POZVÁNKA
Pozývame Vás na odborný seminár

„Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom “
ktorý sa uskutoční dňa

05. novembra (štvrtok) o 09.00 hod.
Základné údaje:
Organizátori:

Forma vzdelávania:
Celkový počet hodín:
Miesto konania:
Možnosti parkovania:
Prezentácia účastníkov:
Prednášajúci lektor:
Cena seminára:

Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka VZC TeleDom
Kontaktné osoby: Zuzana Dubovecká a Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón: + 421 55/ 32 74 428, + 421 55/ 32 74 402
E-mail:dubovecka.zuzana@teledom.sk, korotnoky@teledom.sk
Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom
programu seminára s účastníkmi
4 hodiny
TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01 Košice
Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom
TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems –
Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom
SteelArena
Od 08.30 – 09.00 hod
JUDr. Petr Záruba
40,00 € s DPH

Prednášajúci: JUDr. Petr Záruba, lektor ICC ČR, absolvent Právnickej fakulty Univerzity Karlovej
v Prahe, so špecializáciou na medzinárodné a letecké právo, s takmer 40-ročnými skúsenosťami
v problematike zodpovednosti za výrobok. Je autorom alebo spoluautorom 17 publikácií z oblasti
poistenia a medzinárodného obchodu, z toho 6 o problematike zodpovednosti za výrobok.
Cieľová skupina:
Cieľová skupina – seminár je určený predovšetkým všetkým výrobcom, vývozcom, dovozcom
a firmám, ktoré sa zaoberajú predajom, servisom, alebo sprostredkovaním predaja výrobkov, či už
v domácom alebo zahraničnom styku a to včítane krajín Európskej únie. Seminár je vhodný
nielen pre osoby priamo zodpovedné za tieto činnosti, ale aj pre pracovníkov právnych
a marketingových útvarov.

NovitechPartner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice, Slovensko

Cieľ seminára:
Cieľ semináru – Absolvovaním semináru účastníci získajú teoretické a praktické znalosti a základný
prehľad o danej problematike v Slovenskej republike, Českej republike a v Európskej únii.
Problematika zodpovednosti za výrobok bude vysvetlená s prihliadnutím k aktuálnemu právnemu
stavu v uvedených krajinách. Seminár je z veľkej časti zameraný na praktické príklady a ukážky,
pričom predpokladáme aj priebežnú diskusiu.

P r o g r a m:
09:00 - 10:15
 Historický vývoj problematiky zodpovednosti za výrobok vo svete, v Európe a v Slovenskej
republike
 Legislatívny rámec v Európskej únii, v Slovenskej republike a v Českej republike
10:15 - 10:30 Občerstvenie
10:30 - 12:00
 Výklad základných pojmov so zameraním na praktické príklady a situácie
 Problematika ochrany pred rizikom zodpovednosti za výrobok, so zvláštnym zameraním na
poistenie
12:00 - 12:30 Diskusia
Od 12:30 Po ukončení semináru bude možnosť aj individuálnych konzultácií s prednášajúcim
Seminár zahŕňa:
 Lektorské služby (prezentácie, diskusia a priebežné konzultácie)
 Študijný materiál
 Občerstvenie
Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 03.11.2015
• telefonicky na čísle 055/32 74 428 - Zuzana Dubovecká
055/32 74 402 – Ing. Ľudovít Korotnoky

NovitechPartner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice, Slovensko

