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Vec: Pridelenie kreditných bodov odbornému podujatiu 

         Poverenie zabezpečením ďalšieho vzdelávania správcov  

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 20.07.2022                      

doručená žiadosť spoločnosti Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., so sídlom Pod slivkou 512/2,              

031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 497 763 (ďalej len „Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o.,)                        

o pridelenie kreditných bodov odbornému podujatiu, ktoré sa bude konať dňa 03.10.2022. 

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

a doplnení niektorých zákonov poverilo spoločnosť Inštitúcia odborného vzdelávania s.r.o., zabezpečením 

ďalšieho vzdelávania správcov a odbornému podujatiu, ktoré sa bude konať dňa 03.10.2022 pridelilo 

kreditné body nasledovne: 

Termín :  03.10.2022 (08:00 hod. – 18:30 hod.)  

Rozsah:   8 hodín 

Program:   08:00 - 08:30 prezentácia účastníkov 

   08:30 - 10:00 prednáška 

   10:00 - 10:15 prestávka 

   10:15 - 11:45 prednáška 

   11:45 - 12:00 prestávka 

12:00 - 13:00 prednáška 

13:00 - 14:00 prestávka 

14:00 - 15:30 prednáška 

15:30 - 15:45 prestávka 

15:45 - 17:15 prednáška 

17:15 - 17:30 prestávka 

17:30 - 18:30 prednáška 

 

Témy odborného podujatia:  

1. blok: 

 aktuálna úprava hroziaceho úpadku podľa zákon riešení hroziaceho úpadku č. 111/2022 Z. z., 

poradca v preventívnom konaní 

 preventívne opatrenia riešenia hroziaceho úpadku, preventívne konania - verejná preventívna 

reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia 

 verejná preventívna reštrukturalizácia - podmienky, koncept plánu, dočasná ochrana, verejný plán 

 verejný plán - pravidlá prípravy, náležitosti, schvaľovanie verejného plánu, plnenie plánu 

 subjekty verejnej preventívnej reštrukturalizácie - súd, správca (povinnosti, odmena), veritelia, 

veriteľský výbor 

 neverejná preventívna reštrukturalizácia - plán, posúdenie, účinky 
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2. blok:  

 Nové usmernenia EDPB a zákony, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov konkurzných 

správcov (napr. zákon č. 7/2005 Z. z., zákon č. 8/2005 Z. z.,  vyhláška č. 665/2005 Z. z. vyhláška č. 

666/2005 Z. z.) 

 Zásady spracúvania osobných údajov a vysvetlíme sa na konkrétnych príkladoch  

 Pojem dokumentácia podľa Nariadenia GDPR, vypracovanie informácií o spracúvaní osobných 

údajov 

 Právny základ na spracúvanie osobných údajov,  vzťah so sprostredkovateľom 

 Najčastejšie pochybenia pri spracúvaní osobných údajov. Pokuty uložené Úradom na ochranu 

osobných údajov SR 

 Diskusia 

 

 

Miesto konania: Hotel  Slovakia***, Antona Bernoláka 3231/2A, 010 01 Žilina  

Prednášajúci:  JUDr. Marcela Macová   

   JUDr. Michal Masár  

 

Počet pridelených kreditných bodov odbornému podujatiu: 5 

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. 

 


