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POZVÁNKA 
 

Téma: VYJEDNÁVANIE V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH 
 

Dátum konania: 25. jún 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 13:30 hod.  
 

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD. 
JUDr. Jozef Lukajka PhD. okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v 
Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, 
kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych 
konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou 
inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej 
činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení 
inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného 
práva a BOZP v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti 
najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, 
správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody 
a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných 
klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych 
konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje 
od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 
122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších 
novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 
300 právnych riešení pre firmy a živnostníkov. 
 
Vyjednávanie o obchodnej zmluve, urovnaní sporu, podmienkach ukončenia 
zmluvného vzťahu, zaplatení pohľadávky a pod. nie je len otázkou 
individuálnych zručností „vyjednávača“, ale aj otázkou toho, či jeho 
konanie a správanie sa je ešte dovolené alebo už zakázané. Webinár je 
určený všetkým podnikateľom a osobám, ktoré sa za spoločnosti zúčastňujú 
procesu uzatvárania zmlúv, urovnávania sporov, vymáhania pohľadávok a 
pod. Vysvetlíme si zákonné limity a základný právny rámec, ktorý musí 
ovládať každý, kto sa zúčastňuje tohto procesu. Vysvetlíme si aj možnosti, 
ako predísť súdnemu sporu alebo ho urovnať s ideálnym výsledkom win-
win. 
 

Program: Návrh zmluvy, rokovanie o obsahu a uzavretie zmluvy 
 Dobré mravy 
 Nekalé zmluvné podmienky a obchodná prax 
 Právny rámec a limity pri vyjednávaní a rokovaní 
 Záväznosť predloženého návrhu 
 Protinávrh a jeho prípustnosť 
 Akceptácia návrhu a moment uzavretia zmluvy   

 
Mimosúdne a súdne riešenie sporu 
 Postup pri mimosúdnom riešení sporu 
 Zákonné limity a právny rámec mimosúdneho riešenia sporu 
 Uzavretie dohody počas súdneho konania 

 
 
 



  
 

 
IČO: 47 502 568     DIČ: 1083063652 IČ DPH: SK1083063652      Bankové spojenie: 3279674451 / 0200 
IBAN: SK2502000000003279674451  BIC: SUBASKBX 
 

RNDr. Ján Balog - ProFuturo 
Košické Oľšany 181 
044 42 Rozhanovce 
Mobil: 0908-973571 
E-mail: pft@pft sk 

www.pft.sk 
 

 
Vymáhanie pohľadávky, mimosúdne a súdne riešenia 
 Čo všetko je možné vymáhať mimosúdne 
 Zmluvná pokuta/úrok z omeškania/náhrada škody 
 Postup pri mimosúdnom a súdnom vymáhaní 

 
Účastnícky 
poplatok: 
 

 
84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

2 dni pred začiatkom seminára 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./ 

Kontakt:   RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  

 

 
PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 

 

VYJEDNÁVANIE V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH 
 

/ ONLINE, 25.06.2021 / 
 

 

Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail: ~ povinne ~ 

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam z webinára na 30 dní a 
náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju 
môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade 
ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára. 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 210625 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


