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

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

P.č.

Návrh tém dizertačných prác na ak. rok 2021/2022
študijný odbor 9205V00 bezpečnostné vedy
študijný program bezpečnostnoprávna ochrana
osôb a majetku
Názov témy:
Pracovisko Školiteľ:
VVÚ*
:

1. Právne
aspekty
služobných
zákrokov
obmedzenia
základných práv a
slobôd pri ich
uskutočňovaní
príslušníkmi
Policajného zboru

prorektorka
pre
celoživotné
vzdelávanie

plk. doc. JUDr. Uvedená téma súvisí s
Klaudia
APVV -17-0217
Marczyová, PhD.
(zodpovedný riešiteľ
Klaudia Marczyová):
Služobné zákroky
príslušníkov
Policajného zboru a
aplikácia zásady
primeranosti z
trestnoprávneho a
administratívnoprávneh
o hľadiska
plk. doc. JUDr.
Klaudia
Marczyová, PhD.

2. Limity
slobody
prejavu,
dezinformácie
a mediálna
gramotnosť

prorektorka
pre
celoživotné
vzdelávanie

3. Pobyt cudzincov
na území SR komparácia
právnej úpravy s
vybranými štátmi
EÚ

Katedra
doc. JUDr. Robert
Európskeho
Odler, PhD.
integrovanéh
o
riadenia
hraníc

4. Núdzový stav – Katedra
opatrenia
na Európskeho
schengenskej
integrovanéh
hranici
o
riadenia
hraníc
5. Evidencie zbraní Externý
členských štátov školiteľ
EÚ a ich vplyv na
nedovolené
ozbrojovanie
a obchodovanie so
zbraňami v EÚ
6. Teoretické
Katedra
východiská
správneho
aplikácie vízového práva
režimu Európskej
únie
vnútroštátnymi
orgánmi
7. Teoretické
Katedra
správneho
východiská
práva
aplikácie
schengenského
acquis
štátnymi
orgánmi
Slovenskej
republiky
8. Modus operandi
nelegálnej
medzinárodnej
migrácie na území
Európskej únie
9. Systém aplikácie
schengenského
acquis
štátnymi
orgánmi
Slovenskej
republiky
10. Právne podmienky
používania
donucovacích
prostriedkov
príslušníkmi
Policajného zboru
11. Pôsobnosť
Policajného zboru
v čase
krízovej
situácie

doc. JUDr. Robert
Odler, PhD

prof. Ing. Roman
Rak, PhD.

prof. Jozef Balga,
PhD.

prof. Jozef Balga,
PhD.

Katedra
správneho
práva

prof. Jozef Balga,
PhD.

Katedra
správneho
práva

prof. Jozef Balga,
PhD.

Katedra
správneho
práva

mjr. doc. JUDr.
Miriam Odlerová,
PhD.

Katedra
správneho
práva

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

12. Pôsobnosť
ozbrojených
síl
Slovenskej
republiky v čase
krízovej situácie
13. Reflexia vnútornej
dimenzie
bezpečnosti
v
manažmente
ľudských zdrojov
policajnej
organizácie
14. Vybrané aspekty
skúmania kvality
života príslušníkov
Policajného zboru
v krajinách V4
15. Priemet
bezpečnostného a
strategického
manažmentu
v
policajnej kultúre
16. Národné
hodnotenie rizík
legalizácie
výnosov z trestnej
činnosti
a financovania
terorizmu
v Slovenskej
republike
17. Hodnotenie
výslednosti práce
vyšetrovateľov na
útvaroch
kriminálnej polície
Policajného zboru
18. Identifikácia
regionálnych
disparít vybranej
trestnej činnosti na
území Slovenskej
republiky
v kontexte
jej
príčin a možností
eliminácie
19. Komunikácia
výkonných útvarov
Policajného zboru
ako
forma

Katedra
správneho
práva

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

Katedra
informatiky
a manažment
u

plk. doc. Ing.
Ľubica Baričičová,
PhD.

Katedra
informatiky
a manažment
u

plk. doc. Ing.
Ľubica Baričičová,
PhD.

Katedra
informatiky a
manažmentu

plk. doc. Ing.
Ľubica Baričičová,
PhD.

Katedra
informatiky a
manažmentu

prof. Ing. Antonín
Korauš, PhD.,
LL.M.,MBA

Katedra
informatiky
a manažment
u

pplk. doc. RNDr.
Tatiana Hajdúková,
PhD.

Katedra
informatiky
a manažment
u

pplk. doc. RNDr.
Tatiana Hajdúková,
PhD.

Katedra
spoločenskýc
h vied

doc. Karol Murdza,
PhD.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

policajnej
prevencie
Občianskoprávne
prostriedky
ochrany majetku v
oblasti
vecných
práv
a
záväzkových
vzťahov
Právne
aspekty
zodpovednostných
vzťahov
vyvolaných
osobitosťami
prevádzky
motorových
vozidiel
Aktuálne otázky
zodpovednosti za
škodu spôsobenú
tými, ktorí nemôžu
posúdiť následky
svojho konania
Vybrané teoretické
a aplikačné
aspekty „internetu
vecí“
Využívanie
bezpilotných
prostriedkov
Ozbrojenými
silami Slovenskej
republiky
Vybrané
právne
aspekty „offshore“
obchodných
spoločností
Vyšetrovanie
trestných
činov
nedovoleného
ozbrojovania
a obchodovania so
zbraňami
Stav,
trendy
a možnosti
zlepšovania
využívania
kriminalistických
metód pre prácu na
mieste činu

Katedra
súkromnoprá
vnych vied

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

Katedra
súkromnoprá
vnych vied

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

Katedra
súkromnoprá
vnych vied

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

Katedra
súkromnoprá
vnych vied

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

Katedra
súkromnoprá
vnych vied

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

Katedra
súkromnoprá
vnych vied

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

Katedra
vyšetrovania

prof. JUDr. Mgr.
Jana Viktoryová,
PhD.

Katedra
kriminalistik
y
a forenzných
vied

prof. JUDr. Jozef
Meteňko, PhD.

VVÚ Metódy a postupy
práce na mieste činu

28. Ochrana
sledovaním

prof. JUDr. Jozef
Meteňko, PhD.

29.

prof. Ing. Jozef
Stieranka, PhD.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

pred Katedra
kriminalistik
y
a forenzných
vied
Koordinácia
Katedra
a kontrola činnosti kriminálnej
spravodajských
polície
služieb
Efektívnosť
Katedra
činnosti polície na kriminálnej
úseku
ochrany polície
obetí
domáceho
násilia
Postavenie a úlohy Katedra
operatívnokriminálnej
pátracej činnosti polície
v systéme
kriminálnopolicajného
poznania
Korupcia
Katedra
v činnosti orgánov kriminálnej
presadzujúcich
polície
právo a možnosti
jej kontroly
Trestné
činy Katedra
v pôsobnosti
trestného
dopravnej polície práva
SR
Aspekty realizácie Katedra
kariérneho systému verejnoprávn
v štátnej (verejnej) ych vied
správe Slovenskej
republiky
Lobistické skupiny Katedra
a aspekty
ich verejnoprávn
realizácie
ych vied
v politickom
režime Slovenskej
republiky
Prognózovanie
Katedra
a projektovanie
policajných
bezpečnostného
vied
opatrenia
a policajnej akcie
Kooperácia
Katedra
vybraných služieb policajných
poriadkovej polície vied
na
mieste

pplk. doc. JUDr.
Monika Hullová,
PhD.
pplk. doc. JUDr.
Monika Hullová,
PhD.

pplk. doc. JUDr.
Monika Hullová,
PhD.
prof. JUDr. Tomáš
Strémy, PhD.
doc. JUDr. Antonín
Nesvadba, PhD.

doc. JUDr. Antonín
Nesvadba, PhD.

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

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

policajnej
relevantnej
udalosti
Kooperácia
a koordinácia
finančných
orgánov
a Policajného
zboru
pri
odhaľovaní
a objasňovaní
legalizácie príjmov
z trestnej činnosti
Aplikácia
preventívnej
metódy
pri
policajnobezpečnostnej
činnosti
Právne
vedomie
ako
významný
kriminogénny
faktor vybraných
druhov kriminality
(komparácia Česká
a
Slovenská
republika)
Analýza faktorov
ovplyvňujúcich
sociálnu
reintegráciu osôb
prepustených
z
výkonu
trestu
odňatia slobody
Nástroje
k dokumentácii
a dokazovaniu
prejavov
extrémizmu
na
Slovensku
Právne nástroje na
ochranu
osôb
postihnutých
domácim násilím
na Slovensku
Probačná
a mediačná služba
v koncepte
restoratívnej

Katedra
policajných
vied

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

Katedra
policajných
vied

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

Katedra
kriminológie

doc. JUDr. Roman
Svatoš, PhD.
(externý školiteľ)

V prípade záujmu o
tému je predpoklad, že
by bola VVÚ rozšírená
o
medzinárodnú
spoluprácu

Katedra
kriminológie

pplk. doc. PhDr.
Magdaléna
Ondicová, PhD.

V prípade záujmu o
tému je predpoklad, že
by bola riešená VVÚ v
spolupráci s GR ZVJS

Katedra
kriminológie

doc. JUDr. PhDr.
Ivo Svoboda, Ph.D.

Katedra
kriminológie

doc. JUDr. PhDr.
Ivo Svoboda, Ph.D.

Katedra
kriminológie

doc. JUDr. PhDr.
Ivo Svoboda, Ph.D.

justície
Slovensku

na

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

