
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že odborný seminár v zmysle § 7 ods. 1 

zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o spotrebiteľskom konaní“), ktorý usporiada občianske združenie Inštitút 

Vzdelávania Konkurzných Správcov Slovenskej republiky so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 

Bratislava, IČO: 31 817 688, ako súčasť ďalšieho vzdelávania rozhodcov oprávnených rozhodovať 

spotrebiteľské spory, sa bude konať dňa 10.11.2022 od 9.00 hod, a to prostredníctvom elektronických 

prostriedkov online formou ako míting v aplikácii ZOOM.  

Záujemca o účasť na seminári zašle písomnú prihlášku usporiadateľovi. Formulár záväznej prihlášky 

je k dispozícii na www.zkssr.sk. http://www.zkssr.sk/index.php/aktualne-informacie-citacka/seminar-

rozhodcov-2022.html  

Osvedčenie o účasti zašle usporiadateľ účastníkovi seminára do 15 dní od konania seminára. Ďalšie 

informácie poskytne usporiadateľ na tel. čísle: +421 908 731 341.  

 
P R O G R A M 

 
odborného seminára pre rozhodcov v zmysle ustanovenia § 7 a nasl. zákona 

o spotrebiteľskom konaní, 
 

ktoré uskutoční dňa 10.11.2022 online formou ako míting v aplikácii ZOOM. 
 
Odborný garant seminára: JUDr. Ján Havlát,  

rozhodca Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR 
a Agrárnej komore ČR 

 
 
Lektori:    JUDr. Daniel Ivanko, PhD. 

podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica 
 
JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD. 
sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica 

JUDr. Veronika Šuchová, LL.M. 
sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica 

 Začiatok seminára je o 09.00 hod. Od 08.30 prebehne registrácia účastníkov 
 

Program:  

08.30- 09.00 Registrácia účastníkov 

09.00-11.00 Žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku 
- konanie o žalobách o zrušenie rozhodcovského rozsudku 
- aktívna a pasívna legitimácia 
- procesné pravidlá 
- prieskumné limity všeobecného súdu 
- rozhodnutie o žalobe 

Cieľom uvedeného bloku je bližší pohľad a rozbor činnosti všeobecného súdu pri 
podaní žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku. 
 
 

http://www.zkssr.sk/
http://www.zkssr.sk/index.php/aktualne-informacie-citacka/seminar-rozhodcov-2022.html
http://www.zkssr.sk/index.php/aktualne-informacie-citacka/seminar-rozhodcov-2022.html


11.00-13.00 Spotrebiteľské rozhodcovské rozsudky – prieskum 
- postup rozhodcu v rozhodcovskom konaní 
- následky v exekučnom konaní 
- rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul 
- limity exekučného súdu 

Cieľom uvedeného bloku je analýza možností rozhodcu a exekučného súdu 
v prieskumnej činnosti po podaní rozhodcovskej žaloby a po vydaní rozhodcovského 
rozsudku ako exekučného titulu. 

 
13.00-14.00 Prestávka 

 

14.00-16.00 Aktuálna rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít 
- prieskum súčasných tendencií v rozhodovacej činnosti 
- hmotnoprávne a procesnoprávne významné rozhodnutia z oblasti 

občianskeho, obchodného a procesného práva 
Cieľom uvedeného bloku je analýza vybraných rozhodnutí najvyšších súdnych autorít. 

 
16:00  Diskusia a záver 
 
Seminár je súčasťou ďalšieho vzdelávania rozhodcov. 
 
Viac informácií nájdete na: 

http://www.zkssr.sk/index.php/aktualne-informacie-citacka/seminar-rozhodcov-2022.html  
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