
ZOZNAM TÉM RIGORÓZNYCH PRÁC 
 

ŠPECIALIZÁCIA 
 

OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ 
 
 

1. Vývoj občianskeho (súkromného) práva na Slovensku  
2. Zmluvná sloboda a jej limity  
3. Svojpomocné prostriedky ochrany majetkových práv v občianskom práve  
4. Korektív „dobrých mravov“ v občianskom práve  
5. Ochrana občianskej cti a ľudskej dôstojnosti v občianskom práve  
6. Diskriminácia rómskeho etnika z občianskoprávneho pohľadu  
7. Ochrana súkromia v rámci občianskoprávnej úpravy ochrany osobnosti  
8. Právnické osoby a ich postavenie v občianskom práve  
9. Zmluvné zastúpenie  
10. Náležitosti právnych úkonov  
11. Omyl a jeho právne následky  
12. Neplatnosť právnych úkonov vo svetle aktuálnej judikatúry  
13. Odporovateľnosť právnych úkonov  
14. Premlčanie a preklúzia  
15. Ochrana vlastníckeho práva  
16. Vybrané verejnoprávne zásahy do vlastníckej slobody  
17. Výkon vlastníckeho práva  
18. Nadobúdanie vlastníckeho práva zmluvou  
19. Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov  
20. Byt ako predmet občianskoprávnych vzťahov a základná ľudská potreba  
21. Občianskoprávny režim nehnuteľností  
22. Vlastníctvo pozemkov  
23. Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 
24. Držba  
25. Vydržanie  
26. Obsah podielového spoluvlastníctva 
27. Zánik podielového spoluvlastníctva  
28. Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva 
29. Majetkové zmluvné vzťahy medzi manželmi 
30. Záložné právo v podnikateľskej praxi  
31. Záloh v slovenskom práve  
32. Výkon záložného práva a konkurencia záložných práv 
33. Vecné bremená  
34. Zákonné vecné bremená a vlastnícka sloboda  
35. Zápisy vecných práv k nehnuteľnostiam  
36. Nakladanie s majetkom obcí  
37. Prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy  
38. Pozemkové spoločenstvo de lege lata a de lege ferenda 



39. Po ̂da ako predmet občianskoprávnych vzťahov  
40. Rozdrobenosť vlastníctva k pôde na Slovensku a možnosti riešenia tohto stavu  
41. Predkupné právo pri prevode podielu člena pozemkového spoločenstva na spoločnej  
42. nehnuteľnosti  
43. Obsah vlastníckeho práva k spoločnej nehnuteľnosti  
44. Význam inštitútu spoločne obhospodarovaných nehnuteľností v našom právnom 

poriadku  
45. Dedenie zo zákona  
46. Dedenie zo závetu  
47. Problémy a výzvy v úprave závetu  
48. Testamentárna autonómia de lege lata a de lege ferenda  
49. Zbližovanie dedičského práva v EÚ  
50. Kúpna zmluva medzi nepodnikateľmi  
51. Uzavretie zmluvy  o dielo so zreteľom na predmet a cenu 
52. Zodpovednosť za vady diela 
53. Odstúpenie od zmluvy o dielo 
54. Darovanie  
55. Nájom / pojem a všeobecné ustanovenia  
56. Porovnanie všeobecného režimu nájmu bytu s modifikáciami v krátkodobom nájme 

bytu 
57. Spoločný nájom bytu manželmi  
58. Nájom nebytových priestorov  
59. Poistenie majetku  
60. Poistenie zodpovednosti za škodu  
61. Poistenie osôb  
62. Poistenie právnej ochrany  
63. Zmeny zmluvy o zájazde 
64. Odstúpenie od zmluvy o zájazde 
65. Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu 
66. Insolvencia cestovnej kancelárie a nároky cestujúcich  
67. Príkazná zmluva v porovnaní s mandátnou zmluvou 
68. Zmluvy uzatvárané prostredníctvom digitálnej platformy 
69. Sprostredkovanie na internete 
70. Právne postavenie zľavových portálov  
71. Zmluva o pôžičke v nespotrebiteľskom režime 
72. Zodpovednosť za omeškanie pri prepravných zmluvách 
73. Zodpovednosť za vady služieb 
74. Zodpovednosť za vady veci 
75. Zmeny záväzkov  so zreteľom na obsah 
76. Zmeny zmluvných záväzkov. 
77. Uzavretie zmluvy elektronicky 
78. Zánik záväzkov odstúpením od zmluvy  
79. Započítanie  
80. Pojem, podstata a povaha zmenkovej obligácie  



81. Pojem, podstata a povaha šeku  
82. Zmluvné  nakladanie s cennými papiermi 
83. Zaopatrovacie zmluvy 
84. Odvážne zmluvy 
85. Záväzky z jednostranných právnych úkonov 
86. Verejný prísľub 
87. Záväzky z bezdôvodného obohatenia  
88. Náhrada škody ako prostriedok nápravy v zmluvných vzťahoch  
89. Nemajetková ujma a jej kompenzácia  
90. Princípy európskeho deliktného práva  
91. Predzmluvná zodpovednosť kontrahujúcej strany  
92. Preventívna funkcia deliktného práva  
93. Koncept protiprávnosti a zavinenia v deliktnom práve  
94. Príčinná súvislosť ako predpoklad vzniku zodpovednosti za škodu  
95. Maloletý ako subjekt deliktného práva  
96. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou alebo neúplnou informáciou  
97. Zodpovednosť za škodu spôsobenú konaním non-lege artis  
98. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci  
99. Zodpovednosť za škodu spôsobenú liečivými prostriedkami  

100. Zodpovednosť za škodu spôsobenú motorovými vozidlami  
101. Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom 
102. Náhrada nemajtekovej ujmy sekundárnych poškodených 
103. Zodpovednosť platformy za nesplnenie 
104. Umelá inteligencia a civilnoprávna zodpovednosť 
105. Zodpovednosť za pomocníka 
106. Zodpovednosť za škodu spôsobenú autonómnymi systémami riadenia  
107. Zmluvná sloboda v spotrebiteľskej zmluve  
108. Úz ̌era v aplikačnej praxi  
109. Materiálne pramene ochrany práv spotrebiteľa  
110. Ochrana spotrebiteľa v rámci procesu uzatvárania zmluvy  
111. Konkurencia Občianskeho a Obchodného zákonníka v právnej úprave 

spotrebiteľského práva  
112. Jednostranné zmeny zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách  
113. Vplyv judikatúry Súdneho dvora EÚ na doktrínu a judikatúru vo veciach ochrany 

spotrebiteľa v Slovenskej republike  
114. Neprijateľné zmluvné podmienky a nekalé obchodné praktiky vo vybraných sektoroch 

trhu v Slovenskej republike  
115. Záložné právo v spotrebiteľských záväzkoch a komparácia s úpravami v iných 

členských štátoch Európskej únie  
116. Osobitosti úpravy zabezpečovacích právnych inštitútov pri spotrebiteľských 

záväzkoch v Slovenskej republike a vybraných členských štátoch Európskej únie  
117. Práva a povinnosti poskytovateľa spotrebiteľského úveru  
118. Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní úverov na bývanie  
119. Neprijateľné zmluvné podmienky v zmluvách o finančných službách a komparácia s 

inými členskými štátmi Európskej únie  
120. Ochrana spotrebiteľa v cestovnom ruchu  
121. Ochrana cestujúceho v EÚ 



122. Spotrebiteľská kúpna zmluva a aktuálny vývoj úpravy kúpneho práva v Európskej únii  
123. Spotrebiteľské zmluvy uzavierané na diaľku, ich osobitosti a význam pri ochrane 

spotrebiteľa  
124. Spotrebiteľské zmluvy uzatvárané mimo prevádzkových priestorov  
125. Spotrebiteľská poistná zmluva a poistenie v spotrebiteľských záväzkoch  
126. Vlastník bytu a spoločenstvo vlastníkov bytu ako spotrebitelia  
127. Postavenie Slovenskej obchodnej inšpekcie a dosah jej rozhodovacej činnosti na 

súkromnoprávne vzťahy 
128. Koncepcia verejnoprávnej a súkromnoprávnej ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu  
129. Internacionalizácia rodinného práva so zameraním na medzinárodné únosy detí  
130. Internacionalizácia rodinného práva so zameraním na medzinárodné adopcie detí  
131. Vyz ̌ivovacia povinnosť v slovenskom práve a vymáhanie výživného vo vzťahu s 

cudzím prvkom  
132. Druhy náhradnej starostlivosti v SR a vo vybratých krajinách  
133. Právne formy spolužitia osôb podľa slovenského práva a ich alternatívy vo vybraných 

krajinách Európy  
134. Majetkovoprávne vzťahy medzi manželmi podľa slovenského práva a ich alternatívy 

vo vybraných krajinách Európy  
135. Právna úprava striedavej a spoločnej osobnej starostlivosti v SR a vo vybratých  
136. krajinách  
137. Ochrana dieťaťa a právna úprava zásahov štátu do rodičovských práv v SR a vo 

vybratých krajinách. Tzv. juvenilná justícia  
138. Právna úprava surogátneho materstva v SR a vo vybratých krajinách  
139. Biologické a sociálne rodičovstvo verzus právne rodičovstvo v SR a vo vybratých 

krajinách  
140. Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života s osobitným zreteľom na 

právo na uzatvorenie manželstva po zmene pohlavia.  
141. Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života s osobitným zreteľom na 

princíp rovnoprávnosti manželov. Vzťahy medzi manželmi.  
142. Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života  s osobitným zreteľom na 

práva homosexuálne orientovanej osoby.  
143. Právna úprava styku rodiča s dieťaťom v SR a vo vybratých krajinách. Hmotnoprávna 

a procesnoprávna úprava  
144. Právna úprava snúbenectva a vzniku manželstva v SR a vo vybratých krajinách  
145. Právna úprava zániku manželstva v SR a vo vybratých krajinách  
146. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku a jeho znak: úroveň starostlivosti o 

dieťa.  
147. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku a jeho znak: bezpečie  
148. dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava.  
149. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku  a jeho znak: ochrana  
150. do ̂stojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa.  
151. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku a jeho znak: okolnosti,  
152. ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa.  
153. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku  a jeho znak: ohrozenie vývinu 

dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do  
154. dus ̌evnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou.  
155. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku a jeho znak: názor dieťaťa a jeho 

možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny.  



156. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku a jeho znak: podmienky na 
vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými 
blízkymi osobami.  

157. Záujem dieťaťa v slovenskom právnom poriadku a jeho znak: využitie možných 
prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do 
rodičovských práv a povinností.  

 
 

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.  

 
 


