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Vec: Pridelenie kreditných bodov odbornému podujatiu 

         Poverenie zabezpečením ďalšieho vzdelávania správcov  

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 27.10.2022                      

doručená žiadosť spoločnosti I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 20,                     

811 08 Bratislava, IČO: 36 823 147 (ďalej len „I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o.“) o pridelenie 

kreditných bodov odbornému podujatiu, ktoré sa bude konať dňa 25.11.2022. 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov poverilo spoločnosť I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť s.r.o 

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

25.11.2022 pridelilo kreditné body nasledovne: 

Termín :  25.11.2022 (08:00 hod. – 17:00 hod.)  

Rozsah:   8 hodín 

Miesto konania: Klub 500, Obchodná 6, 811 06 Bratislava (zasadačka na 1. poschodí) 

Program:   08:00 - 08:30 prezentácia účastníkov  

   08:30 - 12:00 prednáška 

   12:00 - 12:30 prestávka 

   12:30 - 17:00 prednáška 

    

Témy odborného podujatia:  

- Legislatívne okienko - Aktuálne a plánované zmeny týkajúce sa právnej úpravy v roku 2022 

- Rozbor ustanovení zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR v kontexte novely, ktorá bola prijatá v súvislosti  

so zákonom č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Rozbor ustanovení zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch, v kontexte novely, ktorá bola prijatá  

v súvislosti so zákonom č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

- Rozbor ustanovení vykonávacích predpisov súvisiacich so zákonom č. 111/2022 Z. z. o riešení 

hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zameraním na právne kroky 

dlžníka, špecializovaného správcu – postupy, riešenia 

- Špecializovaní správcovia podľa zákona č. 111/2022 Z. z., ich postavenie, činnosť, práva  

a povinnosti, zodpovednosť, skúška 

- Postupy riešení jednotlivých modelových situácii pri ustanoveniach o malom konkurze, rozbor 

ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR 

- Postupy riešení osobného bankrotu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR 

- Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka, rozbor jednotlivých podstát podľa zákona  

č. 7/2005 Z. z. ZKR 
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- Judikatúra v oblasti zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer – rozbor jednotlivých rozhodnutí 

súdov na území SR 

- Diskusia k vyššie uvedeným bodom obsahu odborného podujatia 

 

 

Prednášajúci:  - JUDr. Branislav Pospíšil  

   - JUDr. Martina Mrázová 

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. 

 

 


