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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva 

SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu na tému:  

 

Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská 

a praktické implikácie 
 

Termín: 1. - 3. apríla 2014 

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice, http://www.kcsmolenice.sav.sk 

 

Konferencia je súčasťou riešenia projektu „Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť 

rekodifikácie súkromného práva“ podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. 

 

Cieľom konferencie je vytvoriť diskusnú platformu pre preskúmanie podstaty obchodnej spoločnosti 

ako právno-ekonomicko-sociálnej štruktúry, či iných podobných právnych štruktúr s právnou 

subjektivitou alebo bez nej. Cieľom konferencie je upriamiť pozornosť na interdisciplinarizmus a 

funkcionalizmus práva obchodných spoločností v podaní moderných teórií korporátneho práva, teórie 

firmy, konceptu going concern a jeho implikácií pre právo obchodných spoločností, ako aj teórií 

koncernu a ich praktických dôsledkov. Posúdené budú aj základné trendy vo vývoji korporátneho 

práva v cudzích právnych poriadkoch a v európskom práve, osobitne problém majetkového substrátu 

korporácie, jeho udržanie a koncept oddelenej alebo neúplnej subjektivity, princípy prelamovania 

subjektivity (piercing of corporate veil, Durchgriffshaftung) a súvisiace otázky (reflexná škoda, actio 

pro socio a podobne). 

 

Rokovacími jazykmi sú: angličtina, čeština a slovenčina. 

 

Konferenčný poplatok vo výške 90 eur pokrýva náklady na stravu a občerstvenie počas trvania 

konferencie, konferenčné materiály a zborník z konferencie. Ubytovanie je možné zarezervovať 

v kongresovom centre Smolenice (http://www.kcsmolenice.sav.sk). Prihlásiť sa na konferenciu možno 

na kristian.csach@upjs.sk.  

 

Veríme, že si nájdete čas na príjemné stretnutie v historických priestoroch zámku Smolenice. 
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