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P R O G R A M 

 

Názov podujatia:   Uzavieranie zmlúv, obchodné podmienky, zmluvy a tretie strany 

 

Anotácia:  Zameriame sa na problematické otázky uzavierania zmlúv a osobitne 

rôznych kontraktačných postupov, ako je využitie obchodných podmienok, 

ich kolíziu, výklad, rámcové zmluvy, postupné kontraktačné procesy vo 

všeobecnom súkromnom práve, sčasti v spotrebiteľských a obchodných 

vzťahoch. Druhý deň bude venovaný postaveniu tretích strán pri 

uzavieraní zmluvy, zmluvám v prospech tretích osôb, zmluvám s 

ochranným účinkom pre tretie osoby v judikatúre NSSR a NSČR. 

 

Dátum konania:   30. marec 2023 – 31. marec 2023 

 

Forma konania:     ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy 

ZOOM 

 

Lektori podujatia:    doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. (externý člen pedagogického zboru 

Justičnej akadémie SR, docent, Katedra občianskeho a obchodného práva, 

Trnavská univerzita v Trnave), doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (externý 

člen pedagogického zboru Justičnej akadémie SR; Katedra súkromného práva 

a civilného procesu, Univerzita Palackého v Olomouci) 

 

Názov projektu:  Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov (kód projektu ITMS2014+: 314021M248)  

 

Dátum: 30.03.2023 (štvrtok) 

08.30 – 09.00 hod. registrácia účastníkov 

09.00 – 10.00 hod. Uzavieranie zmlúv a mechanizmy jeho zjednodušenia 

10.00 – 10.15 hod.  prestávka  

10.15 – 11.15 hod.  Obchodné podmienky – obsah a forma, inkorporácia 

11.15 – 12.00 hod.  obed  

12.00 – 13.30 hod.  Obchodné podmienky – výklad obchodných podmienok, kolízia v rámci 

zmluvy, kolízia rôznych obchodných podmienok, kontrola  

13.30 – 13.45 hod.  prestávka  

13.45 – 15.45 hod.  Jednostranné zmeny obchodných podmienok, diskusia 

15.45 hod.   záver prvého vzdelávacieho dňa  

 

Dátum: 31.03.2023 (piatok) 

08.00 – 09.00 hod.  registrácia účastníkov 

09.00 – 10.00 hod.  Zmluva a tretie osoby: zapojenie sa tretej osoby do procesu uzavierania 

zmluvy (spoliehanie sa na znalcov, oceňovanie predmetu a podobne)  

10.00 – 10.15 hod.  prestávka  

10.15 – 11.15 hod.  Zmluva v prospech tretieho a zmluva s ochranným účelom na tretie osoby 

v najnovšej judikatúre najvyšších súdov SR  ČR  

11.15 – 11.30 hod.  prestávka  

11.30 – 12.30 hod.  Zmeny v postavení strany zmluvy, postúpenie zmluvy, pokračovanie 

výkladu, diskusia 

12.30 hod.  záver vzdelávacieho podujatia 


