
H O S P O D Á R S K E   P R Á V O  – LS ak. r.  2021/2022 
Rozpis prednášok z predmetu „Hospodárske právo“ 

(Obsahové zameranie prednášok, na ktoré nadväzujú semináre) 
2. ročník bakalárskeho štúdia, denná forma 

dostupné cez STREAM PraF UK 
 

1. 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, verejné obstarávanie a hospodárska súťaž) UK,  dostupné cez STREAM do 17.02. 2022 

Link: https://web.microsoftstream.com/video/cdf91b8c-cab1-4a93-8cfa-
4509f4f977f1?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 

2. Úvod do problematiky verejného obstarávania (pojem, účel, vplyv členstva EÚ na právnu úpravu verejného 

obstarávania, princípy verejného obstarávania)  ÚVO, dostupné cez STREAM do 24.02. 2022 

Link: https://web.microsoftstream.com/video/86e59b47-d18f-4b82-a173-8d0aa468a2c0 

3. Subjekty v oblasti verejného obstarávania  (verejný obstarávateľ, obstarávateľ, tzv. dotovaný subjekt, 

záujemca, uchádzač) ÚVO, dostupné cez STREAM do 03.03. 2022 

Link: https://web.microsoftstream.com/video/0abeb3f1-5930-4037-9044-22a4a07a9a62 

4. Príprava ponuky a účasť na verejnom obstarávaní, ÚVO dostupné cez STREAM do do 10.03. 2022 

Link: https://web.microsoftstream.com/video/047640d3-dbc4-46c7-be7c-0553f9093683  

5. Opis predmetu zákazky, druhy zákaziek a predpokladaná hodnota zákazky, ÚVO dostupné cez 

STREAM do 17.03. 2022 

Link: https://web.microsoftstream.com/video/968574f9-3ec8-411a-a754-58be16c91217 

6. Postupy verejného obstarávania pri nadlimitných zákazkách, ÚVO dostupné cez STREAM do 24.03. 

2022 

Link: https://web.microsoftstream.com/video/a023ed8f-ddb2-4171-874a-acaf7e4b9f18 

7. Zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou  (bežne dostupné tovary a služby, 

elektronické trhovisko) ÚVO, dostupné cez STREAM do 31.03. 2022 

Link: https://web.microsoftstream.com/video/557dad90-cf5a-4120-809d-2a84d38151ba 



 

8. Zrušenie verejného obstarávania, uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, uzatváranie 

dodatkov k zmluvám, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania, ÚVO, dostupné cez STREAM do 

07.04. 2022 

Link: https://web.microsoftstream.com/video/5121e830-be4e-4a79-ac72-c152a879ec23 

 

9. Ochrana pred nesprávnym a nezákonným postupom (verejného) obstarávateľa, dohľad nad verejným 

obstarávaním  I. – pred uzavretím zmluvy, ÚVO dostupné cez STREAM do 14.04.2022 

Link: https://web.microsoftstream.com/video/6902d525-7546-47e9-a0b9-
1e72b8eea649?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 

10. Ochrana pred nesprávnym a nezákonným postupom (verejného) obstarávateľa, dohľad nad verejným 

obstarávaním II. – po uzavretí zmluvy, ÚVO dostupné cez STREAM do 21.04. 2022 

Link: https://web.microsoftstream.com/video/03763b34-0801-4074-ae5d-

64a1c3236224?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 

11. Ochrana hospodárskej súťaže – všeobecný prehľad právnej úpravy, princípy ochrany hospodárskej 

súťaže (pramene súťažného práva, systém súťažného práva (nekalosúťažné konanie/nedovolené 

obmedzovanie hospodárskej súťaže), vymedzenie základných pojmov a foriem obmedzovania súťaže, súťažná 

autorita v SR, EÚ)  

Link: https://web.microsoftstream.com/video/56d2d3b9-69b3-4c67-9824-2d193a2e3d54 

 

12. Zakázané dohody – dohody horizontálne, vertikálne, výnimky zo zákazu, zneužívanie dominantného 

postavenia, kontrola koncentrácií, UK dostupné cez STREAM do 05.05. 2022 

13. Konanie vo veciach hospodárskej súťaže  (PMÚ, Komisia, súdy)  UK dostupné cez STREAM do 12.05. 2022 

 


