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Vec: Pridelenie kreditných bodov odbornému podujatiu 

         Poverenie zabezpečením ďalšieho vzdelávania správcov  

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 04.08.2022                      

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 21.10.2022. 

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 21.10.2022 pridelilo 

kreditné body nasledovne: 

 

Termín :  21.10.2022 (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: 

 

Splátkový kalendár  ako forma oddlženia fyzickej osoby, aplikácia inštitútu v praxi 

 

1) Inštitút splátkového kalendára v systematike ZKR 

       (zavedenie inštitútu, jeho podstata, účel a uplatnenie v praxi, porovnanie s inštitútom konkurzu 

ako formy oddlženia fyzickej osoby) 
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2) Fázy procesu oddlženia 

 PREDSÚDNE ŠTÁDIUM  

       (účasť CPP v procese oddlženia formou SK, povinné zastúpenie advokátom, osvedčovanie 

platobnej neschopnosti, ekonomické aspekty oddlženia formou SK, súčinnosť dlžníka 

a určeného advokáta, vybrané problémy a riešenia v praxi) 

 

 NÁVRH NA URČENIE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA 

       (náležitosti návrhu – rozbor povinných príloh návrhu z hľadiska obsahu a formy, formát 

dokumentov pre elektronické podávanie návrhov, praktická ukážka podania návrhu 

prostredníctvom registra úpadcov, nedostatky návrhov, doručenie návrhu na súd, 

vybrané problémy a riešenia v praxi)  

 

 POSKYTNUTIE OCHRANY PRED VERITEĽMI 

       (rozhodovanie súdu o návrhu, výroky uznesenia, právne účinky poskytnutia ochrany 

dlžníka pred veriteľmi – porovnanie s účinkami vyhlásenia konkurzu podľa IV. časti 

zákona)  

 činnosť správcu po ustanovení do funkcie  

(obligatórne povinnosti správcu po ustanovení do funkcie, výzva dlžníkovi na 

úhradu preddavku na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných 

nákladov spojených s vedením konania - právne dôsledky splnenia/nesplnenia 

tejto povinnosti dlžníkom  

 zostavovanie návrhu  

 obsah a štruktúra návrhu SK podľa § 168c ZKR 

 spôsob a rozsah zisťovania okruhu pohľadávok dlžníka + hodnotenie 

oznámených pohľadávok a ich zaraďovanie do návrhu 

 spôsob a rozsah zisťovanie majetkových pomerov, príjmov a výdavkov 

domácnosti dlžníka a ďalších okolností na strane dlžníka s ohľadom na 

obligatórne obsahové zložky návrhu  

 vyhodnotenie zistených vstupných parametrov a základných číselných údajov 

so zásadným vplyvom na prijatie záveru správcu o možnosti/nemožnosti 

zostavenia návrhu SK (zodpovednosť správcu, dlžníka, veriteľa), výpočet a 

stanovenie minimálnych zákonných limitov pre určenie SK, vybrané problémy 

a riešenia v praxi 

 zostavenie návrhu SK so zohľadnením formálnych náležitostí v podmienkach 

konkrétneho dlžníka 

 činnosť správcu po zostavení návrhu SK 
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(oznámenie limitu uspokojenia v OV, námietky veriteľov proti návrhu,  

rozhodovanie o námietkach, právne dôsledku akceptácie námietky veriteľa 

správcom/súdom, kompletizácia návrhu s vyjadrením výšky a splatnosti 

splátok, predloženie návrhu súdu) 

 

 ROZHODOVANIE SÚDU O NÁVRHU SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA 

(+ právne dôsledky určenia splátkového kalendára z pohľadu dlžníka, veriteľov; vybrané 

problémy praxe)  

 

3) Ukážka celého procesu v podmienkach jednoduchších aj zložitejších prípadov z praxe 

 

2. blok:  

 

Fiškálny záujem štátu a zachovanie práv a právom chránených záujmov správcu podstaty ako 

daňového subjektu pri vrátení nadmerného odpočtu DPH, s poukazom na konkrétny konkurz  

 

1) Vymáhanie neuhradeného nadmerného odpočtu DPH správcom v konkurze 

 

2) Právna podstata (charakter) nadmerného odpočtu DPH ako súpisovej zložky majetku 

     v konkurze v kontexte výpočtu odmeny správcu 

 

3) Posun aplikačnej praxe pri riešení finančnej náhrady za zadržiavanie nadmerného odpočtu 

    DPH 

 

 

Miesto konania: Košická futbalová aréna, Pri Prachárni 13, 040 01 Košice  

Prednášajúci:  JUDr. Ingrid Kovalčuková – správca a advokát   

   JUDr. Oľga Kmeťová – správca a odvokát  

 

Počet pridelených kreditných bodov odbornému podujatiu: 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. 

 


