
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné 

povinnosti vo finančných službách. 

 

           BPM Slovakia, s.r.o.,02/20200078,0905172880, WWW.VZDELAVAME.SK 

         

         Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi. 

BPM Slovakia, s.r.o. v spolupráci 

 s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity  

a Ústavom štátu a práva SAV  

 

Vás pozýva na 3. ročník odbornej konferencie  

k neprijateľným obchodným podmienkam 

 vo finančných službách 

 

Na konferencii vystúpia: 

 prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc  (Ústav štátu a práva SAV) 

 JUDr. Milan Hulmák, PhD. (PF Univerzity Palackého v Olomouci) 

 Dr. Martin Husovec (Tilburg University, Stanford Law School’s Center for Internet & Society) 

 Mgr. Andrej Kelemen (Národná banka Slovenska) 

 JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (PF Masarykovy Univerzity, Brno) 

 zástupcovia bánk, spotrebiteľských združení a orgánov štátnej správy. 
 

     Moderátor panelovej diskusie:  Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. 
 

                  

Hlavné témy:  

 Nekalé praktiky pri uzatváraní zmlúv o finančných službách, súvisiace ochranné mechanizmy 

spotrebiteľa a konkurenta 

 Informačné povinnosti pri uzatváraní zmlúv o finančných službách, kontrola bonity klienta 

 Vzťah medzi obchodnoprávnym a občianskoprávnym režimom a vyvažovanie a prevažovanie  

záujmov zákonodarcom v oblasti ochrany spotrebiteľa 

 Úroky a úroky z omeškania: právne pojednanie o technických problémoch, anatocizmus,  

rozdeľovanie platieb na istinu a úroky, anuita, kogentnosť týchto pravidiel...) 

 ... 

Informácie o obsahu, registrácia  

a možnosť zaslania otázok na 

www.konferencia-spotrebitel.sk 



 

    ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU 
 

 
 
 
 
. 
 

Meno a priezvisko účastníka__________________________________________________________________ 

Názov spoločnosti__________________________________________________________________________ 

Sídlo spoločnosti___________________________________________________________________________ 

IČO, DIČ, IČ DPH:___________________________________________________________________________ 

Tel., E-mail:_______________________________________________________________________________ 
 

Účastnícky poplatok: 96 Eur (s DPH)/osoba* 
*zahŕňa: materiály, občerstvenie, obed, nealko nápoje, kávu, čaj. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku zahrnuté. 
    >  Uzávierka prihlášok: 28. október 2016 
Vyplňte a odošlite prihlášku emailom na adresu: bpm@bpm-educat.com alebo faxom na číslo: 02/3320 4686. Po jej doručení 
Vám zašleme potvrdenie Vašej registrácie na konferenciu na Vami zadanú kontaktnú emailovú adresu. 
Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu: SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný 
symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania konferencie v tvare 07112016. Po obdržaní platby Vám 
zašleme daňový doklad - faktúru poštou. Platbu účastníckeho poplatku je možné zrealizovať len prevodom alebo vkladom na 
účet. Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie. V prípade, že účastník neuhradí 
faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať účastnícku prihlášku. 
Prihlásiť sa tiež môžete prostredníctvom webovej stránky konferencie www.konferencia-spotrebitel.sk 
Zľava pri registrácii: 
2 - 4 účastníci z jednej spoločnosti 5 % zľava 
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti 10 % zľava 
Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konferencie, 50 % z 
účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 dní pred dňom konferencie. V prípade stornovania prihlášky 6 a 
menej dní pred začatím konferencie účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka. 
 

Miesto konania: Hotel NH GATE ONE, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava, tel: 02/32770110 
Registrácia účastníkov začína o 8:00 hod., odborný program o 9:00 hod., ukončenie konferencie je plánované o 16:15 hod. 
BPM Slovakia, s.r.o. ako organizátor konferencie si vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo 
na zrušenie konferencie. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným 
termínom uzávierky prihlášok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti. V prípade výskytu takýchto 
zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky. 
 

Kontaktná a fakturačná adresa organizátora: BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava – Nové Mesto, 831 04. tel: 02/2020 
0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO:  35 861 886, DIČ: 
2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B 
 

Poskytovanie osobných údajov účastníka: 
Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje 
osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: 
meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako 
"osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam. 
 

Vyplnením prihlášky a jej odoslaním súhlasíte s vyššie uvedenými obchodnými a platobnými podmienkami a tiež so 
spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 

Záväzne sa prihlasujem na konferenciu Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách.  
Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi. (7. 11. 2016) a súhlasím s uvedenými obchodnými a platobnými podmienkami a 
zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov za účelom registrácie na uvedenú konferenciu. 
 
 
 
 

Dátum: ________________________________________                       Podpis: __________________________________ 

www.konferencia-spotrebitel.sk                            BPM Slovakia, s.r.o., 02/20200078, 0905172880, WWW.VZDELAVAME.SK 

         

         Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách.  

      Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi. 

7. november 2016 │ Bratislava 

 

http://www.konferencia-spotrebitel.sk/

