ZOZNAM TÉM RIGORÓZNYCH PRÁC
ŠPECIALIZÁCIA
SPRÁVNE PRÁVO
1. Správne trestanie a uplatňovanie zásad vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti na
oblasť správneho trestania v judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
2. Uplatňovanie Engel kritérií v oblasti zodpovednosti za správne delikty.
3. Vplyv Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy č. (91)1 o správnych sankciách na
právnu úpravu správneho trestania na Slovensku.
4. Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na uplatňovanie doktríny plnej
jurisdikcie v oblasti správneho trestania na Slovensku.
5. Princíp viazanosti právom a oblasť správneho trestania
6. Uplatňovanie princípu legitímnych očakávaní v oblasti správneho trestania
7. Uplatňovanie princípu zákazu retroaktivity v oblasti správneho trestania
8. Uplatňovanie princípu prezumpcie neviny v oblasti správneho trestania
9. Uplatňovanie princípu ne bis in idem v oblasti správneho trestania
10. Povinnosť dokazovania ako princíp v právnej úprave zodpovednosti za priestupky.
11. Právo na obhajobu a právo vyjadriť sa v oblasti právnej úpravy správneho trestania
12. Priestupky v oblasti cestnej premávky
13. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť v oblasti právnej úpravy zodpovednosti za
priestupky.
14. Uplatňovanie princípu správneho trestania „ne bis in idem“ v oblasti zodpovednosti za
správne disciplinárne delikty.
15. Správne delikty právnických osôb a podnikajúcich osôb.
16. Možnosti kodifikácie právnej úpravy správneho trestania.
17. Netrestná kontrola územnej samosprávy vykonávaná prokuratúrou.
18. Netrestná kontrola správy na úseku katastra nehnuteľností vykonávaná prokuratúrou.
19. Právo na územnú samosprávu a možnosti jeho zakotvenia v právnom poriadku
Slovenskej republiky.
20. Úlohy obecnej samosprávy pri presadzovaní princípu transparentnosti v právnom
poriadku Slovenskej republiky.
21. Judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky v oblasti normotvorby územnej
samosprávy.
22. Správny dozor v oblasti cestovného ruchu.

23. Význam a postavenie verejného ochrancu práv pri ochrane základných ľudských práv
v oblasti verejnej správy.
24. Uplatňovanie princípov právneho štátu v oblasti presadzovania práva na prístup
k informáciám.
25. Šikanózny výkon práva na prístup k informáciám.
26. Obmedzovanie prístupu k informáciám a ochrana bezpečnosti štátu a verejného poriadku.
27. Účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch v oblasti verejnej správy.
28. Právna úprava postavenia obecnej polície a jej komparácia s postavením Policajného
zboru SR.
29. Donucovacie úkony vykonávané Policajným zborom SR a ochrana základných práv
a slobôd v oblasti verejnej správy.
30. Právo slobodne sa zhromažďovať a možnosti jeho súdnej ochrany.
31. Ochrana pred nezákonným zásahom a súdna judikatúra.
32. Súdna judikatúra a ochrana pred nečinnosťou.
33. Verejný záujem ako ústavná hodnota.
34. Správne uváženie a ochrana základných práv a slobôd v oblasti verejnej správy.
35. Územné plánovanie a ochrana verejného záujmu.
36. Stavebný poriadok a ochrana verejného záujmu.
37. Verejný záujem a vyvlastnenie.

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.

