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Košice, 02.08.2017 

P OZVÁNK A 

Vážené správkyne a správcovia, 

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na dvojdňový seminár akreditovaný 

Ministerstvom spravodlivosti SR na tému: 

Aplikačné problémy pri oddlžení fyzických osôb od 01.03.2017 

Termín: 20. – 21.09.2017 (streda, štvrtok, od 9,00 hod. do 15,30 hod.) 

Lektori:  JUDr. Branislav Gazdag, Okresný súd Košice I, podpredseda  

JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie 

 JUDr. Michal Leščinský, Centrum právnej pomoci, právnik pre oddlženie  

Program 20.09.2017, streda 

8,30 – 9,00 Prezentácia, otvorenie seminára 

9,00 – 11,00 Centrum právnej pomoci a jeho úloha pri oddlžení (zastupovanie, 

pohľadávka z pôžičky, spracovanie návrhov, problémy praxe) 

11,00 – 11,15 Prestávka 

11,15 – 13,45 Oddlženie - Úvodné stretnutie s dlžníkom, poučenie dlžníka v zmysle § 166i 

ZKR; Povinnosti správcu v konaní o oddlžení (správy, lustrácia majetku, 

zverejňovanie v Obchodnom vestníku, využívanie IS RU a iné) 

13,45 – 14,00 Prestávka 

14,00 – 15,30 Konkurzná podstata, majetok podliehajúci konkurzu; Nepostihnuteľná hodnota 

obydlia; Speňaženie nehnuteľnosti a obydlia dlžníka; Možnosť vykonávania 

zrážok zo mzdy po vyhlásení konkurzu; Bezpodielové spoluvlastníctvo 

manželov; Odporovateľné právne úkony dlžníka 

Program 21.09.2017, štvrtok 

8,30 – 9,00 Prezentácia, otvorenie seminára 

9,00 – 11,00 Činnosť súdu v konaní o oddlžení (doručovanie písomností, dohľad súdu, 

rozhodovacia činnosť, skúmanie poctivého zámeru dlžníka, problémy súdnej 

praxe po novele) 

11,00 – 11,15 Prestávka 

11,15 – 13,45 Oddlženie - Prihlasovanie pohľadávok a ich popieranie, zoznam pohľadávok; 

Nedotknuté pohľadávky; Náklady konkurzu; Rozvrh výťažku, zrušenie konkurzu 

13,45 – 14,00 Prestávka 

14,00 – 15,30 Odmena správcu v konaní o oddlžení podľa vyhlášky a iné náhrady; Oddlženie 

splátkovým kalendárom; Prechodné ustanovenia ZKR; Problémy správcovskej 

praxe po novele - diskusia 
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Miesto konania:  zasadačka, II. poschodie, Stavebné bytové družstvo I, Vojenská 14, Košice. 

Rozsah:  spolu 16 hodín  

 

Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do 

vzdelávacích aktivít. Predpokladaný počet kreditných bodov 6/deň, spolu 12 kreditných bodov.  

 

Účastnícky poplatok vo výške 55,- EUR s DPH/deň je možné uhradiť bankovým prevodom na č. 

účtu IBAN SK71 1100 0000 0026 2911 0118, ako variabilný symbol uveďte značku správcu. 

Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii. Prezentácia bude od 8,30 – 9,00. 

 

Ak máte záujem zúčastniť sa na odbornom podujatí, prosíme o vyplnenie a zaslanie priloženej 

prihlášky (mailom, faxom, poštou). 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

S pozdravom 

 
Zuzana Schwartzová 

AUDIT-POL, s.r.o. Košice 

 

 

 

 

 


