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1. Spôsobilosť maloletých na právne úkony / Legal capacity of minors
2. Autonómia vôle / Autonomy of will
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
1. Kolaboratívna digitálna platforma vo variáciách / Collaborative digital platform in variations
a) Povaha subjektov platformy (podnikateľ a spotrebiteľ ako poskytovateľ a užívateľ) / Nature
of platform entities (entrepreneur and consumer as provider and user)
b) Zodpovednostné vzťahy v rámci platformy / Responsibility relationships within the platform
c) Platforma ako sprostredkovateľ alebo ako poskytovateľ inej ako základnej služby
informačnej spoločnosti / Platform as an intermediary or as a provider of a non-basic service of
information society
2. Zájazdy a spojené cestovné služby (s odporúčaním vybrať si špecializáciu v rámci témy,
napr. odlíšenie zájazdu a spojenej cestovnej služby, uzavieranie zmlúv, garancie, porušenie
zmluvy a prostriedky nápravy) / Tours and related travel services (with a recommendation to
choose a specialisation within the theme, e.g. differentiation of the tour and related travel
service, conclusion of contracts, guarantees, breach of contract and remedies)
3. Bankopoistenie / Bank insurance
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
1. Rodinné právo a jeho miesto v právnom poriadku (historické východiská a súčasné trendy) /
Family law and its place in the legal order (historical background and current trends)
2. Vecné bremená - právnohistorické východiská a súčasná právna úprava / Burdens in rem legal historical backgrounds and current legislation
3. Osvojenie (vývoj úpravy inštitútu osvojenia a jeho aktuálne výzvy) / Adoption (development
of the regulation of the institute of adoption and its current challenges)
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
1. Výklad právnych úkonov / Interpretation of legal acts
2. Nepomenované a zmiešané zmluvy / Unnamed and mixed contracts
3. Zmluvy a tretie osoby / Contracts and third parties
4. Postúpenie pohľadávky s cudzím prvkom / Assignment of a claim with a foreign element
5. Všeobecná úprava právnických osôb súkromného práva / General legislation of legal persons
of private law
6. Ochrana proti rozhodnutiam orgánov právnických osôb / Protection against decisions of legal
persons
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
1. Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí / Compensation for non-material damage to
secondary victims
2. Sankčná funkcia náhrady škody a jej normatívne prejavy / Penalty function of damages and
its normative expressions
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3. Koncept „straty nádeje“ – komparatívna analýza / The concept of "loss of hope" - a
comparative analysis
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
1. Vzťah člena (spoločníka) a právnickej osoby súkromného práva / Relationship between a
member and a legal person of private law
2. Konflikty záujmov a ich riešenia v právnických osobách súkromného práva / Conflicts of
interest and their resolutions in legal persons of private law
3. Tvorba a prejav vôle právnickej osoby / Creation and expression of the will of a legal person
V prípade záujmu je možné zvoliť si aj vlastnú tému / If you are interested, it is also possible
to choose your own theme
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