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Diskusný seminár sa uskutočňuje s podporou Ministerstva školstva SR v rámci grantového projektu VEGA č. 
1/0535/19 Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí pri usmrtení blízkej osoby. 
 

 
Trnavské právnické debaty 
 

Náhrada nemajetkovej  ujmy pozostalých 
a osobitost i  nároku na náhradu 
nemajetkovej  ujmy v medic ínskom práve 
v podmienkach s lovenského a českého 
práva  
 
Diskusný seminár 
 

 
 
POPIS A CIEĽ SEMINÁRA 
 
Seminár bude zameraný na tieto čiastkové otázky:  

§ náhrada nemajetkovej ujmy blízkych osôb pozostalých v slovenskom a českom práve, 
vývoj a návrh právnej úpravy v podmienkach slovenského práva  

§ vzťah nároku na náhradu nemajetkovej ujmy ako následku zásahu do osobnostného 
práva a nároku na náhradu ujmy na zdraví  

§ špecifiká náhrady nemajetkovej ujmy v medicínskom práve s osobitným dôrazom na 
otázky kauzality 

§ problematické aspekty určovania výšky nároku na náhradu nemajetkovej ujmy  
 

 

   
 Dátum:  22. – 23. jún 2021 

 Miesto:  Podujatie sa uskutoční vzhľadom k obmedzeniam pre konanie hromadných podujatí 
hybridnou formou  

link na on-line pripojenie:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3amhW2GFu3DR5wLIbbMVKPR7qPfWFoSA7-JaW-
TZ39wxU1%40thread.tacv2/1622645164809?context=%7b%22Tid%22%3a%225c86c1c2-
46da-494a-b4a7-feb23465e98c%22%2c%22Oid%22%3a%2205a6ebef-c2f3-424f-85b3-
772b3d358041%22%7d 
 

 Prihlasovanie: https://forms.gle/bRFKXo29SdqhHb1AA 

 Kontaktný email: pravnickedebaty@gmail.com 
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PROGRAM  
 

22. júna 2021 
(on-line prenos) 

 
9.00 – 9.30  registrácia prezenčne zúčastnených a otvorenie meetingu pre 

pripojenie sa účastníkov on-line formou 
 
9.30 – 9.45  otvorenie diskusného seminára a úvod do problematiky 
 
9.45 – 10.15  Úvod do témy náhrady nemajetkovej ujmy sekundárne poškodených 

v súkromnom práve, vývoj právnej úpravy v podmienkach českého 
civilného práva, problematické aspekty a skúsenosti s aplikáciou 
rekodifikovanej úpravy  
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. | Univerzita Palackého 
v Olomouci, Právnická fakulta  

 
10.15 – 10.45  Vzťah nároku na náhradu nemajetkovej ujmy a nároku na náhradu za 

ujmu na zdraví, tendencie rozhodovania v judikatúre slovenského 
ústavného súdu  

 JUDr. Róbert Šorl, PhD. | Ústavný súd SR  
 
10.45 – 11.00 Diskusia 
 
11.00 – 11.10 Coffee break 
 
11.10 – 11.30  Úvahy o možnej budúcej úprave náhrady nemajetkovej ujmy 

v pripravovanom občianskom zákonníku a pripravované znenie 
osobitnej skutkovej podstaty v rekodifikačnom návrhu pre náhradu 
nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí  

  JUDr. Milan Hlušák, PhD. | Ministerstvo spravodlivosti SR   
 
11.30 – 12.00 Osobitosti a špecifiká nemajetkovej ujmy v oblasti medicínskeho práva  
 doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. | Univerzita Karlova, Právnická fakulta  
 
12.00 – 12.30 Diskusia  
 
12.30 – 14.00 Obed 
 
14.00 – 14.25 Uplatňovanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom 

práve, preukazovanie predpokladov a rozdelenie dôkazného 
bremena   

 JUDr. Lucie Široká | Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Centrum 
zdravotnického práva  
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14.25 – 14.45 Aktuálne otázky preukazovania príčinnej súvislosti v českom práve 
(doktrína „straty šance“)  
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. | Univerzita Palackého 
v Olomouci, Právnická fakulta  

 
14.45 – 15.00 Diskusia 
 
15.00 – 15.10 Coffee break  
 
15.10 – 15.35 Kritériá pre určenie výšky náhrady za nemajetkovú ujmu sekundárnych 

obetí v judikatúre slovenských súdov  
 Mgr. Veronika Zoričáková, PhD. | Trnavská univerzita v Trnave, 

Právnická fakulta  
 
15.35 – 15.55  Spoluzapríčinenie primárnej obete a výška nároku na náhradu 

nemajetkovej ujmy pozostalých  
 doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. | Trnavská univerzita v Trnave, 

Právnická fakulta   
 
15.55 – 16.15  Miesto a uplatnenie eggshell skull doktríny v slovenskom práve  
 Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. | Trnavská univerzita v Trnave, 

Právnická fakulta  
 
16.15 – 17.15 Diskusný panel, priestor na otázky účastníkov seminára (otázky 

k témam diskusného fóra je možné zaslať vopred prostredníctvom 
prihlasovacieho formulára) 

 
18.30  Večera  
 
 

23. júna 2021 
(prezenčná forma Modra-Harmónia, hotel Pod lipou Resort) 

 
9.00 – 10.30 Panelová diskusia k návrhu rekodifikovaného znenia právnej úpravy 

náhrady nemajetkovej ujmy v zmluvných a mimozmluvných vzťahoch 
 doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.  
 doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
 doc. JUDr. Peter Varga, PhD. 
 JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

Mgr. Veronika Zoričáková, PhD. 
JUDr. Milan Hlušák, PhD. 

 
10.30 – 10.45 Coffee break 
 
10.45 – 12.30 Panelová diskusia k návrhu rekodifikovaného znenia právnej úpravy 

náhrady nemajetkovej ujmy sekundárne poškodených 
 doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. 
 doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
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Mgr. Veronika Zoričáková, PhD. 
JUDr. Milan Hlušák, PhD. 
Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. 

 
12.30   Ukončenie diskusného fóra 
 
 
 
 
 
Organizačný výbor diskusného seminára  
 
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
Mgr. Veronika Zoričáková, PhD. 
 


