
 

INFORMAČNÝ FORMULÁR 

 

1. Číslo podujatia: 2015/KSP/61 

 

2. Druh podujatia: celoživotné vzdelávacie podujatie určené primárne pre sudcov a prokurátorov, 

sekundárne pre vyšších súdnych úradníkov a asistentov sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky 

 

3. Názov podujatia: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva 

 

4. Hlavné témy podujatia: Právno-teoretické otázky ochrany spotrebiteľa. Aktuálne zmeny právnej 

úpravy ochrany práv spotrebiteľa a ich aplikačné pôsobenie. Inštitút civilnoprávnej úžery 

a civilnoprávnej odplaty a ich aplikačné konotácie vo vývojovom rámci právnej úpravy ochrany 

spotrebiteľa. Spotrebiteľské úvery a pôžičky – aktuálny vývoj právnej úpravy a súdnej praxe. 

Aktuálna rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ vo veciach ochrany práv spotrebiteľa. 

Vybrané otázky spotrebiteľského rozhodcovského konania. Vedľajšia intervencia v súdnom 

konaní po 01.01.2015. Aktuálne otázky používania nekalých obchodných praktík. 

  

5. Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení 

 

6. Termín konania podujatia: 02.03.2015 (pondelok) - 03.03.2015 (utorok) 

 registrácia účastníkov             02.03.2015 od 09.30 hod. 

 oficiálne otvorenie podujatia            02.03.2015 o   10.00 hod. 

 predpokladaný záver podujatia            03.03.2015 o   12.45 hod.  

      

7. Plánovaní lektori prednášajúci v rámci podujatia:  

 JUDr. Peter Straka, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; 

sudca Krajského súdu v Prešove 

 JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD., Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného 

práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; predseda Komisie na posudzovanie 

podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich 

 JUDr. Róbert Dobrovodský, LL.M., PhD., Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a 

obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; Katedra občianskeho 

a obchodného práva, Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

 

8. Pramene k príprave účastníka na podujatie: sylaby pre účastníkov, budú distribuované priamo na 

mieste v priebehu podujatia alebo viď: http://www.ja-sr.sk/node/4135  

 

9. Primárna cieľová skupina podujatia: sudcovia, prokurátori 

 

10. Sekundárna cieľová skupina podujatia: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky   

 

11. Počet účastníkov podujatia (plánovaný): 44  

 

12. Zodpovedný garant* podujatia za Justičnú akadémiu Slovenskej republiky:  

JUDr. Katarína Strížová, tel. č.: 033/69 033 04, 0910 960 364, e-mail: katarina.strizova@justice.sk  

 

13. Organizačný garant* podujatia za Justičnú akadémiu Slovenskej republiky:  

       PhDr. Gabriela Urbanská, tel. č.: 033/69 033 13, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk  
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