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Pozývame Vás na 4. ročník

odbornej konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách 

v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity 

a Ústavom štátu a práva SAV

13. november 2017
Hotel NH GATE ONE, Bratislava r
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NOVINKY V EXEKUČNOM A KONKURZNOM PRAVÉ, 
UPOMÍNACIE KONANIE A OCHRANA SPOTREBITEĽA 

VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH.

P2P FINANČNÉ SLUŽBY A OCHRANA SPOTREBITEĽA.

Na konferencii vystúpia:
Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity, odborný garant konferencie)

JUDr. Ľubomír Ďžačár (Vedúci oddelenia právnej podpory reštrukturalizácie a vymáhania Slovenská sporiteľňa, a.s.) 

JUDr. Daniel Ivanko, PhD. (Podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica)

Mgr. Roman Fusek (Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS)

JUDr. Martin Maliar (Generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR)

JUDr. Peter Mikloš (Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Ministerstvo financií SR)

Mgr. Michal Novotný (sudca na Okresnom súde Dunajská Streda) 

a ďalší

Hlavné témy:

► Nová exekučná legislatíva vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa vo finačných službách

► Ochrana spotrebiteľa v exekučnom konaní z pohľadu exekútora

► Ochrana spotrebiteľa v upomínacom a exekučnom konaní z pohľadu súdu

► Osobné bankroty, ich východiská a špecifické postavenie veriteľov v nich (v porovnaní s klasickým 

konkurzným konaním)

► Postavenie finančných inštitúcií ako zabezpečených veriteľov v insolvenčných konaniach

► Inovácie vo finančných službách poskytovaných na diaľku a ochrana spotrebiteľa ( peer-to-peer pôžičky, 

crowdfunding, platobné brány, mobilné banky, online poisťovne)

► Ochrana spotrebiteľa pri peer-to-peer pôžičkách z pohľadu regulátora, sudcu a podnikateľskej praxe
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU

NOVINKY V EXEKUČNOM A KONKURZNOM PRÁVE, UPOMÍNACIE KONANIE A OCHRANA SPOTREBITEĽA 
VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH. P2P FINANČNÉ SLUŽBY A OCHRANA SPOTREBITEĽA.

MENO A PRIEZVISKO....

NÁZOV SPOLOČNOSTI

SÍDLO SPOLOČNOSTI..

IČO, DIČ, IČ DPH..........
TEL,E-MAIL..................

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny

Účastnícky poplatok: 102 Eur (s DPH), 85 Eur (bez DPH)/osoba*

*zahma: materiály, občerstvenie, obed, nealko nápoje, kávu, čaj. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku zahrnuté.

Uzávierka prihlášok: 30. október 2017

Vyplňte a odošlite prihlášku emailom na adresu mailto: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 13112017. 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 hotovostné 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 7,82104 Bratislava, tel: 02/32770110

Registrácia účastníkov začína o 8:00 hod., odborný program o 9:00 hod. a ukončenie konferencie je plánované o 17:00 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 83104. tel: 02/2020 0078, 0903 885 
252, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IC  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 Novinky v  exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana 
spotrebiteľa vo finančných službách. P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa. (13. 11. 2017) 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:.......................................................................
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