
Témy rigoróznych prác 

 

        

1. Vzťah obchodného a občianskeho práva 

2. Pôsobnosť Obchodného zákonníka 

3. Sídlo obchodnej spoločnosti v kontexte európskej úpravy 

4. Podnikateľské subjekty v zmysle úpravy Obchodného zákonníka 

5. Spôsob konania podnikateľských subjektov 

6. Podnikanie zahraničných osôb v Slovenskej republike 

7. Právna úprava obchodného registra 

8. Obchodné meno fyzických a právnických osôb 

9. Právna úprava obchodného tajomstva 

10. Podstata, povaha a právna úprava hospodárskej súťaže 

11. Podstata, povaha a právna úprava nekalej súťaže 

12. Založenie a vznik obchodných spoločností 

13. Základné imanie obchodných spoločností 

14. Vklady spoločníkov do obchodných spoločností 

15. Rezervný fond kapitálových obchodných spoločností 

16. Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach 

17. Zrušenie a zánik obchodných spoločností 

18. Splynutie, zlúčenie a rozdelenie obchodných spoločností 

19. Transformácia právnej formy obchodnej spoločnosti 

20. Právna úprava verejnej obchodnej spoločnosti 

21. Právna úprava komanditnej spoločnosti 

22. Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným 

23. Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným 

24. Práva a povinnosti spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným 

25. Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným 

26. Zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným 

27. Zvýšenie a zníženie základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným 

28. Zrušenie a zánik spoločnosti s ručením obmedzeným 

29. Založenie a vznik akciovej spoločnosti 

30. Akcia ako cenný papier a jej význam v akciovej spoločnosti 

31. Orgány akciovej spoločnosti 

32. Práva a povinnosti akcionára 

33. Ochrana menšinových akcionárov v slovenskom právnom poriadku 

34. Zvýšenie a zníženie základného imania v akciovej spoločnosti 

35. Zrušenie a zánik akciovej spoločnosti 

36. Zodpovednosť štatutárnych orgánov kapitálových spoločností 

37. Založenie a vznik družstva 

38. Orgány družstva 

39. Práva a povinnosti členov družstva 

40. Zrušenie a zánik družstva 

41. Osobitosti družstva v porovnaní s obchodnou spoločnosťou 

42. Charakteristika nadnárodných obchodných spoločností 

43. Európska spoločnosť 

44. Európske družstvo 

45. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 

46. Európske právo obchodných spoločností 

47. Uplatňovanie zásad poctivého obchodného styku v obchodných vzťahoch 



48. Premlčanie a preklúzia v obchodnoprávnych vzťahoch 

49. Zabezpečenie obchodnoprávnych záväzkov 

50. Porovnanie zabezpečovacích inštitútov podľa obchodnoprávnej a občianskoprávnej 

úpravy 

51. Vznik, zmena a zánik obchodnoprávnych vzťahov 

52. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve 

53. Omeškanie v obchodnom práve 

54. Započítanie pohľadávok v obchodnom práve 

55. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 

56. Obchodná verejná súťaž a jej porovnanie s verejným návrhom na uzavretie zmluvy 

57. Kúpna zmluva v obchodnoprávnych vzťahoch 

58. Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka 

59. Zmluva o úvere 

60. Zmluva o predaji podniku 

61. Mandátna zmluva 

62. Komisionárska zmluva  

63. Zmluva o sprostredkovaní 

64. Zmluva o obchodnom zastúpení 

65. Zmluva o kúpe prenajatej veci a lízingová zmluva 

66. Zmluva o skladovaní a jej porovnanie so zmluvou o uložení veci 

67. Zmluvy uzavierané bankou 

68. Zmluvy uzavierané v preprave 

69. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva 

70. Zmluva o tichom spoločenstve 

71. Právna úprava živnostenského podnikania 

72. Právna úprava konkurzného konania 

73. Rozhodcovské konanie 

74. Reštrukturalizačné konanie 

75. Právna úprava cenných papierov 

76. Právna úprava zmeniek a šekov 

 

 

Katedra akceptuje aj iné témy podľa odôvodnených návrhov uchádzačov 

prerokované s JUDr. Zuzanou Nevolnou, PhD. 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

  

 

  

  

 

  


