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1. Ochrana obchodného mena prostriedkami práva nekalej súťaže (Protection of 

commercial name by means of Unfair competition law)   

Cieľom rigoróznej práce by mala byť analýza aktuálneho stavu možností ochrany 

obchodného mena so zameraním sa na pomenované ako aj nepomenované skutkové 

podstaty nekalej súťaže a rozhodovaciu prax súdov.  

  

2. Presadzovanie práva proti  nekalej súťaže združeniami na ochranu podnikateľov   

(Enforcement of Unfair competition law by commercial associations)   

Cieľom rigoróznej práce by mala byť právna analýza súčasných možností zapojenia 

združení na ochranu podnikateľov v procese presadzovania nekalosúťažného práva, ako 

z pohľadu hmotného práva, tak aj procesného práva a osobitných regulácií.  

3. Anonymita a transparentnosť v obchodných spoločnostiach  (Corporate anonymity 

and corporate transparency)  

 Cieľom práce je identifikácia a analýza korporačných a zmluvných nástrojov 

využívaných na dosiahnutie anonymity akcionárskej štruktúry v rámci práva obchodných 

spoločností a ich následne posúdenie v kontexte požiadavky adekvátnej transparentnosti, 

ktorá sa za ostatné obdobie presadzuje v práve obchodných spoločností.  

4. Elektronizácia v  práve obchodných spoločností  (Digitalisation in corporate law)   

Cieľom práce je analýza súčasného stavu elektronizácie a digitálnej transformácie 

obchodných spoločností tak na našom území ako aj v európskom priestore s ohľadom aj 

na právnu úpravu v tejto oblasti, posúdenie pripravenosti obchodných spoločností na 

vstup na jednotný digitálny trh EÚ, výhody, nevýhody elektronizácie.   

5. Transakcie so spriaznenými osobami v práve obchodných spoločností (Related party 

transactions in company law).  

 Cieľom práce je vymedzenie a analýza podmienok vzájomných transakcií uskutočnených 

medzi tzv. spriaznenými osobami v rámci práva obchodných spoločností v nadväznosti 

na posúdenie rizík a následkov, z týchto transakcií vyplývajúcich.   

  



6. Zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi orgánov obchodnej spoločnosti (Liability 

for damage caused by members of the company).  

 Cieľom rigoróznej práce je zhodnotenie súčasného stavu právnej úpravy, identifikácia 

teoretických a aplikačných problémov týkajúcich sa zodpovednosti členov orgánov 

spoločností za škodu, návrh spôsobov ich riešenia alebo poskytnutie návrhov de lege 

ferenda.    

7. Odmeňovanie členov orgánov  obchodných spoločností (Remureration of  corporate 

body members)   

Cieľom práce je identifikácia a priblíženie foriem odmeňovania a následná analýza 

právnej úpravy pravidiel odmeňovania členov výkonných a kontrolných orgánov 

obchodných spoločností v národnom ako aj európskom kontexte, ako aj zhodnotenie 

efektívnosti a vplyvu úpravy na riadenie a fungovanie obchodných spoločností.   

8. Zákaz vrátenia vkladu do obchodnej spoločnosti (Ban on contributions repayment).  

Cieľom práce je poskytnúť detailnú analýzu obchodnoprávneho inštitútu zákazu vrátenia 

vkladu (dôvody a účel prijatia, analýza súčasnej právnej úpravy, zhodnotenie právnych  

následkov jeho porušenia) a preskúmanie teoretických a aplikačných sporných otázok.   

9. Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach (Ban on competitive conduct in 

company law)  

Cieľom práce je  právna analýza zákazu konkurencie v jednotlivých obchodných 

spoločnostiach v intenciách de lege lata, vymedzenie aplikačných problémov v súvislosti 

so zákazom konkurencie v obchodných spoločnostiach a úvahy de lege fereda v rámci 

tejto problematiky.  

  

10. Modifikácia práv a povinností spoločníka vyplývajúcich z účasti na spoločnosti 

(Modifications of shareholders´ rights).   

Cieľom rigoróznej práce je vytýčenie hraníc autonómie spoločníkov pri modifikácii 

(zúženie, rozšírenie, vylúčenie) práv a povinností spojených s účasťou na obchodnej 

spoločnosti a analýza jednotlivých spôsobov modifikácie práv a povinností 

prostredníctvom nástrojov korporačného a zmluvného práva.  

  

11. Právna ochrana veriteľov obchodných spoločností  (Legal protection of company 

creditors )   

Práca má za cieľ uskutočniť prieskum a analýzu prostriedkov ochrany veriteľovej pozície 

vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, zhodnotenie ich 

vzájomného vzťahu a interakcie – prípustnosť paralelného použitia, následky využitia 

jedného z nich na použitie ostatných.  

  



12. Finančná asistencia v práve obchodných spoločností (Financial assistance in 

corporate law).   

Cieľom je preskúmanie tuzemskej právnej úpravy tzv. prísneho zákazu poskytovania 

finančnej pomoci v rámci práva obchodných spoločností, a to v kontexte európskej 

právnej úpravy ako aj z komparatívneho hľadiska, a zhodnotenie striktnej úpravy s 

odkazom na princípy súkromného práva uplatňované v práve obchodných spoločností.  

13. Cudzie zdroje financovania obchodnej spoločnosti (External sources of corporate 

finance).  

 Cieľom práce je identifikácia možností financovania obchodných spoločností z 

externých zdrojov, zhodnotenie rizík a investičného prínosu v porovnaní s vlastnými 

zdrojmi financovania alebo tzv. hybridnými zdrojmi financovania a analýza súvisiacich 

aspektov (prekvalifikácia cudzích zdrojov na vlastné zdroje).   

14. Jednoduchá spoločnosť na akcie – výhody a nevýhody (Simple joint stock company - 

pros and cons)   

Cieľ práce je vymedzenie JSA z pohľadu právnej úpravy so zameraním sa na jej 

špecifiká, dôvody pre výber tejto formy obchodnej spoločnosti, v súvislosti aj s 

porovnaním obdobných typov obchodných spoločností, výhody a nevýhody tohto typu 

obchodnej spoločnosti, vymedzenie aplikačných problémov.  

15. Riešenie konfliktov medzi akcionármi jednoduchej spoločnosti na akcie (Resolving 

disputes among shareholders of simple joint stock company)   

 Cieľom práce je identifikácia najčastejších konfliktov vznikajúcich medzi akcionármi 

jednoduchej spoločnosti na akcie a preskúmanie možností ich riešenia, a to 

prostredníctvom dostupných korporačných ako aj zmluvných nástrojov, a zhodnotenie 

ich efektívnosti.    

16. Premena  spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť 

(Transformation of limited liability company into joint stock company).  

  Cieľom práce je analýza právnej úpravy a procesného postupu pri zmene spoločnosti 

s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť s dôrazom na ochranu spoločníkov a 

veriteľov.   

17. Rozdelenie zisku v obchodných spoločnostiach (Distribution of profit in corporations).  

Cieľom rigoróznej práce je analýza zákonného postupu a pravidiel pri rozdeľovaní zisku 

obchodnej spoločnosti, preskúmanie právnych následkov porušenia týchto pravidiel, a 

analýza ďalších vybraných otázok (možnosti modifikácie pravidiel a zásad rozdelenia 

zisku v spoločenskej zmluve alebo stanovách, vrátenie vyplateného zisku).   

18. Ukončenie účasti spoločníka v obchodnej spoločnosti počas jej trvania (Termination 

of shareholder´s membership in „going concern“ company).  

 Ciele: Prieskum zákonnej úpravy zániku účasti spoločníka v spoločnosti počas jej 

trvania s dôrazom na štandardné situácie (dobrovoľné a nedobrovoľné ukončenie účasti) 



a neštandardné situácie (napr. zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti), možnosti 

zmluvnej úpravy zániku účasti spoločníka v obchodnej spoločnosti).  

19. Odstúpenie od zmluvy v obchodnom práve (Repudiation of contract in commercial 

law)  

 Ciele: Vymedzenie právnej úpravy odstúpenia od zmluvy de lege lata s poukázaním na 

špecifiká v obchodnoprávnych vzťahoch, úvahy de lege ferenda, odstúpenie od zmluvy 

pri zmluvách uzatváraných elektronicky.  

  

20. Dozorná rady v kapitálových obchodných spoločnostiach  (Supervisory board in 

capital company (dr. Cukerová) 

 Ciele: Práca by sa mala zamerať na analýzu pôsobnosti dozornej rady, práv 

a povinnosti jej členov, zodpovednostných vzťahov a prostriedkov ochrany proti 

rozhodnutiam dozornej rady. V riešení nastolených tém by malo byť reflektované na 

aktuálnu rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu.  

21. Podnikanie s majetkom štátu (Business with state property)    

Cieľom práce je preskúmanie pravidiel využívania majetku štátu na podnikanie, vrátane 

vymedzenia okruhu subjektov, ktoré sú oprávnené využívať majetok štátu na podnikanie.  

  

22. Spôsoby kontroly vzniku a činnosti podnikateľských subjektov (Methods of 

controlling creation and operation of business entities)   

Cieľom práce je preskúmať pravidlá kontroly vzniku podnikateľských  

subjektov,  pravidlá kontroly vykonávania kontroly podnikateľskej činnosti a postihu za 

porušovanie ustanovených pravidiel  

  

23. Právne postavenie, činnosť a zodpovednosť ratingovej agentúry (Legal status, 

activity and liability of rating companies )   

Cieľom práce je vytvorenie rozboru a analýza postavenia rattingových agentúr na 

finančom trhu.  

  

24. Reštrukturalizácia ako spôsob prekonania nepriaznivej hospodárskej situácie 

obchodnej spoločnosti (Restructuring as a way of the unfavourable enonomic situation 

of a company)   

Ciele: Analýza predpokladov pre zostavenie reštrukturalizačného posudku a dôsledkov 

prijatia reštrukturaličného plánu na dlžníka a veriteľov.  

  

25. Veriteľský výbor a jeho postavenie v konkurznom konaní (Creditors committee and 

its stading in bankruptcy proceedings)   



Ciele: Analýza oprávnení veriteľského výboru a ich dopadov na vedenie konkurzného 

konania, kreovanie a zánik členstva vo výbore, zodpovednosť členov výboru vrátane 

analýza existujúcej judikatúry k tejto problematike.   

  

26. Konkurzná podstata a jej speňaženie (Selling the bankruptcy assets).  

Ciele: Analýza spôsobov speňažovania majetku podľa 2. časti zákona o konkurze a 

reštrukturalizácii a spôsobov speňažovania majetku pri oddlžení.  

27. Právne prostriedky ochrany spoločníkov osobných obchodných spoločností (Legal 

protrection of partners in personal company (dr. Cukerová) 

Ciele: Práca by mala poskytnúť komplexný prehľad a detailnejšiu analýzu prostriedkov 

ochrany spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti pre 

prípad porušenia jeho práv. V prehľade právnych prostriedkov ochrany by sa mala 

zohľadniť nielen právna úprava Obchodného zákonníka, ale Civilného sporového 

poriadku a Civilného mimosporového poriadku. Práca by sa mala zaoberať zhodnotením 

úrovne ochrany spoločníka v porovnaní s kapitálovým právnym prostredím. 

28. Protiúpadkové povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti (Anti-insolvency 

obligations of members of company´s bodies).   

Ciele: Poskytnúť prehľad povinností členov orgánov v obchodnej spoločnosti v stave 

hroziaceho úpadku a úpadku korporačného práva s presahmi do insolvenčného práva.  

  

29. Ochrana informácií v obchodných záväzkových vzťahoch (Protection of information 

in business obligations).   

Ciele: Preskúmať úroveň zákonnej ochrany informácií v obchodných záväzkových 

vzťahoch, následky porušenia, možnosti doplnenia zákonnej úpravy zmluvnými 

prostriedkami ochrany informácií.   

30. Likvidácia a dodatočná likvidácia obchodných spoločností . (Liquidation and 

additional liquidation of companies)  

      Cieľom práce je analýza právnej úpravy likvidácie a dodatočnej likvidácie obchodnej 

spoločnosti s dôrazom na prijaté zmeny v zákone a súčasnú tuzemskú judikatúru.   

31. Kontraktačný proces v rámci nových modelov obchodovania (The contracting process 

for a new business models) 

  

Cieľom rigoróznej práce je zamerať sa na priebeh uzatvárania elektronických zmlúv v rámci 

využívania služieb poskytovaných prostredníctvom online platforiem, ako sú napríklad 

booking.com, bolt, wolt a pod., vymožiteľnosť práv a povinností v rámci týchto zmlúv, ako aj 

na úskalia uzatvárania týchto zmlúv.   

  

 

  



Katedra môže schváliť aj individuálnu (vlastnú) tému rigoróznej práce, ktorá nie je 

uvedená v zozname tém rigoróznych prác, a to po predchádzajúcej dohode medzi uchádzačom 

o rigoróznu skúšku  a vedúcim katedry.    

   

Košice, 21. september 2022 

  

   

prof. JUDr. Ján Husár, CSc., v. r.                          doc. JUDr.  Miroslav Štrkolec, PhD., v. r.  

                vedúci katedry                      dekan fakulty    

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   


