
Témy rigoróznych prác z Obchodného práva  

1) Rekodifikačné zámery v súkromnom práve a ich vplyv na obchodné právo 

2) Konanie podnikateľa v záväzkových vzťahoch 

3) Sídlo obchodnej spoločnosti v kontexte európskej úpravy 

4) Práva na označenie a ich právna ochrana 

5) Nekalá súťaž 

6) Obchodný register a zverejňovanie údajov v kontexte slovenskej a európskej úpravy 

7) Založenie obchodnej spoločnosti 

8) Zrušenie obchodnej spoločnosti 

9) Likvidácia obchodnej spoločnosti 

10) Transformácia právnej formy obchodnej spoločnosti 

11) Zánik obchodnej spoločnosti s právnym nástupcom 

12) Dozorné orgány obchodných spoločností 

13) Riadiace a štatutárne orgány obchodných spoločností 

14) Ochrana minoritných spoločníkov v s.r.o. a minoritných akcionárov v a.s. 

15) Založenie a vznik akciovej spoločnosti 

16) Zvyšovanie základného imania v akciovej spoločnosti 

17) Znižovanie základného imania v s.r.o. a a.s. 

18) Práva a povinnosti spoločníkov v s.r.o. 

19) Práva a povinnosti akcionárov v a.s. 



20) Societas Europeae v kontexte premiestnenia sídla 

21) Osobitosti družstva v porovnaní s obchodnými spoločnosťami 

22) Porovnanie zabezpečovacích inštitútov podľa obchodnoprávnej a občianskoprávnej 

úpravy 

23) Zánik záväzkov v zmluvnom práve 

24) Porovnanie obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy pri záväzku z náhrady škody 

25) Preklúzia a premlčanie pri zmluvných a nezmluvných záväzkoch 

26) Akcia ako cenný papier a jej význam v rámci a.s. 

27) Kúpna zmluva  

28) Zmluva o predaji podniku 

29) Zmluva o kúpe prenajatej veci a lízingová zmluva 

30) Zmluva o dielo 

31) Obstarávateľské typy zmlúv  

32) Bankové zmluvy  

33) Prepravné zmluvy  

34) Nesubjektívne formy podnikania ( zmluva o združení a zmluva o tichom spoločenstve) 

35) Zaisťovacia a platobná zmenka v záväzkových vzťahoch 

36) Porovnanie ručenia v súkromnoprávnej úprave s avalom v zmenkovom práve 

37) Prevod zmenky a riziká s tým spojené 

38) Náležitosti zmenky s kontexte princípu rigor cambialis  

39) Postavenie správcu v konkurznom konaní 



40) Postavenie veriteľa v konkurznom konaní 

- po dohode s predsedom rigoróznej komisie je možné zvoliť osobitnú tému; 

- návrhy na schválenie tém rigoróznych prác je možne zaslať  

 


