
                                                                           

 

P R O G R A M 

 

 

Názov podujatia:  Spotrebiteľské zmluvy v praxi 

 

Druh podujatia:  celoživotné vzdelávacie podujatie organizované Justičnou akadémiou Slovenskej 

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

právnych zmlúv“, ktoré je určené primárne pre sudcov a prokurátorov, sekundárne 

pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR 

 

Miesto konania:  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení 

 
Dátum konania:  05.06.2014 – 06.06.2014 

 

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

externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky  

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

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. 

externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky  

Katedra občianskeho a pracovného práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého 

v Olomouci 

 

Dátum: 05.06.2014 (štvrtok) 

 

09.30 hod. príchod účastníkov, registrácia 

10.00 hod. – 11.00 hod.  téma prednášky: Úvod do problematiky (seminár nadväzuje na doterajšie 

semináre lektorov), aktuálne zmeny v legislatíve EÚ (náčrt), aktuálne 

zmeny v pojme spotrebiteľa v hraničných situáciách (spotrebiteľ ako 

spoločník obchodnej spoločnosti, zmenkový dlžník, ručiteľ), zmluvy so 

zmiešaným účelom, vymedzenie priemerného spotrebiteľa a význam jeho 

vymedzenia na príklade C-26/13, diskusia 

11.00 hod. – 11.15 hod.  prestávka 

11.15 hod. – 12.15 hod.  téma prednášky: Zásada transparentnosti nekalých podmienok, 

prekvapivé dojednania, nároky na formuláciu adhéznych zmlúv, výklad 

spotrebiteľských zmlúv, odôvodnenie súdneho rozhodnutia, diskusia  
12.15 hod. – 13.15 hod.  obed 

13.15 hod. – 14.15 hod.        téma prednášky: Aktuálne otázky rozhodovacej činnosti slovenských 

súdov vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa, súkromnoprávne následky 

porušenia predpisov na ochranu spotrebiteľa, postavenie združení na 

ochranu spotrebiteľa, diskusia 
14.15 hod. – 14.30 hod. prestávka 

14.30 hod. – 16.00 hod. téma prednášky: Spotrebiteľské úvery, viazanie úverov, informačné 

povinnosti výklad smernice 2011/83/EU   
16.00 hod. – 16.15 hod.  prestávka 

16.15 hod. – 17.15 hod.        téma prednášky: Aktuálne otázky spotrebiteľských zmlúv v praxi českých 

súdov (NS ČR), prípadové štúdie, diskusia 

zhrnutie výstupov, záver prvého dňa 

17.30 hod. večera 

 

Dátum: 06.06.2014 (piatok) 

 
08.00 hod. – 09.00 hod.  raňajky  

09.00 hod. – 10.30 hod.         téma prednášky: Spotrebiteľské právo v NOZ, odlišnosti od doterajšieho 

režimu a novely spotrebiteľských predpisov v SR (marec a apríl 2014) 

10.30 hod. – 10.45 hod.  prestávka 

10.45 hod. – 12.15 hod.       téma prednášky: Novely spotrebiteľských predpisov, pokračovanie, 

príprava zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní  

  zhrnutie výstupov, záver druhého dňa 

12.15 hod.  obed 


