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Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  

Vás pozýva na seminár 

 

PRÁVOMOC SÚDOV, ROZHODNÉ PRÁVO 
A UZNÁVANIE A VÝKON CUDZÍCH ROZHODNUTÍ 

 
ÚČASTNÍCI: 

Právnici, manažéri, zamestnanci bánk, poisťovní a ďalších finančných inštitúcií, advokátske 

kancelárie poskytujúce právne služby, odborná verejnosť a všetci, ktorí prichádzajú do styku 

s právom Európskej únie. 

 

CIEĽ: 

Oboznámiť účastníkov seminára s legislatívou a podmienkami: 

-  v ktorom štáte je možné a vhodné podať žalobu alebo iný návrh na súd, v ktorom je možné 

byť žalovaný, 

- akým právom sa bude riadiť zmluva alebo súdny spor a ako sa zistí jeho obsah, 
- ako sa uzná a vymôže cudzí súdny rozsudok alebo iný exekučný titul z cudziny. 

 
OBSAH SEMINÁRA: 

 

I. Právomoc  
 

• hierarchia a systematika slovenských, európskych a medzinárodných noriem - podmienky pre ich 

aplikáciu na základe prehľadnej štruktúry 

o prepracované znenie nariadenia Brusel I (č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní 

a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach), ktoré sa aplikuje od 

10.01.2015 

o Lugánsky dohovor 2007 (Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 

v občianskych a obchodných veciach) 

o zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 

o osobitné medzinárodné zmluvy 

• zmeny ohľadom právomoci súdov v zmysle prepracovaného nariadenia Brusel I 

o vzťah k rozhodcovskému konaniu 

• skutočnosti zakladajúce právomoc súdu (spolu s prípadmi a praktickými príkladmi) 

o domicil 

o miesto zmluvného plnenia 

o miesto vzniku škody 

o poistné zmluvy 

o spotrebiteľské zmluvy 
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o pracovné zmluvy 

o dohoda o voľbe právomoci 

o účasť na konaní 

o výlučná právomoc 

• právomoc v prípade rozhodcovskej doložky 

 

II. Rozhodné právo 

 

• hierarchia a systematika slovenských, európskych a medzinárodných noriem - podmienky pre ich 

aplikáciu na základe prehľadnej štruktúry 

o nariadenie Rím I (č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky) 

o Rímsky dohovor (Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky - 1980) 

o CISG (Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru) 

o nariadenie Rím II (č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky) 

o osobitné medzinárodné zmluvy 

o zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 

• rozsah jednotlivých predpisov a podmienky ich aplikácie - praktické rozčlenenie a objasnenie, na 

ktoré prípady sa jednotlivé predpisy aplikujú 

• voľba rozhodného práva 

• rozhodné právo pri absencie voľby (spolu s prípadmi a praktickými príkladmi) 

o základné prípady určenia rozhodného práva 

o spotrebiteľské zmluvy 

o pracovné zmluvy 

o zodpovednosť za výrobok 

o nekalá súťaž 

o porušenie práva duševného vlastníctva 

 
III. Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí  

 

• postup pri uznaní a výkone súdnych rozhodnutí podľa prepracovaného nariadenia Brusel I 

o postup pri uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí 

o porovnanie s predchádzajúcou úpravou 

• uznávanie a výkon rozhodnutí podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom 

• európsky exekučný titul 

• uznávanie a výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov 
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LEKTOR:   JUDr. Pavel Lacko, LL.M  – v súčasnosti pôsobí ako advokát, je predsedom združenia 

Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako doktorand na Právnickej 

fakulte Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani, a je tiež absolventom 

Univerzity v Cambridge.  

Vo svojej odbornej praxi sa okrem všeobecného obchodného práva zameriava na medzinárodné 

právo súkromné, rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva. Aktívne sa venuje lektorskej 

a publikačnej činnosti, je autorom publikácií Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych 

a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom (Wolters Kluwer 2014 a 2017), Nariadenie Brusel I – 

komentár (Wolters Kluwer, 2016). 
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ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

TERMÍN KONANIA:           22. marec 2018 

 
MIESTO KONANIA:           Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 
                Tomášikova 5238/28A 
                821 01 Bratislava - Ružinov 
 
GARANT PODUJATIA:          Ing. Monika Kovácsová 

�   02/5787 3538 
fax: 02/4363 9314 
e-mail: monika.kovacsova@nbs.sk 

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
prezentácia:            8.45 h – 9.00 h 
vyučovanie:             9.00 h – 15.00 h 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK  vrátane občerstvenia:   
  
 
na 1 účastníka bez DPH         144,60 EUR      
na 1 účastníka vrátane DPH       173,52 EUR  

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:      Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 

Tomášikova 5238/28A 
821 01  Bratislava - Ružinov 
IČO: 42166373 

          DIČ: 2022730369 
          IČ DPH: SK 2022730369 

 
BANKOVÉ SPOJENIE:   Číslo účtu IBV:   74069/0720 

IBAN:      SK08 0720 0000 0000 0007 4069 
SWIFT:      NBSB SKBX 
Variabilný symbol:  1619 
Konštantný symbol:  0308 

 
ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU: 
 
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. 14. marca 2018. 
Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.  

Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo z internetbankingu) zašlite e-mailom na adresu 
monika.kovacsova@nbs.sk alebo sa ním preukážete pred začiatkom seminára.  
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PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:  

Písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je možné. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. 
vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.  
 
Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na: 
http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP. 

 

DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA A MIESTO UBYTOVANIA (TOMÁŠIKOVA 5238/28A): 

Mestskou hromadnou dopravou 

z AS Mlynské Nivy: autobus č.50, vystúpiť na zastávke na znamenie VD Úsvit  

z hlavnej železničnej stanice: autobusom č. 61, zastávka Trnavská, s prípadným prestupom 
na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Haburská 

Bližšie informácie o doprave:    http://www.imhd.sk/ba  

Autom: Bezplatné parkovanie je možné v mieste konania podľa 
kapacitných možností. 

UBYTOVANIE:   http://www.ibv-nbs.sk/Dalsie-sluzby/Ubytovanie 

 

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci, ktorí nie sú zamestnancami NBS, sú povinní preukázať 
sa pri vstupe do budovy platným občianskym preukazom. 

Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete na 
internetovej adrese http://www.ibv-nbs.sk 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 

 
 

doc. Ing. Peter Szovics, PhD. 
riaditeľ 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. 

 

 

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu:   monika.kovacsova@nbs.sk 

alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke:      www.ibv-nbs.sk 

najneskôr do  14. marca 2018 
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INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n. o. 
Tomášikova 5238/28A, 821 01  Bratislava – Ružinov 

Fax: 02/43 63 93 14  

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a 
 
Názov podujatia: ............................................................................................................... 
Termín konania:................................................................................................................. 
 
Názov organizácie pre fakturáciu: .................................................................................... 
Adresa organizácie: .......................................................................................................... 
PSČ organizácie:     ............................ 
IČ DPH: ....................................................... IČO:............................................................ 

 

Záväzne prihlasujeme: 
 

Meno:....................................Priezvisko:.....................................................Titul:............ 
Dĺžka bankovej praxe: ...................................................................................................... 
Presná adresa pracoviska:.......... ....................................................................................... 
.................................................................................................PSČ: ................................. 
Útvar:  .........................................................................  
Telefón: ....................................... 
Fax:................................    E-mail:  ..................................................................................  
Odborné  zameranie: ........................................................................................................ 
 
Objednávka ubytovania:    od .......................  do .....................  

spolu: ................  nocľahov 

 

Záväznú prihlášku je možné stornovať písomne v termíne, ktorý je uvedený v pozvánke na 
vzdelávacie podujatie. Zastúpenie účastníka je možné. V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si 
IBV vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej 
výške. 

V.............................. dňa  ............................   

 

.......................................   

pečiatka a podpis zástupcu vysielajúcej organizácie 

 

SM 03 02 1/6 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, týmto udeľujem Inštitútu bankového vzdelávania NBS, 
n.o.  súhlas k správe, spracovávaniu a uchovávaniu mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre potreby súvisiace s účasťou na vzdelávacích 
podujatiach, ktoré organizuje, ako aj s vydaním príslušného dokladu o ich absolvovaní a evidenciou o ich absolvovaní. 


