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Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch 
KATEDRA OBCHODNÉHO A HOSPODÁRSKEHO PRÁVA 

akademický rok 2021/2022 
prednášky: online 

semináre: prezenčne 
 
Prednášajúci: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.; doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE; JUDr. 
Matej Smalik, PhD. 
 
Vyučujúci: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE; JUDr. 
Matej Smalik, PhD.; Mgr. Filip Petrek, PhD.; JUDr. Dominika Pintérová 
 

Plán prednášok a seminárov: 
 
7. týždeň (28.03. – 03.04.2022) 
Semináre: Úvodná hodina; základy likvidácie, zrušenia a zániku obchodných spoločností 
(Likvidácia I.) 
 
Prednáška: 
Likvidácia I.: 
https://web.microsoftstream.com/video/7ae64e1c-3021-4afc-b91c-c1ba2f4e7e80 
(odporúčame vypočuť si túto prednášku už pred prvými seminármi zabezpečovanými KOHP, ktoré 
začínajú v 7. výučbovom týždni) 
 
Likvidácia II: 
https://web.microsoftstream.com/video/3b6cb632-0d3c-4897-bac8-c2141c533b95 
 
8. týždeň (04.04. – 10.04.2022) 
Semináre: Likvidácia II 
Prednáška: Korporačné žaloby 
https://web.microsoftstream.com/video/e162d07b-ee6a-4606-8e91-56c93649549e 
 
9. týždeň (11.04. – 17.04.2022) 
Semináre: Korporačné žaloby 
Prednášky: Konkurz I. 
https://web.microsoftstream.com/video/8420d192-9af8-4b90-9d56-
9aed2c7a7ae2?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
(I. časť) 
 
10. týždeň (18.04. – 24.04.2022) 
Semináre (PO, UT): Konkurz I. 
Prednášky (ST): Konkurz II. 
https://web.microsoftstream.com/video/8420d192-9af8-4b90-9d56-
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9aed2c7a7ae2?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
(II. časť) 
 
11. týždeň (25.04. – 01.05.2022) 
Semináre: Konkurz II 
Prednášky: Reštrukturalizácia 
https://web.microsoftstream.com/video/8f0b362b-83c0-4f8a-ae44-a11abf83d3cf 
 
12. týždeň (02.05. – 08.05.2022) 
Semináre: Reštrukturalizácia 
 
13. týždeň (09.05. – 15.05.2022) 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – RIADNY TERMÍN 
 
Poznámky k výučbe: 
 
Ø Študenti môžu chýbať na seminároch max. trikrát za semester – započíta sa aj absencia 

zo seminárov zabezpečovaných Katedrou občianskeho práva. 
Ø Podklady a prípadové štúdie budú študentom sprístupnené prostredníctvom Moodle 

vždy koncom predchádzajúceho týždňa: 
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1513 

Ø Na každý seminár je potrebné naštudovať si literatúru uvedenú v Moodle pri jednotlivých 
seminároch. 

Ø Študenti sú povinní nosiť si na semináre tieto zákony v aktuálnom znení v tlačenej alebo 
elektronickej forme:  
• zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
• zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. 

 
Poznámky k hodnoteniu predmetu v riadnom termíne: 
 
Priebežné hodnotenie - celkový počet max. 50 bodov, z toho: 
Ø 10 bodov za aktivitu na seminári 
Ø 40 bodov za prípadovú štúdiu v riadnom termíne; prípadová štúdia sa bude písať v 

riadnom termíne na konci semestra 
Ø Opravné termíny: 

o Za prípadovú štúdiu poskytnutú KOHP v opravných termínoch môžu študenti získať 
max. 50 bodov, pričom body za aktivitu získané počas semestra sa už nebudú 
zohľadňovať (čl. 13 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK: „Opravné termíny podľa ods. 
3 nahrádzajú priebežné hodnotenie ako celok, preto sa k ich výsledku nepripočítavajú 
body, ktoré študent získal v priebežnom skúšaní skôr.“); 

o budú vypísané max. tri opravné termíny počas skúškového obdobia v letnom 
semestri 2021/2022, pričom študenti sa môžu zúčastniť max. dvoch opravných 
termínov; 

o opravné termíny sa nebudú vypisovať každý týždeň, lebo ide o priebežné 
hodnotenie a nie o semestrálnu skúšku). 


