
H O S P O D Á R S K E    P R Á V O 

1. Pojem a predmet hospodárskeho práva, vzťah medzi hospodárskym a obchodným 
 právom. 

2. Subjekty hospodárskeho práva. 

3. Obsah ústavného práva vlastniť majetok a ústavného práva podnikať podľa Ústavy SR a 
Listiny základných práv a slobôd. 

4. Obsah pojmu podnikanie podľa Obchodného zákonníka a Živnostenského zákona. 

5. Verejnoprávne registratúry podnikateľov, obsah obchodného registra a živnostenského 
registra.  

6. Pojem živnosť. 

7. Negatívne vymedzenie živností. 

8. Subjekty oprávnené prevádzkovať živnosť, subjekty oprávnené vykonávať 
 slobodné povolania. 

9. Komparácia ohlasovacích a koncesovaných živností.  

10. Všeobecné a osobitné podmienky pre prevádzkovanie živnosti. 

11. Prekážky prevádzkovania živnosti. 

12. Vznik živnostenského oprávnenia. 

13. Charakteristika jednotných kontaktných miest podľa živnostenského zákona.  

14. Postavenie zodpovedného zástupcu pri prevádzkovaní živnosti.  

15. Povinnosti podnikateľa pri prevádzkovaní živnosti.  

16. Pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby a pri transformácii obchodnej 
spoločnosti alebo družstva. 

17. Dôvody zániku živnostenského oprávnenia, živnostenská kontrola, neoprávnené 
 podnikanie.  

18. Predmet zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. 

19. Vymedzenie platobnej neschopnosti a predlženia, povinnosť predchádzať úpadku 
v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 

20. Návrh na vyhlásenie konkurzu, náležitosti návrhu. 



21. Subjekty oprávnené podať návrh na vyhlásenie konkurzu. 

22. Začatie konkurzného konania, účinky začatia konkurzného konania.  

23. Späťvzatie návrhu, dôvody prerušenia a zastavenia konkurzného konania. 

24. Začatie konkurzu, účinky začatia konkurzu. 

25. Pohľadávky v konkurznom konaní – ich prihlasovanie. 

26. Pohľadávky v konkurznom konaní – ich zisťovanie a popieranie.  

27. Schôdza veriteľov: jej pôsobnosť, uznášaniaschopnosť, spôsob zvolávania a hlasovania. 

28. Veriteľský výbor a jeho priebeh: spôsob zvolávania, uznášaniaschopnosť. 

29. Ustanovenie správcu v konkurznom konaní. 

30. Odvolanie a výmena správcu. 

31. Základná charakteristika odporovateľných právnych úkonov v priebehu konkurzného 
konania. 

32. Obsah pojmu konkurzná podstata, všeobecná a oddelená podstata.  

33. Majetok vyňatý z konkurzu. 

34. Zisťovanie a spísanie majetku podliehajúceho konkurzu. 

35. Súčinnosť úpadcu a tretích osôb.  

36. Pohľadávky proti podstate. 

37. Správa majetku podliehajúceho konkurzu. 

38. Spôsob speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu. 

39. Uspokojenie veriteľov v konkurznom konaní.  

40. Zabezpečení a nezabezpečení veritelia. 

41. Charakteristika ,,malého konkurzu“. 

42. Reštrukturalizácia a reštrukturalizačný posudok.  

43. Začatie reštrukturalizačného konania a účinky s ním spojené. 

44. Účastníci reštrukturalizačného konania. 



45. Pohľadávky v reštrukturalizačnom konaní (ich prihlasovanie, zisťovanie a popieranie). 

46. Veriteľské orgány v reštrukturalizačnom konaní. 

47. Dohľad správcu v reštrukturalizačnom konaní. 

48. Stručná charakteristika reštrukturalizačného plánu, skončenie reštrukturalizácie. 

49. Oddlženie fyzickej osoby podľa z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.  

50. Súťažné právo – pojem. 

51. Účel a pôsobnosť zákona o ochrane hospodárskej súťaže.  

52. Dohody obmedzujúce súťaž podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

53. Zneužívanie dominantného postavenia podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

54. Koncentrácia podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

55. Postavenie Protimonopolného úradu SR pri ochrane hospodárskej súťaži a jeho právomoc 
podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

56. Predmet úpravy zákona o verejnom obstarávaní. 

57. Pojem obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

58. Metódy verejného obstarávania. 

59. Vyhlasovanie verejného obstarávania. 

60. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. 

61. Dohľad nad verejným obstarávaním. 

62. Účel malej a veľkej privatizácie a nosné diferenciačné znaky. 

63. Pojem správy majetku štátu. 

64. Rozdiel medzi prevodom správy a prevodom vlastníctva majetku štátu. 

65. Obligatórny majetok štátu a jeho účel.  

66. Štátny podnik. 

67. Orgány štátneho podniku. 


