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ASBK: SÚŤAŽ ZAUJALA ŠTUDENTOV SPOTREBITEĽSKÝM PRÁVOM

V júny 2014 nastúpili na stáž do Asociácie bankových klientov (ASBK) nové posily. Sú nimi študenti právnickej fakulty UPJŠ
v  Košiciach,  ktorý  sa  zapojili  do  súťaže  na  tému  ochrany  spotrebiteľa.  Budúci  právnici  si  tentokrát  museli  poradiť
s prípadom z praxe.

Súťaž organizovala ASBK v spolupráci s Európskym združením študentov práva Košice (ELSA Košice). Usporiadatelia súťaže
sú veľmi milo prekvapený účasťou študentov a pomerne vysokou úrovňou odovzdaných vypracovaní. Napriek tomu,  že
súťaž sa konala v skúškovom a štátnicovom období, zapojil sa nadštandardný počet študentov. Zapojil sa dokonca aj študent
pôsobiaci v zahraničí v rámci študijného programu ERASMUS. Prezidentka ELSA Košice Mgr. Štefánia Trunkatová uvádza, že
k takejto peknej účasti prispela určite aj zvolená  forma súťaže. Tá totiž celá prebehla prostredníctvom internetu, pričom na
odovzdanie vypracovaných zadaní mali študenti vyše týždňa. Vďaka tomu mohli súťažiaci prispôsobiť prácu na zadaní súťaže
termínom skúšok, prípadne iným povinnostiam. 

V prvom rade sa však podľa predsedu ASBK JUDr. Ľubomíra Čigáša ukázalo, že študenti si uvedomujú dôležitosť praktických
skúseností, ku ktorým sa žiaľ v rámci štúdia na slovenských právnických fakultách nedostáva ľahko.  

Ako sa vyjadril úspešný riešiteľ súťaže Peter Bobčík (3.miesto): „Okrem intelektuálnej výzvy mi súťaž poskytla najmä cenný
pohľad  na  nerovnosť  v  spotrebiteľských  zmluvách  uzatváraných  v  praxi  medzi  bankami  a  ich  klientmi.  Neprehľadnosť
zmluvných ustanovení neumožňuje laikovi akúkoľvek orientáciu v jeho záväzkoch a v prípade nejasností  ho núti vyhľadať
odbornú právnu pomoc. Okrem toho bola riešená kauza len nedávna, čo svedčí o aktualite tejto problematiky a umožňuje
praktické uplatnenie nájdených riešení.“ 

Ako však dodáva podpredseda ASBK,  Mgr.  Juraj  Schmidt:  „Ukázalo sa  i to,  že študenti  vnímajú takmer „každodennosť“
uzatvárania  spotrebiteľských  právnych  vzťahov  v dnešnej  spoločnosti.  Pritom je  však  spotrebiteľskému  právu  venovaná
v rámci výučby na našich právnických fakultách len veľmi malá pozornosť.“

Pozitívne hodnotí súťaž aj jej samotný výherca, Maroš Gondek: „Do súťaže s ASBK som sa zapojil s cieľom vyskúšať si reálne
riešenie zadanej kauzy, ako aj s cieľom porovnať sa a svoje schopnosti s inými študentmi. Dôvodom pre zapojenie sa bola aj
určená téma, nakoľko ochrana spotrebiteľa je v súčasnosti aktuálnym a rozšíreným problémom. Do súťaže by som sa určite
zapojil znovu, nakoľko moje očakávania zo súťaže boli naplnené, voči jej priebehu nemám žiadne pripomienky, rovnako aj
komunikácia a vyhodnotenie boli bezproblémové. Účasť v súťaži určite odporúčam každému, kto sa chce dozvedieť niečo
nové a vyskúšať a overiť si svoje schopnosti na riešení reálnej kauzy."

Záverom JUDr. Čigáš predstavuje víziu organizovania ďalších ročníkov: „Nielen táto, ale všetky podobné súťaže pomáhajú
zvyšovať schopnosti, vedomosti a skutočný záujem študentov práva. Naša súťaž nepochybne prispieva k rozširovaniu záujmu
budúcich právnikov o problematiku spotrebiteľského práva. Ďalší ročník plánujeme organizovať v širšom rozsahu, pokúsime
sa zapojiť  všetky  právnické fakulty  na  Slovensku  a osloviť  tak  širší  okruh študentov.  Dúfame,  že  sa  nám podarí  zohnať
partnerov na propagovanie a realizáciu nášho zámeru.“
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