
HOSPODÁRSKE PRÁVO – ZS 2020/2021 
(obsahové zameranie prednášok z predmetu Hospodárske právo, 

na ktoré nadväzujú semináre) 
3. ročník, št. odbor ekonómia a právo, denná forma 

 
23.09.2020 Pojem, predmet a vývoj hospodárskeho práva, 

ústavnoprávne základy  hospodárstva Slovenskej republiky.  
 (vymedzenie predmetu právnej úpravy, systém a vzťah k iným 

právnym odvetviam, pramene hospodárskeho práva)  
Dr. Strémy_súbor je dostupný na:         
https://web.microsoftstream.com/video/10365dd2-a920-
48fe-bb74-e6f9ccc1c1e0    

30.09.2020 Subjekty hospodárskeho práva, právna úprava podnikania – 
všeobecný prehľad 
(vzťah pojmov živnostník a podnikateľ, iné formy podnikania, 
podnikanie zahraničných osôb, zákon o službách na 
vnútornom trhu)  
Dr. Duračinská_súbor bude sprístupnený v archíve prednášok  
 

07.10.2020  Verejnoprávne registratúry podnikateľov 
(obchodný register, základné zásady a princípy obchodného 
registra živnostenský register, iné registratúry podnikateľov)  
Prof. Patakyová_súbor bude sprístupnený v archíve prednášok  

     
14.10.2020  Živnostenské podnikanie 

(verejnoprávne pravidlá výkonu živnostenského podnikania, 
živnosť - pozitívne + negatívne vymedzenie, znaky podnikania, 
podmienky prevádzkovania živnosti, zodpovedný zástupca)  
Dr. Strémy_súbor bude sprístupnený v archíve prednášok 
 

21.10.2020  Živnostenské podnikanie 
(vznik živnostenského oprávnenia, pokračovanie v živnosti po 
úmrtí podnikateľa, po transformácii obchodnej spoločnosti/ 
družstva)  
Dr. Strémy_súbor bude sprístupnený v archíve prednášok 

    
04.11.2020  Právna úprava konkurzu a reštrukturalizácie 

(účel zákona, základné pojmy, konkurzné konanie, správca 
konkurznej podstaty, veriteľské orgány, prihlasovanie 
pohľadávok, preskúmanie, popieranie a zistenie pohľadávky, 



žaloba o určenie pohľadávky, odporovacie žaloby, konkurzná 
podstata, správa a speňažovanie majetku, uspokojenie 
veriteľov) 
 Dr. Duračinská_súbor bude sprístupnený v archíve prednášok 

    
11.11.2020  Právna úprava reštrukturalizácie a oddlženia 

(reštrukturalizačné konanie, reštrukturalizačný plán, 
oddlženie, účinky začatí konaní, dozorná správa)  
Dr. Duračinská_súbor bude sprístupnený v archíve prednášok
   

18.11.2020  Ochrana hospodárskej súťaže – všeobecný prehľad právnej 
úpravy 
(pramene práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, 
pôsobnosť zákona o ochrane hospodárskej súťaže, formy 
nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže)  
Dr. Strémy_súbor je dostupný na: 
https://web.microsoftstream.com/video/795efd0a-00f8-
47d2-9f91-90e694b6f84d 

    
25.11.2020  Právna úprava nedovoleného obmedzovania hospodárskej 

súťaže 
(dohody obmedzujúce súťaž, zneužitie dominantného 
postavenia, koncentrácie, PMÚ SR)  
Dr. Strémy_ súbor bude sprístupnený v archíve prednášok 

    
02.12.2020  Právna úprava verejného obstarávania 

(podstata verejného obstarávania, základné pojmy, princípy 
verejného obstarávania, subjekty verejného obstarávania)  
Dr. Duračinská_ súbor bude sprístupnený v archíve prednášok 

    
09.12.2020  Právna úprava verejného obstarávania  

(postupy vo verejnom obstarávaní, revízne postupy, ÚVO)  
Dr. Duračinská_ súbor je dostupný na: 
https://web.microsoftstream.com/video/88ca09d1-4e49-
4825-800f-9e1afcda0902    

16..12.2020  Správa majetku štátu a niektoré otázky podnikania vo      
                                  verejnom sektore 

(štátny podnik, nakladanie s majetkom štátu, správa 
pohľadávok štátu,  hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií, 



osobitosti podnikania obcí, miest a vyšších územných celkov 
Prof. Mamojka_ súbor bude sprístupnený v archíve prednášok 


