
ZOZNAM TÉM RIGORÓZNYCH PRÁC 

ŠPECIALIZÁCIA 

PRÁVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

 
1. Právo na prístup k prírodným zdrojom  
2. Politika životného prostredia Európskej únie 
3. Hospodárstvo Európskej únie a ochrana životného prostredia 
4. Princípy medzinárodného práva životného prostredia  
5. Prístup verejnosti k súdnej ochrane v oblasti životného prostredia 
6. Verejnosť ako účastník konania pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
7. Aarhuský dohovor - jeho implementácia v právnom poriadku Slovenskej republiky 
8. Povinnosti pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch 
9. Udeľovanie a používanie environmentálnej značky Európskej únie 
10. Postup pri udeľovaní národnej environmentálnej značky 
11. Zodpovednosť za neoprávnené používanie loga EMAS 
12. Dotknutá verejnosť ako účastník konania podľa predpisov o ochrane životného 

prostredia 
13. Ochrana prírodných biotopov a mokradí 
14. Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov 
15. Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne 
16. Európska sústava chránených území Natura 2000 
17. Zóny chránených území 
18. Ochrana chránených druhov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 
19. Právne postavenie a úlohy zoologickej záhrady 
20. Práva a povinnosti pri ochrane drevín 
21. Prevencia a manažment introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov 
22. Medzinárodné aspekty regulácie obchodu s chránenými druhmi 
23. Povinnosti držiteľov exemplárov  
24. Vodné plánovanie  
25. Nakladanie s vodami 
26. Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov 
27. Vodné toky a ich správa 
28. Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd a výkon štátnej správy 
29. Transpozícia smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd do 

slovenského právneho poriadku 
30. Ochrana výkonu rybárskeho práva 
31. Opatrenia na ochranu pred povodňami 
32. Národné záväzky znižovania emisií 
33. Úlohy verejnej správy na úseku kvality ovzdušia 
34. Právna úprava fluórovaných skleníkových plynov 
35. Obchodovanie s emisnými kvótami 
36. Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje 



37. Bezpečné nakladanie s elektrickými zariadeniami a elektronickými zariadeniami 
38. Nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov 
39. Cezhraničný pohyb odpadov 
40. Právne akty Európskej únie vo veciach nakladania s odpadmi 
41. Ústavnoprávne aspekty ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov 
42. Ochrana životného prostredia v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva 
43. Environmentálny rozmer práva na súkromie 
44. Environmentálny aspekt výkonu vlastníckeho práva 
45. Environmentálny rozmer slobody podnikania 
46. Právo na informácie o životnom prostredí  
47. Princípy práva životného prostredia v Slovenskej republike 
48. Pramene právnej úpravy práva životného prostredia 
49. Podnikatelia – subjekty práva životného prostredia 
50. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí – funkcia a možnosti jeho aplikácie 
51. Úlohy štátnej správy pri zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí 
52. Štátna hydrologická služba a štátna meteorologická služba 
53. Slovenská inšpekcia životného prostredia – právne postavenie a úlohy 
54. Štátna správa starostlivosti o životné prostredie  
55. Právne postavenie Environmentálneho fondu  
56. Konanie vo veciach posudzovania návrhov strategických dokumentov s vplyvom na 

životné prostredie 
57. Konanie vo veciach posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
58. Právomoc a pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
59. Orgány štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií 
60. Postup pri udeľovaní národnej environmentálnej značky 
61. Právne postavenie orgánov štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a 

auditu 
62. Registrácia organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a 

audit  
63. Konanie o vydanie integrovaného povolenia 
64. Integrované povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z. z. 
65. Povinnosti držiteľa chráneného druhu 
66. Vyhlasovanie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny 
67. Orgány ochrany prírody, organizácie ochrany prírody  
68. Stráž prírody 
69. Osobitosti konania vo veciach ochrany prírody 
70. Zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany prírody a krajiny 
71. Povolenie na dovoz a vývoz chráneného druhu 
72. Konania o súhlase podľa zákona o používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov 
73. Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd a výkon štátnej správy 
74. Výkon rybárskeho práva 
75. Riadenie a organizácia ochrany pred povodňami 
76. Výkon správy vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia 



77. Povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov 
znečisťovania ovzdušia 

78. Právna úprava ochrany ozónovej vrstvy Zeme 
79. Správa poplatkov za uloženie odpadov 
80. Štátna správa na úseku nakladania s perzistentnými organickými látkami 
81. Administratívnoprávne aspekty nakladania s komunálnym odpadom 
82. Úlohy štátnej správy pri zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí 
83. Transpozícia smernice Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov 
84. Štátna správa na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd 
85. Prístup k informáciám o životnom prostredí  
86. Konania podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd 

 
 
Uchádzač/ka si môže v prihláške navrhnúť  aj vlastnú tému rigoróznej práce.  
Inú ako vyhlásenú tému rigoróznej práce schvaľuje príslušný predseda rigoróznej komisie 
v súlade s postupom uvedeným k čl. 3 ods. 7 vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


