AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
ODDELENIE VEDY A VEDECKÝCH PROJEKTOV
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35

Súhlasím – nesúhlasím
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy
Č. p.: APZ-OVVP-10-001/2021-PHD

Návrh tém dizertačných prác na ak. rok 2021/2022
- študijný odbor 9205V00 bezpečnostné vedy
- študijný program bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
P.č. Názov témy:
Pracovisko:
Školiteľ:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Teoretické
východiská
systému
bezpečnostnej
správy
Funkcie bezpečnostných
verejno-správnych služieb
v právnom štáte
Teoretické
východiská
správy na úseku pobytu
cudzincov na území
Slovenskej republiky
Systém
aplikácie
prameňov
práva
upravujúcich správu na
úseku pobytu štátnych
príslušníkov tretích krajín
štátnymi
orgánmi
Slovenskej republiky
Realizácia
systému
správy na úseku azylu
štátnymi
orgánmi
Slovenskej republiky
Dopady opatrení štátu
súvisiacich s ochorením
COVID-19 na územné
samosprávy
Efektívnosť
výkonu
kompetencií územných
samospráv

Katedra správneho práva

prof. Dr. Jozef Balga, PhD.

Katedra správneho práva

prof. Dr. Jozef Balga, PhD.

Katedra správneho práva

prof. Dr. Jozef Balga, PhD.

Katedra správneho práva

prof. Dr. Jozef Balga, PhD.

Katedra správneho práva

prof. Dr. Jozef Balga, PhD.

Katedra správneho práva

mjr. doc. JUDr. Miriam
Odlerová, PhD.

Katedra správneho práva

mjr. doc. JUDr. Miriam
Odlerová, PhD.

VVÚ*

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

Systém
a
právne
postavenie
poradných
orgánov vlády Slovenskej
republiky
Oprávnenia
orgánov
verejnej správy v čase
núdzového stavu
Kompetencie samospráv
na úseku bezpečnosti
počas
mimoriadneho
stavu
Návrh koncepcie ochrany
kritickej
infraštruktúry
Slovenskej republiky
Návrh
informačného
systému na báze GIS pre
modul krízového riadenia
prípravy a reakcie na
povodňové
riziká
v Slovenskej republike
Modelovanie sociálnych
nepokojov
veľkého
rozsahu
pomocou
prostriedkov krízového
manažmentu
Systém
monitorovania
a vyhodnotenia prepravy
nebezpečných látok na
území
Slovenskej
republiky
Hodnotenie a manažment
povodňových
rizík
v Slovenskej
republike
a v krajinách Európskej
únie
Krízová
logistika
v krízových
situáciách
mimo
času
vojny
a vojnového stavu
Spolupráca
pri
vyšetrovaní
priemyselných havárií
Spolupráca
pri
vyšetrovaní plavebných
nehôd

Katedra správneho práva

mjr. doc. JUDr. Mgr. Janka
Hašanová, PhD.

Katedra správneho práva

mjr. doc. JUDr. Mgr. Janka
Hašanová, PhD.

Katedra verejnej správy prof. Ing. Jana Müllerová,
a krízového manažmentu PhD.
Katedra verejnej správy prof. Ing. Jana Müllerová,
a krízového manažmentu PhD.
Katedra verejnej správy prof. Ing. Jana Müllerová,
a krízového manažmentu PhD.

Katedra verejnej správy prof. Ing. Jana Müllerová,
a krízového manažmentu PhD.

Katedra verejnej správy doc. Ing. Michal Orinčák,
a krízového manažmentu PhD.

Katedra verejnej správy doc. Ing. Michal Orinčák,
a krízového manažmentu PhD.

Katedra verejnej správy doc. Ing. Michal Orinčák,
a krízového manažmentu PhD.
Katedra vyšetrovania

prof.
JUDr.
Viktoryová, PhD.

Jana

Katedra vyšetrovania

prof.
JUDr.
Viktoryová, PhD.

Jana

Právne postavenie a význam Katedra policajných vied
finančnej správy v oblasti

pplk. doc. JUDr. Mgr. Jana
Šimonová, PhD.

20.

21.

daňových
únikov
na
spotrebných daniach
Vplyv právnych noriem Katedra policajných vied
prijatých v súvislosti so
šírením
nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 na stabilitu
finančnej
politiky
Slovenskej republiky

Zodpovednosť za škodu
spôsobenú
zvlášť
nebezpečnou prevádzkou
22. Právne aspekty dočasného
a trvalého obmedzenia
vlastníckych práv
23. Objektivizácia
pozitív
a negatív
právneho
postavenia schránkových
obchodných spoločností
24. Efektivita e-learningu v
celoživotnom vzdelávaní
zamestnancov
verejnej
správy
25. Aplikačné
osobitosti
systému
manažérstva
kvality
v organizácií
verejnej správy
26. Možnosti
aplikácie
väčšinového
a
kombinovaného
volebného systému v
parlamentnej forme vlády
Slovenskej republiky
27. Ochrana osobnosti podľa
práva
Slovenskej
republiky
a
práva
Európskej únie
VYSVETLIVKY:

pplk. doc. JUDr. Mgr. Jana
Šimonová, PhD.

Katedra
súkromnoprávnych vied

Dr. h. c. doc. JUDr. Ľuboš
Wäldl, PhD.

Katedra
súkromnoprávnych vied

Dr. h. c. doc. JUDr. Ľuboš
Wäldl, PhD.

Katedra
súkromnoprávnych vied

mjr. doc. JUDr. et Mgr.
Mária Mamojková, PhD.

Katedra informatiky a plk. doc. Ing.
manažmentu
Baričičová, PhD.

Ľubica

Katedra informatiky a plk. doc. Ing.
manažmentu
Baričičová, PhD.

Ľubica

Katedra verejnoprávnych doc.
JUDr.
vied
Nesvadba, PhD.

Antonín

Katedra verejnoprávnych doc.
JUDr.
vied
Nesvadba, PhD.

Antonín

*VVÚ: vedecko-výskumná úloha (t. j. téma dizertačnej práce je vypísaná v nadväznosti
na vedecko-výskumnú úlohu)

