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Vec: Pridelenie kreditných bodov odbornému podujatiu 

         Poverenie zabezpečením ďalšieho vzdelávania správcov  

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 08.04.2022                      

doručená žiadosť Inštitút vzdelávania Konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z., so sídlom                           

Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 817 688 (ďalej len „IVKS, o.z.“) o pridelenie kreditných 

bodov odbornému podujatiu, ktoré sa bude konať dňa 20.05.2022 – 21.05.2022. 

Na základe vyššie uvedeného ministerstvo zmysle § 18 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene                       

a doplnení niektorých zákonov poverilo IVKS, o.z. zabezpečením ďalšieho vzdelávania správcov                                      

a odbornému podujatiu, ktoré sa bude konať dňa 20.05.2022 – 21.05.2022 pridelilo kreditné body 

nasledovne: 

Termín : 20.05.2022 – 21.05.2022 

Rozsah:  14 hodín a 40 minút 

Program:           1. deň (20.05.2022 – 8 hodín a 10 minút) 

                            08:00 hod. – 09:00 hod. – registrácia účastníkov 

    09:00 hod. – 09:10 hod. – otvorenie 

  09:10 hod. – 11:00 hod. – prednáška 

  11:00 hod. – 11:10 hod. – prestávka 

  11.10 hod. – 13:00 hod. – prednáška 

  13:00 hod. – 14:00 hod. – obed 

  14:00 hod. – 16:00 hod. – prednáška  

  16:00 hod. – 16:30 hod. – prestávka  

  16:30 hod. – 19:00 hod. – prednáška + diskusia  

 

  2. deň (23.10.2021 - 6 hodín a 30 minút) 

  09:00 hod. – 11:00 hod. – prednáška 

  11:00 hod. – 11:10 hod. – prestávka 

  11:10 hod. – 13:00 hod. – prednáška 

  13:00 hod. – 13:30 hod. – prestávka 

  13:30 hod. – 16:00 hod. – prednáška 

  16:00 hod. – záver   

  

Témy:   

 

 Podstatné zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii účinné od 17. júla 2022: 

- Nový koncept platobnej neschopnosti. 

- Pravidlá platenia finančných záväzkov dlžníka, ktorý je v úpadku (pred vyhlásením konkurzu). 

- Povinnosti štatutárnych orgánov dlžníka pri hroziacom úpadku. 

- Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu pri platobnej neschopnosti. 

- Výlučné elektronické podania-návrh na vyhlásenie konkurzu a prihláška. 

- Nová právna úprava pri zmene účastníkov konania (vstup do konania, potvrdenie nadobudnutia 

pohľadávky). 
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- Schôdza veriteľov prostredníctvom video konferencie. 

- Veriteľský výbor určený súdom. 

- Osobitné povinnosti správcu v reštančných konaniach. 

- Zmeny v právnej úprave reštrukturalizácie. 

 Vybraná judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky 

 

Prednášajúci: prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. 

 
 
 

Incidenčné spory  

- Pojem, delenie, procesné podmienky, petity žalôb, procesný postup správcu a súdu, podmienky 

úspešnosti žalôb o určenie pohľadávok. 

Excindačné spory 

Aktuálna judikatúra 

Prednášajúci: JUDr. Jaroslav Macek 

 

 

Zmeny, ktoré prináša nová právna úprava preventívnych reštrukturalizácií 

Osobný bankrot po 5 rokoch od účinnosti - praktické problémy 

Legislatívne zmeny v roku 2022 

- Obchodné právo. 

- Občianske právo. 

- Procesné právo. 

 

Prednášajúci: JUDr. Martin Maliar 
 

 

Inštitút malého konkurzu (so zameraním aj na komparáciu pôvodných a nových ustanovení zákona   

č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii: 

- Aplikácia jednotlivých ustanovení v malom konkurze z II. a IV. časti ZKR. 

- Prechodné ustanovenia vzťahujúce sa na malý konkurz – aplikácia pôvodných a nových ustanovení 

ZKR o malom konkurze. 

- Prehľad výrokov uznesenia súdu o vyhlásení nového malého konkurzu. 

- Preskúmavanie prihlášok v transformovanom konkurze z nového malého konkurzu a popieranie 

pohľadávok prihlásených v malom konkurze. 

- Otázka plnenia povinnosti štatutárom podľa § 106f ZKR. 

- Vylúčenie majetku zo súpisu v novom malom konkurze. 

- Funkcia zástupcu veriteľov v novom malom konkurze. 

- Nariadenie o insolvenčnom konaní vs. nový malý konkurz. 

 

Prednášajúci: Mgr. JUDr. Lucián Török 
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Miesto konania:    Spoločenské centrum Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch, Kúpeľný ostrov 

4445/13, 921 01 Piešťany-Kúpeľný ostrov 

 

Odborní garanti:       prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 JUDr. Ján Havlát - IVKS, o.z. 

Prednášajúci:      prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

      JUDr. Jaroslav Macek – Okresný súd Žilina 

      JUDr. Martin Maliar, ministerstvo 

          Mgr. JUDr. Lucián Török, Okresný súd Košice I 

                                    

Počet pridelených kreditných bodov k prvému dňu odborného podujatia: 6 

Počet pridelených kreditných bodov k druhému dňu odborného podujatia: 6 

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa. 

Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti                

konkurzu a reštrukturalizácie kreditné body priradené k jednotlivému podujatiu získa ten správca, ktorý                             

sa na podujatí zúčastní.  Ak ide o účasť s prednáškou počet získaných bodov sa zdvojnásobuje. 

 

 


