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Splnomocnenie, doručovanie, označenie strán sporu v súdnom konaní. Zmluvná voľnosť a spôsoby
uzatvárania zmlúv podľa Obchodného zákonníka
Panelové diskusie

Na konferencii vystúpia:









Mgr. Maroš Fekete (sudca, Okresný súd Bratislava III)
JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA (partnerka advokátskej kancelárie PRK Partners, s.r.o.)
JUDr. Zuzana Chudáčková (partnerka advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law Bratislava)
JUDr. Juraj Kotrusz (partner advokátskej kancelárie KOTRUSZ - BENČÍK, s.r.o.)
JUDr. Martin Maliar (Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva,
Ministerstvo spravodlivosti SR)
JUDr. Juraj Palúš (GR Sekcie legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti SR)
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (Právnická fakulta UK, prorektorka pre legislatívu Univerzity
Komenského v Bratislave)
JUDr. Branislav Pospíšil (partner advokátskej kancelárie Pospíšil & Partners, k.s.)
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Quo vadis obchodné právo?
(aplikačné problémy v obchodnom práve – aktuálne otázky)

II. Blok Čo prinesú legislatívne zmeny v
obchodnom práve a vo vedení obchodných
sporov a súdnych konaní?

I. Blok Právo obchodných spoločností

Program odbornej konferencie
9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 – 9:50 hod.

Kapitálové vybavenie spoločnosti
Zuzana Chudáčková (advokátska kancelária bnt attorneys - at – law)

9:50 – 10:30 hod.

Aplikačné problémy akcionárskych dohôd. Rozhodovanie obchodnoprávnych sporov
Miriam Galandová (PRK Partners, s.r.o.)

10:30 – 10:50 hod.

Prestávka

10:50 – 11:30 hod.

Jednoduchá spoločnosť na akcie – potvrdenie trendu simplifikácie práva obchodných
spoločností?
Mária Patakyová (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

11:30 – 12:10 hod.

Malé, ale zásadné zmeny v reštrukturalizácii. Plánované zmeny v obchodnom
zákonníku v súvislosti s pravidlami ohľadom fúzovania spoločností
Branislav Pospíšil (Pospíšil & Partners, k.s.)

12:10 – 13:00 hod.

Panelová diskusia k I. bloku

13: 00 – 14:00 hod.

Obedná prestávka

14:00 – 14:30 hod.

Legislatívne zmeny v obchodnom práve (ako pochytať „tých zlých“)
Martin Maliar (Sekcia legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti SR)

14:30 – 15:00 hod.

Zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon)
– prinesie to, čo sa od neho očakáva?
Juraj Palúš (Sekcia legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti SR)

15:00 – 15:15 hod.

Prestávka

15:15 – 15:45 hod.

Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v obchodných sporoch
Juraj Kotrusz (KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o.)

15:45 – 16:15 hod.

Splnomocnenie, doručovanie, označenie strán sporu v súdnom konaní, zmluvná
voľnosť a spôsoby uzatvárania zmlúv podľa Obchodného zákonníka
Maroš Fekete (sudca OS Bratislava III)

16:15 – 17:00 hod.

Panelová diskusia k II. bloku

Odborní partneri podujatia:

Mediálni partneri podujatia:
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU

Quo vadis obchodné právo?
(aplikačné problémy v obchodnom práve – aktuálne otázky)
15. február 2017 │ Bratislava, (uzávierka prihlášok 31. január 2017)

Meno a priezvisko účastníka__________________________________________________________________
Názov spoločnosti__________________________________________________________________________
Sídlo spoločnosti___________________________________________________________________________
IČO, DIČ, IČ DPH:___________________________________________________________________________
Tel., E-mail:_______________________________________________________________________________
Účastnícky poplatok: 192 EUR s DPH, (160 EUR bez DPH)
*zahŕňa: materiály, občerstvenie, obed, nealko nápoje, kávu, čaj. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku zahrnuté.

> Uzávierka prihlášok: 31. január 2017
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 15022017. 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.
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 Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava
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 Quo vadis obchodné právo? (aplikačné problémy v obchodnom práve – aktuálne
otázky), 15. 02. 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: ________________________________________
www.konferencia-spotrebitel.sk

Podpis: __________________________________
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KONFERENCIA: Quo vadis obchodné právo (aktuálne otázky) | 15. 02. 2017, Bratislava

Mgr. Maroš Fekete, po absolvovaní Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave sa stal justičným
čakateľom Mestského súdu v Bratislave. Po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky bol v roku 2000
menovaný do funkcie sudcu na Okresnom súde Bratislava III, kde pôsobí dodnes a v rámci pracovného
zaradenia má pridelenú agendu „Cb“, teda obchodné spory. Vo svojej prednáškovej činnosti sa venuje
predovšetkým otázkam Občianskeho súdneho poriadku, mediácie, rozhodcovského konania, konania
prvostupňového súdu a problematike rôznych druhov obchodných zmlúv. Vo svojom odbore patrí
k vyhľadávaným lektorom.

JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., FCCA, získala titul LL.M na University of London v špecializácii
medzinárodná arbitráž a obchodné právo, JUDr. na Bratislavskej vysokej škole práva, a titul Ing. na Obchodnej
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Miriam pracovala šesť rokov v bratislavskej pobočke spoločnosti
Andersen a následne osem rokov vo White & Case v Bratislave, kde sa stala v roku 2009 partnerkou.
Kvalifikácia v právnej a zároveň aj ekonomickej oblasti umožňuje poskytovať špičkové právne služby vo
všetkých zverených úlohách, ktoré vyžadujú komplexné právne a ekonomické analýzy. Pri práci pre miestnych
klientov a medzinárodné korporácie získala skúsenosti v oblastiach daňového práva, práva obchodných
soločností a taktiež pri riešení sporov vrátane zastupovania v rozhodcovských a súdnych konaniach. V oblasti
daní má Miriam rozsiahle skúsenosti vo všetkých oblastiach korporačného i medzinárodného zdaňovania a
rovnako v daňovom štruktúrovaní pre veľké slovenské a medzinárodné skupiny podnikov.
Miriam sa podieľala pri práci v rekodifikačnej komisii pri príprave nového Občianskeho zákonníka. Je
viceprezidentkou Slovenskej komory daňových poradcov, kde je zároveň členkou Metodicko-legislatívnej
komisie pre daň z príjmov PO a Metodicko-legislatívnej komisie pre medzinárodné zdaňovanie. Pôsobí aj v
Komisii pre občianske právo pri Americko-slovenskej obchodnej komore. Je advokátkou Slovenskej advokátskej
komory a členkou Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA) a taktiež reprezentuje Komoru daňových
poradcov pre Fiscal Committee of the Confederation Fiscale Européenne (CFE) a nedávno bola menovaná za
predsedu pre Transfer Pricing Group CFE.
JUDr. Zuzana Chudáčková je partnerkou advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law, Bratislava. Počas svojej
18 ročnej praxe poskytuje poradenstvo a zastupuje medzinárodných aj slovenských klientov v širokom spektre
právnych záležitostí, pričom najrozsiahlejšiu prax a odbornosť dosiahla v najmä v oblasti pracovného práva
a kolektívneho vyjednávania, domácich i cezhraničných fúzií a akvizícií, duševného vlastníctva, daňového
práva, hospodárskej súťaže, compliance a energetického práva. Je uznávanou odborníčkou i v oblasti
financovania projektov a v spolupráci s expertmi na oblasť bankovníctva, nehnuteľností a výstavby, daní a
inými odborníkmi, poskytuje klientom komplexné právne poradenstvo v oblasti financovania projektov.
Zuzana Chudáčková ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2004
sa stala zakladajúcim členom bnt attorneys-at-law v Bratislave. V rokoch 2001 až 2004 viedla tím v nemeckej
poradenskej spoločnosti, ktorý sa venoval akvizíciám spoločností. Materinským jazykom pani Chudáčkovej je
slovenčina, ovláda tiež nemecký a anglický jazyk na odbornej úrovni.
Pani Chudáčková je aktívnym členom European Employment Lawyers Association a Slovensko-nemeckej
obchodnej a priemyselnej komory, kde je pravidelným prednášajúcim na odborných seminároch a iných
podujatiach organizovaných komorou.

www.vzdelavame.sk
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JUDr. Juraj Kotrusz pôsobí ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o.
V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej
praxi prednáša a lektoruje odborné podujatia - školenia, workshopy a konferencie v rôznych oblastiach
obchodného a občianskeho práva a anglickej právnej terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových
civilných procesných kódexov sa intenzívne zaoberá analýzou a prednáškam z oblasti Civilného sporového
poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou
právnou úpravou a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie.

JUDr. Martin Maliar (Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo
spravodlivosti SR). Pôsobí ako štátny zamestnanec v oblasti legislatívy obchodného a občianskeho práva, kde sa
podieľa na príprave novej legislatívy. Vo svojej bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje
predovšetkým problematike obchodného, konkurzného a spotrebiteľského práva.

JUDr. Juraj Palúš (GR Sekcie legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti SR) absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v
Košiciach. Dlhodobo pôsobí v štátnej správe, kde sa podieľa na príprave legislatívy.

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. V roku 1985 absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte UK s cenou
rektora UK. Internú ašpirantúru v odbore hospodárske právo ukončila v roku 1992, v roku 2000 sa habilitovala
na docentku v odbore obchodné právo, v roku 2010 bola po inauguračnom konaní na Univerzite Komenského
vymenovaná za profesorku v odbore obchodné a finančné právo. Na Právnickej fakulte UK pôsobí od roku
1986, kde v rokoch 2003 – 2011 zastávala pozíciu prodekanky. V rokoch 1995 až 2007 absolvovala štyri
zahraničné študijné pobyty – v Taliansku, USA, Grécku a Veľkej Británii. V roku 2007 úspešne ukončila
dvojročný program Cambridge Diploma in Introduction to English and European Law. Bola členkou
predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (2006 – 2009), v súčasnosti je členkou rady APVV pre
spoločenské vedy, členkou predsedníctva European C-Law (Krakow, Poľsko), členkou za SR v European
Academy of Private Lawyers (Pavia, Taliansko) a členkou za SR v European Model Company Act Group a i. Od
februára 2011 je prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave.

JUDr. Branislav Pospíšil. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 2002 až
2006 pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR najprv na odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii
riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave
a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva
pôsobí aj naďalej. Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy od roku 2006 externe vyučuje predmet
konkurzné právo. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne
vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od
roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného
práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí. Je autorom viacerých odborných komentárov a odborných
publikácii.
www.vzdelavame.sk

BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, tel.: 02/20200078, 0905172880

