
ZOZNAM TÉM RIGORÓZNYCH PRÁC 

ŠPECIALIZÁCIA 

MEDZINÁRODNÉ PRÁVO SÚKROMNÉ 

1. Ochrana slabšej strany v medzinárodnom práve súkromnom 
2. Imperatívne normy slovenského práva 
3. Odporovateľnosť právnym úkonom s cudzím prvkom z pohľadu medzinárodného 

práva súkromného a procesného 
4. Voľba práva v zmluvných záväzkových vzťahoch 
5. Rozhodné právo pre vecné práva 
6. Rozhodné právo pre manželské majetkové vzťahy 
7. Použitie cudzieho práva v rozhodovacej činnosti slovenských súdov 
8. Postúpenie pohľadávky vo vzťahoch s cudzím prvkom 
9. Rozhodné právo pre rozhodcovskú doložku a rozhodcovské konanie 
10. Ochrana spotrebiteľa vo vzťahoch s cudzím prvkom z pohľadu medzinárodného práva 

súkromného a procesného 
11. Posilnená spolupráca členských štátov EÚ v oblasti medzinárodného práva 

súkromného 
12. Elektronizácia a jej vplyv na vybrané aspekty medzinárodného práva súkromného 

a procesného  
13. Prípadová štúdia súkromnoprávneho vzťahu s cudzím prvkom (rozbor praktického 

prípadu súkromnoprávneho vzťahu s cudzím prvkom, riešenie právomoci, rozhodného 
práva a iných súvisiacich problémov podľa preferencií uchádzača) 

14. Doručovanie súdnych písomností v civilných konaniach s cudzím prvkom 
15. Pluralita účastníkov konania a určovanie právomoci podľa nariadenia Brusel Ia 
16. Právomoc slovenského súdu na nariadenie neodkladného opatrenia v konaní s cudzím 

prvkom 
17. Zúčastnenie sa konania ako spôsob založenia právomoci slovenského súdu 

v konaniach s cudzím prvkom  
18. Voľba právomoci podľa nariadenia Brusel Ia 
19. Právomoc v občianskych a obchodných veciach mimo pôsobnosti nariadenia Brusel 

Ibis 
20. Právomoc vo veciach manželských podľa nariadenia Brusel IIa 
21. Právomoc slovenských súdov vo veciach manželských majetkových vzťahov 
22. Európsky platobný rozkaz z pohľadu rozhodovacej činnosti slovenských súdov 
23. Výkon dôkazov v konaniach s cudzím prvkom 
24. Vážne nebezpečenstvo ujmy ako výnimka z povinnosti súdu nariadiť návrat dieťaťa 

pri medzištátnom únose  
25. Cezhraničné vymáhanie výživného  
26. Medzištátne osvojenia a náhradné materstvo 

 

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.  
 


