field, especially the rules of its institute of 
peaceful settlement of international disputes. The above analysis will create a space for assessing 
the importance of international justice in public international law. 

 
3. Medzinárodnoprávna ochrana atmosféry   

Cieľ dizertačnej práce:  
Cieľom dizertačnej práce je analýza medzinárodnoprávnej úpravy v oblasti ochrany atmosféry, 
ktorá obsahuje pravidlá zamerané na ochranu pred cezhraničným znečisťovanie ovzdušia, ochranu 
ozónovej vrstvy zeme, ochranu klímy, zákaz rozsiahlych zámerných umelých zmien atmosféry, 
Návrhu riadiacich princípov o ochrane ovzdušia (2018) Komisie OSN pre medzinárodného právo 
ako aj ďalších menej rozsiahlych medzinárodných právnych úprav týkajúcich sa udržateľného, 
spravodlivého a vhodného využívania ovzdušia  a hodnotenia vplyvov ľudskej činnosti na 
atmosféru na životné prostredie. 
International Legal Protection of the Atmosphere  
Goal of the dissertation:  
The goal of the dissertation is the analysis of international arrangement in the field of protection 
of the atmosphere, which includes rules aimed against transboundary air pollution, protection of 
the ozone layer of the earth, climate protection, prohibition of large-scale intentional artificial 
changes of the atmosphere, Draft Guiding Principles on Protection of the Atmosphere (2018) of 
the UN Commission on International Law as well as other less extensive international legal 
arrangements on the sustainable, fair and appropriate use of the atmosphere and environmental 
impact assessment of human activities on the atmosphere. 

 

Školiteľka: doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. 
Denná a externá forma štúdia:   
 
1. Pôsobnosť Európskej únie v oblasti trestného práva  

Cieľ dizertačnej práce: 
V začiatkoch európskej integrácie sa nepredpokladala žiadna pôsobnosť Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva v oblasti trestného práva. Postupne však právo Únie začalo výrazne 
prenikať aj do tejto oblasti. Cieľom spracovania tejto témy je skúmanie dôvodov popísaného 
vývoja, analyzovanie súčasného stavu z pohľadu normotvorby Únie a existencie Európskej 
prokuratúry a načrtnutie možných trendov ďalšieho vývoja. 
The application of the European Union within the area of criminal law 
Goal of the dissertation: 
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In the beginnings of European integration there was no expectation for the European Economic 
Community to have any influence or application within the field of criminal law. However, 
eventually Union law started to significantly influence into this area as well. The aim of the 
research into this topic is to examine the reasons behind the aforementioned evolution, provide an 
analysis of the current position from the perspective of both the law-making of the Union and the 
existence of the European Public Prosecutor’s office, as well as outline potential trends of future 
development. 

 
2. Judicializácia kontroly dodržiavania požiadavky právneho štátu v rámci Európskej únie   

Cieľ dizertačnej práce: 
Právny štát patrí medzi základné hodnoty, na ktorých je založená Európska únia a ktoré sa 
zaviazali dodržiavať aj jej členské štáty. V Európskej únii je predpokladaná politická kontrola 
dodržiavania tohto záväzku zo strany členských štátov v čl. 7 Zmluvy o Európskej únii. V 
poslednom období je však vidieť snahu riešiť nedostatky na úrovni členských štátov 
prostredníctvom Súdneho dvora Európskej únie. V práci by mali byť skúmané dôvody, prečo k 
tejto situácii došlo, a skúmaná účinnosť takejto formy kontroly.  
The judicialization of the review in regard to the rule of law within the European Union  
Goal of the dissertation: 
The rule of law is one of the basic principles on which the European Union is based, and which its 
Member States have committed themselves to honouring. There is an assumption within the 
European Union under article 7 of the Treaty of the European Union that compliance with this 
principle will be subject to political control. However, in recent times a clear attempt can be seen 
at resolving failures of Member States through the Court of Justice of the European Union. The 
piece should analyse the reasons behind this situation has come about, as well as look at the 
effectiveness of this form of control. 

 
3. Princíp vzájomnej dôvery a európska integrácia  

Cieľ dizertačnej práce: 
Princíp vzájomnej dôvery sa v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie objavil v súvislosti 
s vnútorným trhom a voľným pohybom tovaru. Následne našiel uplatnenie v priestore slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti a v súčasnosti zohráva významnú úlohu v súvislosti s problematikou 
ochrany základných práv. Cieľom práce je na podklade judikatúry Súdneho dvora Európskej únie 
skúmať, ako tento princíp ovplyvnil proces európskej integrácie. 
The principle of mutual confidence and European integration  
Goal of the dissertation: 
The principle of mutual confidence has, in the case law of the Court of Justice of the European 
Union, appeared in relation to the internal market and the free movement of goods. Subsequently, 
it has found application within the area of freedom, security and justice. Currently it also plays an 
important role in relation to issues around the protection of fundamental human rights. The aim of 
the written work is to analyse, on the basis of the case law of the Court of Justice of the EU, how 
this principle influenced the process of European integration. 

 
Školiteľ: prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.  
Denná a externá forma štúdia:   

 
1. Obmedzenia slobody prejavu a ďalších politických práv v krízových situáciách a v mimoriadnych 

právnych režimoch (medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty) 
Cieľ dizertačnej práce:  
V krízových situáciách a osobitných právnych režimoch (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, 
núdzový stav)  dochádza spravidla aj k obmedzovaniu ľudských práv a základných slobôd, vrátane 
politických práv. Cieľom dizertačnej práce je analyzovať a precizovať limity obmedzenia slobody 
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prejavu a ďalších politických práv v týchto právnych situáciách z hľadiska medzinárodného práva 
a platnej ústavnej úpravy v Slovenskej republike a ponúknuť námety na skvalitnenie ústavnej 
a zákonnej úpravy.  
Restrictions on freedom of expression and other political rights in crisis situations and in 
extraordinary legal regimes (international and constitutional aspects) 
Goal of the dissertation: 
In crisis situations and special legal regimes (war, state of war, extraordinary state, state of 
emergency), human rights and fundamental freedoms, including political rights, are usually 
restricted. The aim of the dissertation is to analyze and specify the limits of freedom of speech and 
other political rights in these legal situations in terms of international law and the current 
constitutional regulation in the Slovak Republic and to offer ideas for improving constitutional and 
legal regulation. 

 
2. Migrácia obyvateľstva v európskom priestore a jej vplyv na právnu reguláciu politických práv 

(ústavnoprávne  a medzinárodnoprávne aspekty) 
Cieľ dizertačnej práce: 
Prirodzená migrácia obyvateľstva v Európe, ako aj migračné vlny vyvolane vojnou, 
vnútropolitickými konfliktami a ťaživou sociálno-ekonomickou situáciou vo viacerých  afrických 
a ázijských štátoch vyvoláva požiadavky na zmeny vo vnútroštátnej regulácii politických práv. 
Cieľom dizertačnej práce je analýza už vykonaných ako aj žiadúcich zmien vo vnútroštátnej 
regulácii politických práv v Slovenskej republike v kontexte s limitmi vyplývajúcimi 
z medzinárodného práva a platnej ústavnej úpravy v Slovenskej republike.  
The migration of the population in the European area and its impact on the legal regulation of 
political rights (constitutional and international aspects) 
Goal of the dissertation: 
The natural migration of the population in Europe, as well as the waves of migration caused by the 
war, domestic political conflicts and the difficult socio-economic situation in several African and 
Asian countries, raises demands for changes in national political rights regulation. The aim of the 
dissertation is the analysis of already made and desirable changes in the national regulation of 
political rights in the Slovak Republic in the context of the limits arising from international law and 
the current constitutional regulation in the Slovak Republic. 

 
 
OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO 
 

Školiteľka: doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.: 
Denná a externá forma štúdia:  
 
1. Zavádzanie daňovo-právnych nástrojov pri zdaňovaní digitálnych aktivít ako súčasť boja proti 

medzinárodným daňovým únikom 
Cieľ dizertačnej práce: 
Digitalizácia predstavuje najvýraznejšiu zmenu v ekonomike od priemyselnej revolúcie. Cieľom 
výskumu by mala byť identifikácia nových pravidiel zdaňovania digitálnych aktivít, ako aj analýza 
regulácie digitálnych platforiem. Súčasťou výskumu by mala byť aj odpoveď na otázku, či moderné 
technológie v rámci digitálnej ekonomiky môžu prispieť ku eliminácii daňových únikov. Zdanenie 
príjmov z digitálnej ekonomiky predstavuje výzvu, na ktorú je potrebné zareagovať novým 
spôsobom zdaňovania.   
Implementation of tax instruments to tax digital activities for the purposes of combating 
international tax evasion  
Goal of the dissertation:  
Digitization represents the most significant change in the economy since the industrial revolution. 
The aim of the research should be to identify new rules for the taxation of digital activities, as well 
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as to analyze the regulation of digital platforms. Research should also answer the question of 
whether modern technologies in the digital economy can help to eliminate tax evasion. Taxation of 
income from the digital economy is a challenge that needs to be addressed with a new way of 
taxation. 

 
2. Právna a ekonomická identifikácia účinných opatrení v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu 

sa daňových povinností v SR  
Cieľ dizertačnej práce: 
Cieľom výskumu by mala byť identifikácia opatrení, ktoré by viedli k zefektívneniu výberu daní 
a tým by zamedzili zneužívanie a obchádzanie daňových predpisov. Daňový únik v sebe 
nepochybne zahrňuje viacero aspektov, a preto ho možno chápať ako interdisciplinárny pojem. 
Cieľom výskumu by mala byť identifikácia nástrojov a odpoveď na otázku či prijaté a zamýšľané 
opatrenia sú tou správnou cestou v boji proti daňovým únikom.    
The identification of effective legal and economic measures tackling tax frauds and tax 
avoidance in Slovak republic  
Goal of the dissertation:  
The aim of the research should be to identify measures that would lead to more efficient tax 
collection and thus prevent the abuse and circumvention of tax regulations. Tax evasion includes 
several aspects and can therefore be understood as an interdisciplinary concept. The aim of the 
research should be to identify the tools and answer the question of whether the measures taken 
and intended are the correct way to fight against tax evasion. 

 
3. Zdaňovanie zdieľanej ekonomiky   

Cieľ dizertačnej práce: 
Podstatou zdieľanej ekonomiky je snaha o zefektívnenie procesov výmeny tovarov a služieb, a 
uspokojovanie potrieb jednotlivcov v určitej komunite. Oblasť zdieľanej ekonomiky sa vyznačuje 
využívaním moderných technológií, ktoré uľahčujú proces zdieľania tovarov a služieb, no najmä 
možnosťou úspory nákladov zo strany spotrebiteľov. Cieľom výskumu by mala byť analýza 
vhodných opatrení, podporou ktorých, by zo zdieľanej ekonomiky mohla profitovať celá 
ekonomika. Zároveň je potrebné poukázať aj na súvis s daňovým zákonodarstvom, s ktorými sú  
tieto nové javy v ekonomike konfrontované. Vhodné by bolo v rámci výskumu poukázať aj na 
navrhované režimy zdanenia zdieľanej ekonomiky v EÚ, poukázať na ich výhody, ako aj nevýhody.  
Taxation of the shared economy   
Goal of the dissertation:  
The essence of a shared economy is an effort to streamline the processes of exchanging goods and 
services, and to meet the needs of individuals in a particular community. The area of shared 
economy is characterized by the use of modern technologies that facilitate the process of sharing 
goods and services, but especially the possibility of cost savings from consumers’ perspective. The 
aim of the research should be to analyze appropriate measures to support the whole economy 
from the shared economy. At the same time, it is necessary to point out the connection with tax 
legislation, with which these new phenomena in the economy are confronted. It would be 
appropriate in the research to point out the proposed taxation regimes of the shared economy in 
the EU, to point out their advantages as well as disadvantages. 

 
Školiteľka: doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.: 
Denná a externá forma štúdia:  
 
1. Hospodárska súťaž cez prizmu novej európskej právnej úpravy digitálnych služieb  

Cieľ dizertačnej práce:  
Digitálne technológie a ich využívanie vo sfére obchodovania prinieslo množstvo pozitívnych 
aspektov, ktoré bolo možné oceniť najmä v období posledných 2 rokov celosvetovej pandémie 
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Covid-19. Zároveň však postupný presun obchodných aktivít do digitálneho prostredia 
determinovaný v ostatných rokoch najmä technologickým pokrokom, priniesol aj množstvo 
diskrepancii. Zo strany európskej legislatívy prichádza  odpoveď v podobe predpisov riešiacich 
parciálne otázky, ale aj komplexné právne riešenie, ktorého zámerom je unifikovať právnu úpravu 
v EU. Cieľom práce bude analyzovať novú právnu úpravu v kontexte zmien a ich potenciálu 
odstrániť problémy. 
Competition through the prism of the new European digital services legislation  
Goal of the dissertation:  
Digital technologies and their use in the sphere of trade brought a number of positive aspects, 
which could be appreciated especially during the last 2 years of the global pandemic Covid-19. At 
the same time, however, the gradual transfer of business activities to the digital environment, 
determined in recent years mainly by technological progress, has also brought a number of 
discrepancies. There is a comprehensive response from European legislation in the form of 
regulations addressing partial issues, but also a comprehensive legal solution aimed at unifying 
legislation in the EU. The aim of the work will be to analyze the new legislation in the context of 
changes and their potential to eliminate problems. 

 
Školiteľ: prof. JUDr. Ján Husár, CSc.: 
Denná a externá forma štúdia:  

 
1. Riešenie hroziaceho úpadku dlžníka normami konkurzného a obchodného práva  

Cieľ dizertačnej práce:  
- Vymedzenie úpadku a hroziaceho úpadku v kontexte aktuálnej právnej úpravy, 
- Analýza aktuálnych riešení hroziaceho úpadku normami konkurzného a obchodného práva, 

návrhy de lege ferenda, 

- Analýza a komparácia podmienok testov solventnosti. 
Solution to Impending Bankruptcy of Debtor by Bankruptcy and Commercial Law  
Goal of the dissertation:  
- Definition of bankruptcy and imminent bankruptcy in the context of current legislation 

- Analysis of current solutions to impending bankruptcy by bankruptcy and commercial law, de 

lege ferenda thought 

- Analysis and comparison of solvency test conditions. 

 

2. Preventívna reštrukturalizácia a jej ukotvenie v slovenskom právnom poriadku  
Cieľ dizertačnej práce: 
- Vymedzenie preventívnej reštrukturalizácie v pohľadu smernice o rámcoch preventívnej 

reštrukturalizácie a z pohľadu zákona o riešení hroziaceho úpadku 

- Porovnanie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s formálnou reštrukturalizáciou podľa 

zákona o konkurze a reštrukturalizácii 

- Analýza úpadku a hroziaceho úpadku v kontexte obchodnoprávnej a insolvenčnej právnej 
úpravy, návrhy de lege ferenda. 

Adoption of Preventive Restructuring into Slovak Legal Order  
 Goal of the dissertation:  
- Definition of preventive restructuring in terms of the Preventive restructuring framework 

directive and in terms of the law on resolving imminent bankruptcy 

- Comparison of public preventive restructuring with formal restructuring according to the 

Slovak bankruptcy and restructuring act 

- Analysis of bankruptcy and imminent bankruptcy in the context of commercial and insolvency 

legislation. 
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 Školiteľ: doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.: 
Denná a externá forma štúdia:  
 
1. Teoreticko-právne a právno-aplikačné problémy daňovej kontroly   

Cieľ dizertačnej práce: 
Daňová kontrola patrí medzi činnosti správcu dane, pri ktorých sa prejavuje vysoká miera 
súčinnosti správcu dane a daňového subjektu. Zároveň je inštitútom, pri aplikácii ktorého 
dochádza k zásadnému zásahu do právneho postavenia daňového subjektu. Rozsah tohto zásahu 
sa prejavuje nielen spektrom  jeho povinností voči správcovi dane, ale aj dĺžkou jej trvania a 
významom  protokolu ako dôkazného prostriedku. Cieľom práce je (i) identifikácia teoreticko-
právnych otázok súvisiacich s postavením daňovej kontroly v štruktúre obsahových zložiek správy 
daní, (ii) identifikácia právno-aplikačných problémov súvisiacich s aktuálnou právnou úpravou a (iii) 
formulovanie návrhov de lege ferenda aj v komparatívnom pohľade s vybraným iným štátom. 
Theoretical and application legal problems of tax control  
Goal of the dissertation:  
Tax control is one of the activities of a tax administrator, in which there is a high degree of 
cooperation between the tax administrator and s tax subject. At the same time, tax control is an 
institute, within which occurs the fundamental interference with the legal status of the tax subject. 
The scope of this intervention is reflected not only in the spectrum of its duties towards the tax 
administrator, but also in the length of its duration and the importance of the protocol as a part of 
the evidence. The aim of the work is (i) an identification of theoretical and legal issues related to 
the status of tax control in the structure of content components of tax administration, (ii) an 
identification of legal-application problems related to current legislation and (iii) a formulation of 
de lege ferenda proposals in a comparative view with selected State. 

 
2. Virtuálne meny ako nový jav vo finančnom práve 

Cieľ dizertačnej práce: 
Pojem virtuálne meny sa tak v normotvorbe ako aj v reálnej ekonomike začal intenzívne skloňovať 
najmä v posledných rokoch, a to aj napriek tomu, že v skutočnosti nejde o menu v zmysle jej 
teoreticko-právneho vymedzenia. Definovanie virtuálnej meny iba následne reagovalo na vznik 
a rozšírenie zvláštneho druhu platidiel v rámci prudkého technologického rozvoja, ktorým je 
charakterizovaná priemyselná (digitálna) revolúcia 4.0. Javy, ktoré digitálne hospodárstvo so 
sebou prináša, predstavovali niečo, na čo právne poriadky jednotlivých štátov nepamätali, a aj 
preto sa digitálna revolúcia začína vnímať aj ako materiálny prameň práva.  Jedným z javov 
digitálnej ekonomiky sú aj digitálne platidlá. Digitálne platidlá nemajú žiadnu centrálnu autoritu, 
ktorá by sa za nich zaručovala, alebo mala možnosť vytvárať a regulovať tieto platidlá. Cieľom 
dizertačnej práce je vymedzenie právnej podstaty a regulácie virtuálnych mien v európskom 
a vnútroštátnom prostredí (komparatívny pohľad). Závery práce sa majú orientovať najmä na 
budúcnosť virtuálnych mien vo finančnom práve, s dôrazom na ich reguláciu a význam v práve 
finančného trhu a menovom práve. 

 Virtual currencies as a new phenomenon in financial law 
 Goal of the dissertation: 
 The concept of virtual currency has begun to use intensively both in legislation and in the real 

economy, especially in recent years, even though it is not really a currency in the sense of its 
theoretical and legal definition. The definition of the virtual currency only subsequently reacted to 
the origin and expansion of a special kind of tender in the context of the rapid technological 
development that characterizes the Industrial (Digital) Revolution 4.0. The phenomena that the 
digital economy brings with them were something that national legal systems did not remember, 
and that is why the digital revolution is beginning to be seen as a material source of law. One of 
the phenomena of the digital economy is also digital currency. Digital currencies have not central 
authority to guarantee or have the ability to create and regulate such currencies. The goal of the 
dissertation is to define the legal essence and regulation of virtual currencies in the European and 
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national environment (comparative view). The conclusions of the thesis should focus mainly on the 
future of virtual currencies in financial law, with emphasis on their regulation and importance in 
financial market law and monetary law. 

 

Školiteľka: doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD.: 
Denná a externá forma štúdia:  
 
1. Zodpovednosť digitálnych platforiem v kontexte súkromnoprávnom i verejnoprávnom  

Cieľ dizertačnej  práce: 
- Vymedzenie digitálnych platforiem v kontexte aktuálnej právnej úpravy,  
- Vymedzenie ich pôsobenia tak v sfére súkromného práva ako aj v sfére verejného práva, 

z pohľadu súťažného práva a ochrany hospodárskej súťaže  
- Riešenie otázky zodpovednosti v rámci kolaboratívneho hospodárstva a platforiem ako celku, 

ako riešenie otázky zodpovednosti digitálnych platforiem v rámci predpisov súkromného 
práva ako aj verejného práva, poznatky z aplikačnej praxe, úvahy de lege ferenda. 

Liability of Digital Platforms in the Civil and Public Law context 
Goal of the dissertation:  
- Definition of digital platforms in the context of current legislation 
- Defining their activities in the sphere of private law as well as in the sphere of public law, 

from the point of view of competition law and protection of competition 
- Solving the question of liability within the collaborative economy and the platforms as a unit, 

as a solution to the issue of the liability of digital platforms under both private and public law, 
knowledges from the practice, de lege ferenda thought. 

 
2. Právne aspekty elektronického obchodovania a elektronického uzatvárania zmlúv 

Cieľ dizertačnej  práce: 
- Vymedzenie elektronického obchodu, porovnanie s klasickým obchodovaním  
- Úskalia elektronického obchodu 
- Zameranie sa aj na zmluvy uzatvárané elektronicky 
- Aplikačné problémy ochrany spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní, prekážky rozvoja 

elektronického obchodu  
- Úvahy de lege ferenda, europeizácia, aktuálne trendy. 

Legal aspects of e-commerce and e-contracting 
Goal of the dissertation:  
- Definition of e-commerce, comparison with traditional commerce 
- Pitfalls of e-commerce 
- Focus on contracts concluded electronically 
- Application problems of consumer protection in e-commerce, obstacles to the development of 

e-commerce 
- Reflections de lege ferenda, Europeanization, current trends. 

 

OBČIANSKE PRÁVO 

Školiteľka: doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. 
Externá forma štúdia: 
 
1.   Autorské právo v digitálnom veku   

Cieľ dizertačnej práce: 
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 
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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. 
Copyright in the digital age  
Goal of the dissertation:  
Protection of Copyright in the online space is a key issue that is also being addressed as a matter 
of priority by the European Union, as it is linked to the functioning of the digital single market. The 
creation and use of copyright works on the Internet have certain specificities, which are also 
addressed in the Directive on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market. The aim of 
the work is to analyze the above peculiarities and approach the problems associated with the 
online use of works. 

 
2.   Umelá inteligencia a právne aspekty ochrany duševného vlastníctva   

Cieľ dizertačnej práce: 
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. 
Artificial intelligence and legal aspects of intellectual property protection  
Goal of the dissertation:  
Legal issues of artificial intelligence are a topical issue, and one of the unexplored areas in which 
artificial intelligence is applied is intellectual property law. The aim of the work is first to generally 
analyze the possible effects of artificial intelligence on the whole field of intellectual property. 
Subsequently, the research aims at the analysis of partial influences in the field of copyright or 
industrial law. 

 
3.  Ochrana osobných údajov a súkromia na jednotnom digitálnom trhu   

Cieľ dizertačnej práce: 
Ochrana osobných údajov a súkromia je kľúčová pri ďalšom rozvoji digitálnej ekonomiky a 
vytváraní jednotného európskeho trhu s údajmi. 
Cieľom práce je analyzovať právne otázky spracúvania a uchovávania osobných údajov v súlade so 
základnými právami. Predmetom výskumu sú aj jasné pravidlá legálneho prístupu k osobným 
údajom a ich opätovné využívanie. Súvisiacou témou je skúmanie právnych aspektov poskytovania 
cloudových služieb. 
Protection of personal data and privacy in digital single market  
Goal of the dissertation:  
The protection of personal data and privacy is key to the further development of the digital 
economy and the creation of a single European data market. The aim of this work is to analyze the 
legal issues of processing and storage of personal data in full compliance with fundamental rights. 
Research also covers clear rules on legal access and re-use of personal data. A related topic is the 
study of the legal aspects of providing cloud services. 

 
4.  Netradičné ochranné známky v Európskej únii   

Cieľ dizertačnej práce: 
Ochranné známky sú jedným z najpoužívanejších predmetov duševného vlastníctva. Pritom 
technologický pokrok mení formy a spôsoby používania ochranných známok, na čo zareagovala aj 
európska legislatíva. Cieľom práce je priblížiť nové druhy známok a analyzovať právne problémy 
ich používania. 
Non-traditional trademarks in European union  
Goal of the dissertation:  
Trademarks are one of the most widely used intellectual property. At the same time, technological 
progress is changing the forms and ways of using trademarks, to which European legislation has 
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also responded. The aim of the work is to approach new types of trademarks and analyze the legal 
problems of their use. 

 
5.  Právne aspekty transferu technológií vo vedecko-výskumných inštitúciách   

Cieľ dizertačnej práce: 
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.   
Legal aspects of technology transfer in scientific research institutions  
Goal of the dissertation:  
The priority of Slovakia and the European Union is to support the transfer of science and research 
results into practice, but the problem is unsatisfactory legislation in this area. The aim of this work 
is to analyze the current legal situation in Slovakia in relation to public research institutions and 
compare it with the regulation abroad. Based on this analysis, the result of the work should be a 
proposal for legislative measures to change the legislation in this area.  

 
Školiteľ: doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. 
Denná forma štúdia: 
 
1. Šírka a hĺbka“ prieskumu realizovaného opravným súdom. 

Cieľ dizertačnej práce:  
Cieľom práce je preskúmať opravné konania v civilnom procese zo špecifického pohľadu, ktorý 
účastníkom konania nie je vždy zrejmý. Tak ako žalobca/navrhovateľ určuje predmet a program 
konania na súde prvej inštancie, aj predmet a program opravného konania určuje účastník, ktorý 
ho iniciuje, a to pokiaľ ide o jeho šírku (ktoré výroky rozhodnutia napáda) aj hĺbku (ktorý zo 
zákonných dôvodov opravného konania účastník uplatňuje a v čom konkrétne účastník konania 
vidí naplnenie uplatneného dôvodu). Opravné konanie má svoj predpísaný predmet a program a 
vymedzenie šírky aj hĺbky prieskumu limituje opravný súd v jeho činnosti a iniciujúceho účastníka 
v úspechu v opravnom konaní.  
The scope and depth“ of the investigation carried out by the court in corrective proceedings. 
Goal of the dissertation:  
The aim of the thesis is to examine the corrective proceedings in the civil process from a specific 
point of view, which is not always obvious to the participants. Just as the plaintiff /petitioner 
determines the subject matter and agenda of the court of first instance, the subject matter and 
agenda of the appeal procedure are determined by the party initiating it, both in terms of its scope 
(which part of the decision is challenged) and depth (which legal reasons the party claims and in 
what exact way the party sees the fulfillment of the stated reason). The corrective proceedings 
have its prescribed subject and program, and the definition of the scope and depth of the survey 
gives limits to activities of the court and gives limits to the success of participant initiating the 
cerrective proceedings. 

 

Školiteľ: doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD. 
Externá forma štúdia: 
 
1.  Ochrana dobromyseľného nadobúdateľa nehnuteľnosti 

Cieľ dizertačnej práce: 
Práca má poskytnúť analýzu inštitútu dobromyseľného nadobúdania nehnuteľnosti. Práca má 
obsahovať návrhy de lege ferenda, ktoré by reflektovali na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe. 
Žiadúce je aj porovnanie tohto inštitútu s právnymi úpravami iných štátov. 
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Protection of Bona Fide Acquier of the Real Estate 
Goal of the dissertation:  
The dissertation should provide an analysis of the institution bona fide real estate acquisition. The 
dissertation should include de lege ferenda proposals that would reflect the needs arising from 
application practice. It is also necessary to compare this institution with the legislation of other 
states. 

 
2. Spory súvisiace s konaním o dedičstve  

Cieľ dizertačnej práce: 
Práca má byť venovaná problematike sporov súvisiacich s konaním o dedičstve. Práca má 
obsahovať návrhy de lege ferenda, ktoré by reflektovali na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe. 
Žiadúce je aj porovnanie tohto inštitútu s právnymi úpravami iných štátov. 
Disputes in connection with Inheritance Proceedings 
Goal of the dissertation:  
The dissertation should be devoted to the issue of disputes in connection with inheritance 
proceedings. The dissertation should include de lege ferenda proposals that would reflect the 
needs arising from application practice. It is also necessary to compare this institution with the 
legislation of other states. 

 
3.  Incidenčné konania v insolvenčnom práve 

Cieľ dizertačnej práce: 
Práca má byť venovaná problematike incidenčných konaní v insolvenčnom práve. Práca má 
obsahovať návrhy de lege ferenda, ktoré by reflektovali na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe. 
Žiadúce je aj porovnanie tohto inštitútu s právnymi úpravami iných štátov. 
Incident Proceedings in Insolvency Law 
Goal of the dissertation:  
The dissertation should be devoted to the issue of incident proceedings in insolvency law. The 
dissertation should include de lege ferenda proposals that would reflect the needs arising from 
application practice. It is also necessary to compare this institution with the legislation of other 
states. 

 
4.  Oddlženie prostredníctvom splátkového kalendára  

Cieľ dizertačnej práce: 
Práca má poskytnúť analýzu inštitútu oddlženia prostredníctvom splátkového kalendára. Práca má 
obsahovať návrhy de lege ferenda, ktoré by reflektovali na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe. 
Žiadúce je aj porovnanie tohto inštitútu s právnymi úpravami iných štátov. 
Debt Relief by Instalment Plan 
Goal of the dissertation:  
The dissertation should provide an analysis of the institution debt relief by instalment plan. The 
dissertation should include de lege ferenda proposals that would reflect the needs arising from 
application practice. It is also necessary to compare this institution with the legislation of other 
states. 

 
Školiteľka: doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD. 
Denná forma štúdia: 
 
1. Doručovanie v pracovnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch 

Cieľ dizertačnej práce: 
Dodržanie zákonom predpokladaného postupu pri doručovaní má kruciálny význam. Primárnym 
cieľom práce je tento význam objasniť. Práca sa zameria na analýzu, klasifikáciu a systematizáciu 
foriem a špecifík doručovania v pracovnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch. Čiastkovým 
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cieľom bude objasniť odlišné požiadavky Zákonníka práce ohľadne doručovania písomností 
zamestnávateľom a zamestnancom v porovnaní s Občianskym zákonníkom, a to tak z teoretickej 
ako aj praktickej stránky za pomoci doktrinálneho výkladu a príslušnej judikatúry. V záveroch by 
práca mala zhodnotiť aktuálnosť a relevantnosť platnej právnej úpravy. 
Delivery in employment and civil relationships 
Goal of the dissertation:  
Compliance with the legally foreseen delivery procedure is of crucist importance. The primary 
purpose of the work is to clarify this importance. The work will focus on the analysis, classification 
and systematisation of forms and specificities of service in labour and civil relations. The partial 
objective will be to clarify the different requirements of the Labour Code regarding the service of 
documents by employers and employees compared to the Civil Code, both theoretically and 
practically, using doctrinal interpretation and relevant case law. In the conclusions, the work 
should evaluate the timeliness and relevance of the legislation in force. 

 
 Denná a externá forma štúdia: 
 
1. Pracovnoprávne nástroje diverzity a inklúzie na pracovisku 

Cieľ dizertačnej práce: 
Dizertačná práca sa zaoberá problematikou pracovnoprávnej interpretácie konceptov diverzity 
a inklúzie na pracovisku. V úvode interpretuje tieto pojmy a následne z koncepčného 
a metodologického hľadiska skúma aké nástroje pracovného práva môžu zamestnávatelia využiť 
pri implementácii týchto konceptov na svojom pracovisku. Prostredníctvom kritickej analýzy 
existujúceho prístupu má práca poukázať na nedostatky právnej úpravy a následne navrhnúť 
riešenie na ich odstránenie, či prekonanie. Je voľbou autorka/autorky práce, či sa zameria na 
jeden aspekt diverzity a jeho zrkadlenie v práve, alebo bude práce prierezom viacerých typov 
diverzity. 
Labour-law instruments of diversity and inclusion in the workplace 
Goal of the dissertation:  
The dissertation deals with the issue of labour law interpretation of concepts of diversity and 
inclusion in the workplace. In the introduction, he interprets these concepts and then examines 
from a conceptual and methodological point of view what tools of labour law employers can use 
in the implementation of these concepts in their workplace. Through a critical analysis of the 
existing approach, the work is to highlight the shortcomings of the legislation and then propose a 
solution to eliminate or overcome them. It is the choice of the author of the work whether to 
focus on one aspect of diversity and its mirroring in law, or whether the work will be a cross-
section of several types of diversity. 

 
 

 

 

V Košiciach, 24. marca 2022    doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r. 
                     dekan fakulty 


