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Obsahové zameranie prednášok v predmete 
 

,,OBCHODNÉ PRÁVO II“ 
 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 

2. ročník Bc. štúdia, denní poslucháči 
 

akademický rok 2021/2022, letný semester 
 

 
Prednášajúci:  prof. JUDr. Mojmír Mamojka ml., PhD. 

 
 

1. prednáška 
 

Vymedzenie relatívnych, absolútnych a fakultatívnych obchodných záväzkových vzťahov, 

vybrané aplikačné súvislosti kontraktácie so subjektom verejného práva 
 

dostupnosť prednášky: 
https://web.microsoftstream.com/video/a943451a-faf4-44d7-a125-091251878ac8 

 

 
2. prednáška 

 
Výklad právnej úpravy Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s dôrazom na limitácie spôsobov 

formulovania tzv. realizačnej zmluvy (okrem iného) v nadväznosti na judikatúru Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky 
 

dostupnosť prednášky: 
https://web.microsoftstream.com/video/1b19f5a4-d7a7-409f-a219-1278311f7027 

 
 

3. prednáška 

 
Interpretácia právnej úpravy zabezpečovacích inštitútov – 1. časť: textačné, doktrinálne 

a aplikačné imanenty zmluvnej pokuty (t. j. primeranosť výšky zmluvnej pokuty, korelácia medzi 
zmluvnou pokutou a náhradou škody atď.) 

 

dostupnosť prednášky (pozn.: záznam z amfiteátra): 
https://web.microsoftstream.com/video/2efda0f8-2ee6-4e32-90ba-

4d3c230704a7?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-
750ec45ef2d1&referrer=https://www.google.com/ 

 
 

4. prednáška 

 
Interpretácia právnej úpravy zabezpečovacích inštitútov – 2. časť: úroky z omeškania, 

komparácia reglementácie ručenia v Obchodnom zákonníku a v Občianskom zákonníku (napr. 
otázka vzniku ručenia), banková záruka a uznanie záväzku s dôrazom na judikatúru Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky 

 
dostupnosť prednášky: 

https://web.microsoftstream.com/video/ebcade57-707d-4e42-9eba-d615f01cf30a 
 

 

https://web.microsoftstream.com/video/1b19f5a4-d7a7-409f-a219-1278311f7027
https://web.microsoftstream.com/video/2efda0f8-2ee6-4e32-90ba-4d3c230704a7?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1&referrer=https://www.google.com/
https://web.microsoftstream.com/video/2efda0f8-2ee6-4e32-90ba-4d3c230704a7?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1&referrer=https://www.google.com/
https://web.microsoftstream.com/video/2efda0f8-2ee6-4e32-90ba-4d3c230704a7?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1&referrer=https://www.google.com/
https://web.microsoftstream.com/video/ebcade57-707d-4e42-9eba-d615f01cf30a
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5. prednáška 
 

Niektoré ustanovenia o zániku nesplneného záväzku: zmluvná prax pri využívaní klauzúl 
o odstúpení od zmluvy, vybrané aplikačné súvislosti s niektorými ustanoveniami zmarenia účelu 

zmluvy, resp. s odstupným (napr. normatívne rozdiely napr. medzi § 355 a § 669 Obchodného 

zákonníka atď.) 
 

dostupnosť prednášky: 
https://web.microsoftstream.com/video/25435c7f-958f-499e-9fa5-86d70695572b 

 
 

6. prednáška 

 
Náhrada škody – porovnanie medzi textačne a interpretačne stabilnými aspektmi príslušných 

ustanovení (t. j. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka) a vývojom zmluvnej praxe, doktríny 
a judikatúry v rámci limitácie nároku na náhradu škody 

 

dostupnosť prednášky: 
https://web.microsoftstream.com/video/9213c746-2cf0-4c88-a88a-5675dad27947 

 
 

7. prednáška 
 

Kúpna zmluva – teoreticko-aplikačný výklad ťažiskových ustanovení (napr. pozitívne 

a negatívne vymedzenie kúpnej zmluvy, faktické a právne vady tovaru, spôsoby nadobudnutia 
vlastníckeho práva, atď.) 

 
 dostupnosť prednášky: 

https://web.microsoftstream.com/video/2fa14e80-1ea1-4ccd-8abb-0ba9158a3168 

 
 

8. prednáška 
 

Zmluva o dielo – vybrané doktrinálne a aplikačné otázky zamerané na tvorbu ceny podľa 

rozpočtu, spôsob vykonávania diela a rozsah práva objednávateľa na kontrolu vykonávania diela 
 

dostupnosť prednášky (pozn.: záznam z amfiteátra): 
https://web.microsoftstream.com/video/98039399-cf44-4939-839c-

52bbd4473c9c?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 

  

9. prednáška 
 

Mandátna zmluva ako bazálny obstarávateľský kontrakt v korelácii so zákonom č. 586/2003 
Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 
dostupnosť prednášky: 

https://web.microsoftstream.com/video/77eb71cf-5413-4b95-a81d-
d6b121cca7ec?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 

 
 

 

 
 

 
 

https://web.microsoftstream.com/video/25435c7f-958f-499e-9fa5-86d70695572b
https://web.microsoftstream.com/video/9213c746-2cf0-4c88-a88a-5675dad27947
https://web.microsoftstream.com/video/2fa14e80-1ea1-4ccd-8abb-0ba9158a3168
https://web.microsoftstream.com/video/98039399-cf44-4939-839c-52bbd4473c9c?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/98039399-cf44-4939-839c-52bbd4473c9c?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/77eb71cf-5413-4b95-a81d-d6b121cca7ec?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/77eb71cf-5413-4b95-a81d-d6b121cca7ec?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
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10. prednáška 

 
Vybrané praktické polemiky nad ostatnými obstarávateľskými zmluvami – 1. časť (špecifiká 

prevodu vlastníckeho práva z komitenta na tretiu osobu na základe komisionárskej zmluvy, 
aplikačný výklad zmluvy o sprostredkovaní s čiastočným akcentom na realitnú činnosť) 

 

dostupnosť prednášky (pozn.: záznam z amfiteátra): 
https://web.microsoftstream.com/video/27456cc8-6873-4d26-a160-

994d4a998346?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 

 
11. prednáška 

 

Vybrané praktické polemiky nad ostatnými obstarávateľskými zmluvami – 2. časť (výklad 
ťažiskových doktrinálnych a aplikačných aspektov zmluvy o obchodnom zastúpení s dôrazom 

na určenie územnej pôsobnosti obchodného zástupcu, diferenciu medzi výhradným 
a nevýhradným obchodným zastúpením, výpovedné doby, konkurenčnú doložku atď.) 

 

dostupnosť prednášky: 
https://web.microsoftstream.com/video/2e4834a0-8448-4031-b343-

e5570e076a21?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 

pozn. k zmienke o činnosti Rekodifikačnej komisie aktívnej v rokoch 2015 až 2020, 
v ktorej bol prof. Mamojka jedným z podpredsedov: 

legislatívny návrh, ktorý Rekodifikačná komisia vyhotovila, bol zverejnený na webovom 

sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Od cca decembra 2020 však Ministerstvo 
spravodlivosti SR pracuje na novej koncepcii súkromného práva včítane zmlúv, ktoré sú 

k dnešnému dňu súčasťou OBZ. 
 

 

12. prednáška 
 

Zmluva o tichom spoločenstve – komparácia právneho postavenia tichého spoločníka 
a spoločníka obchodnej spoločnosti, zmluvná prax pri určovaní výšky podielu tichého spoločníka 

na zisku podnikateľa a pri formulácii klauzúl o podieľaní sa tichého spoločníka na strate 

podnikateľa 
 

dostupnosť prednášky: 
https://web.microsoftstream.com/video/1a0f5526-c93b-4145-b4fd-

62d8c9284cac?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 

pozn. k zmienke o činnosti Rekodifikačnej komisie aktívnej v rokoch 2015 až 2020, 

v ktorej bol prof. Mamojka jedným z podpredsedov: 
legislatívny návrh, ktorý Rekodifikačná komisia vyhotovila, bol zverejnený na webovom 

sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Od cca decembra 2020 však Ministerstvo 
spravodlivosti SR pracuje na novej koncepcii súkromného práva včítane zmlúv, ktoré sú 

k dnešnému dňu súčasťou OBZ. 

 
 

 
13. prednáška 

 
Zmluva o otvorení akreditívu – porovnanie vybraných teoretických a aplikačných prvkov 

akreditívu s tradičnými zabezpečovacími inštitútmi 

 
dostupnosť prednášky: 

https://web.microsoftstream.com/video/0ca051cd-638f-4fd1-9b80-18ee4999e531 

https://web.microsoftstream.com/video/27456cc8-6873-4d26-a160-994d4a998346?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/27456cc8-6873-4d26-a160-994d4a998346?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/2e4834a0-8448-4031-b343-e5570e076a21?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/2e4834a0-8448-4031-b343-e5570e076a21?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/1a0f5526-c93b-4145-b4fd-62d8c9284cac?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/1a0f5526-c93b-4145-b4fd-62d8c9284cac?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/0ca051cd-638f-4fd1-9b80-18ee4999e531

