
  
 

Konferencia organizovaná Justičnou akadémiou Slovenskej republiky v rámci realizácie projektu 
APVV-0518-11 „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv“  

 
Názov: „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu“ 

 
Dátum konania: 12. november 2013 

 
Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení 

 
 
09.30    Príchod účastníkov, registrácia 
 
10.00 – 10.20    Otvorenie konferencie   
   JUDr. Peter Hulla 
   riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

JUDr. Monika Jankovská 
štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

10.20 – 10.35  Súdna korekcia nedostatkov v kontraktačných procesoch 

 JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

 doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., docent, Katedra obchodného práva 
a hospodárskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta 
v Košiciach; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky 

 
10.35 – 10.50   Nahradenie prejavu vôle v teórii a v súdnej judikatúre 

 prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., vedúci katedry občianskeho práva, Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika, Právnická fakulta v Košiciach; externý člen pedagogického zboru 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

 JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka občianskoprávneho kolégia, Najvyšší súd 
Slovenskej republiky; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky 
 

10.50 – 11.05  Schvaľovanie právnych úkonov správcom v konkurznom a reštrukturalizačnom 
konaní 

 JUDr. Branislav Pospíšil, advokát; Advokátska kancelára Pospíšil & Partners, k.s.; 
externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

 
11.05 – 11.20  Prestávka  
   Spoločná fotografia účastníkov konferencie 
 
11.20 – 11.40  Zmluva medzi Najvyšším súdom ČR a novým Občianskym zákonníkom  

 JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., odborný asistent, Katedra občianskeho a pracovného 
práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; externý člen 
pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

 
11.40 – 12.00  Culpa in contrahendo v judikatúre Najvyššieho súdu ČR s prihliadnutím k jej úprave 

v novom Občianskom zákonníku   

 JUDr. Pavel Simon, sudca Najvyššieho súdu Českej republiky; externý člen  
pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

 



  
 
12.00 – 13.00   Obed 
 
13.00 – 13.20   Zásahy súdov do rozhodovacích procesov v práve obchodných spoločností 

 Mgr. Žofia Šuleková, interná doktorandka, Katedra obchodného práva 
a hospodárskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta 
v Košiciach 

 
13.20 – 13.40  Lesk a bieda rezortných interpretácií  

 doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., prodekan pre vedu a výskum Právnickej fakulty 
Masarykovej univerzity v Brne; externý člen pedagogického zboru Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky 

 
13.40 – 16.30 Diskusné fórum: Zasahovanie súdov do kontraktačného procesu ako mechanizmus 

ochrany slabšej strany (spotrebiteľské právo) 
 
 Vystúpenie riešiteľov projektu APVV-0518-11 „Ingerencia súdov do 

súkromnoprávnych zmlúv“: 

 doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.: 
Súkromnoprávne následky porušenia verejnoprávnych pravidiel o ochrane 
spotrebiteľa  

 
  Vystúpenie zástupcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: 

 JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.: Nekalé obchodné praktiky ako potenciálny zdroj a 
akcelerátor sústavného používania neprijateľných zmluvných podmienok a ich 
vplyv na platnosť spotrebiteľskej zmluvy 

 JUDr. Róbert Dobrovodský, LL.M., PhD.: K možnostiam súdneho testu súladu 
správania sa s dobrými mravmi vo vzťahu k spotrebiteľovi 

 
Vystúpenie zástupcov združení na ochranu spotrebiteľov:  

 JUDr. Jana Pajtašová, predsedníčka Občianskeho združenia Právne služby 
spotrebiteľom a vlastníkom bytov, Košice 

 Mgr. Fedor Šrobár, zástupca Spotrebiteľského združenia OSA, Bratislava: Aktuálne 
problémy/prekážky združení na ochranu spotrebiteľov v súdnom konaní  

 
Vystúpenie zástupcu sudcov: Skúsenosti aplikačnej praxe 

 
16.30    Záver a ukončenie konferencie 
 


