
 
 

Ministerstvo spravodlivosti SR | Račianska ul. 71 | 813 11 | Bratislava | Slovenská republika 

tel.: 02/888 91 535 | e-mail: spravcovia@justice.sk | www.justice.gov.sk 
 

 

Vec: Pridelenie kreditných bodov odbornému podujatiu 

         Poverenie zabezpečením ďalšieho vzdelávania správcov  

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 14.09.2022                      

doručená žiadosť spoločnosti AUDIT – POL, s.r.o. Košice, so sídlom Čermeľská 45, 040 01 Košice, 

 IČO: 31 706 703 (ďalej len „AUDIT – POL, s.r.o. Košice) o pridelenie kreditných bodov odbornému 

podujatiu, ktoré sa bude konať dňa 19.10.2022. 

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

a doplnení niektorých zákonov poverilo spoločnosť AUDIT – POL, s.r.o. Košice, zabezpečením ďalšieho 

vzdelávania správcov a odbornému podujatiu, ktoré sa bude konať dňa 19.10.2022 pridelilo kreditné body 

nasledovne: 

Termín :  19.10.2022 (08:30 hod. – 17:45 hod.)  

Rozsah:   8 hodín 

Program:   08:30 - 09:00 prezentácia účastníkov 

   09:00 - 12:00 prednáška 

   12:00 - 12:30 prestávka 

   12:30 - 15:00 prednáška 

   15:00 - 15:15 prestávka 

15:15 - 17:45 prednáška 

 

Témy odborného podujatia:  

 Platobná neschopnosť, hroziaci úpadok a povinnosti súvisiace s hroziacim 

úpadkom 

 KONKURZ: Návrh na vyhlásenie konkurzu, vstup do konania, prihlasovanie 

pohľadávok, zoznam pohľadávok, veriteľské orgány, speňažovanie majetku 

 REŠTRUKTURALIZÁCIA: Reštrukturalizačný posudok, návrh na povolenie 

reštrukturalizácie, prihlasovanie pohľadávok, zoznam pohľadávok, veriteľské 

orgány, ust. § 155a 

 ODDĹŽENIE: Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka, poctivý zámer, 

správca 

 Prechodné ustanovenia 

 Diskusia; Zodpovedanie otázok účastníkov seminára, ktoré boli zaslané 

usporiadateľovi mailom pred konaním seminára 

 

Miesto konania: Congress Hotel Centrum Košice, Sála Einstein I. 

Prednášajúci:  JUDr. Matúš Králik, PhD.   
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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. 

 


