
                                                                           

 

P R O G R A M 

 

 

Názov seminára:  Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky 

 

Druh podujatia:  celoživotné vzdelávacie podujatie organizované Justičnou akadémiou Slovenskej 

republiky v rámci realizácie projektu APVV-0518-11 „Ingerencia súdov do 

súkromnoprávnych zmlúv“, ktoré je určené primárne pre sudcov a prokurátorov, 

sekundárne pre vyšších súdnych úradníkov, právnych čakateľov prokuratúry 

a asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR 

 

Miesto konania:   Detašované pracovisko Justičnej akadémie SR v Omšení 

 

Dátum konania:   28. november 2013 – 29. november 2013 

 

Lektori podujatia:  doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. 

externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; docent 

Ústavu európskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. 

externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; odborný 

asistent, Katedra občianskeho a pracovného práva, Právnická fakulta, Univerzita 

Palackého v Olomouci 

 

 

Dátum: 28.11.2013 (štvrtok) 

 

09.30 hod. príchod účastníkov, registrácia 
 

10.00 hod. – 11.00 hod.  Všeobecný úvod do problematiky neprijateľných zmluvných podmienok, 

aktuálna judikatúra Súdneho dvora EÚ a základné východiská 

slovenskej právnej úpravy (doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.) 
 

11.00 hod. – 11.15 hod.  prestávka 
 

11.15 hod. – 12.15 hod.  Neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách I, 

judikatúra k zmluvným sankciám, najčastejšie prípady neprijateľných 

klauzúl, automatické zmeny / predlžovanie zmluvy, vzťah obchodného 

a občianskeho zákonníka, aplikácia zahraničných vzorov súdmi SR (doc. 

JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. / JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.)  
 

12.15 hod. – 13.15 hod.  obed 
 

13.15 hod. – 14.15 hod.        Neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách II 

a skúsenosti z ČR (JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.)  
 

14.15 hod. – 14.30 hod. prestávka 
 

14.30 hod. – 16.00 hod. Spotrebiteľské úvery – koncept právnej úpravy (smernica, vnútroštátne 

právo), vymedzenie problému, prepojenie s ochranou spotrebiteľa 

(JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.) 
 

16.00 hod. – 16.15 hod.  prestávka 
 

16.15 hod. – 17.15 hod.        Spotrebiteľské úvery – špecifiká slovenskej právnej úpravy (doc. JUDr. 

Kristián Csach, PhD., LL.M.) 

zhrnutie výstupov, záver prvého dňa 
 

17.30 hod. večera 



                                                                           

 

 

Dátum: 29.11.2013 (piatok) 

 

08.00 hod. – 09.00 hod.   raňajky  
 

09.00 hod. – 10.30 hod.         Procesné špecifiká pri rozhodovaní o ochrane spotrebiteľa pred 

neprijateľnými podmienkami, konkrétna a abstraktná kontrola 

neprijateľných podmienok, špecifiká riadnych a mimoriadnych 

opravných prostriedkov proti rozhodnutiam o neprijateľnosti, účinky 

rozsudkov, rozhodcovské rozsudky a ich kontrola (doc. JUDr. Kristián 

Csach, PhD., LL.M.) 
 

10.30 hod. – 10.45 hod.   prestávka 
 

10.45 hod. – 12.15 hod.       Postavenie združení na ochranu spotrebiteľa, vedľajšie účastníctvo, 

aktívna legitimácia, trovy konania (doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., 

LL.M.)  

  zhrnutie výstupov, záver druhého dňa 
 

12.15 hod.  obed 


