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Vec: Pridelenie kreditných bodov odbornému podujatiu 

         Poverenie zabezpečením ďalšieho vzdelávania správcov  

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 23.09.2022                      

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 02.11.2022. 

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 02.11.2022 pridelilo 

kreditné body nasledovne: 

Termín :  02.11.2022 (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: 

• Prevzatie účtovníctva 

• Inventarizácia a inventarizačné rozdiely 

• Špecifiká jednotlivých druhov majetku úpadcu a zdroje jeho krytia 

• Hlavná kniha ako informačný zdroj správcu 

2. blok:  

 Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   

v znení účinnom od 17. júla 2022 – aplikačná prax a jej prípadné problémy so zameraním na analýzu 

jednotlivých novelizovaných inštitútov (vstup do konania, prihlasovanie pohľadávok, prihliadanie, 

zoznam pohľadávok, schôdza veriteľov, dohľad súdu, reštančná správa, speňažovanie, prechodné 

ustanovenia a pod.) 
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 Predpoklad vývoja insolvenčného práva na Slovensku s ohľadom na pripravované novely  

zákona o konkurze a reštrukturalizácii (pripravovaný návrh MS SR a poslanecký návrh)  

a pripravovaný návrh novely vyhlášky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti 

konkurzu a reštrukturalizácie. 

 

 Vyhláška č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z.  

o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom  

od 17. júla 2022 – prehľad novelizovaných ustanovení a ich aplikácia v prebiehajúcich konaniach. 

 

 Zaistený majetok v trestnom konaní vs. zabezpečenie a speňaženie dotknutého majetku v konkurze. 

Analýza dotknutých inštitútov upravených v Trestnom poriadku a v zákone o konkurze  

a reštrukturalizácii. Konkurencia noriem trestného a inslovenčného práva (modelová situácia). 

 

Miesto konania: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice  

Prednášajúci:  Mgr. JUDr. Lucián Török – interný doktorand na Právnickej fakulte Univerzity  

                                                       Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (katedra                                                                       

                                                      obchodného a hospodárskeho práva) 

   Ing. Miriam Šefčíková, PhD. – správca, znalec 

 
 

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. 

 


