
 

P O Z V Á NK A  

Vážené správkyne a správcovia, 

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva v dňoch 19. – 20. 10. 2022 na semináre 

v rámci ďalšieho vzdelávania správcov na témy: 

Novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (19.10.2022) 

 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 
 ODDLŽENIE: Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka, poctivý zámer, správca 
 Prechodné ustanovenia 

Zákon č. 111/2022 o riešení hroziaceho úpadku (20.10.2022) 
 Poradca v preventívnom konaní 
 Verejná preventívna reštrukturalizácia (návrh, povolenie VPR, zastavenie konania o VPR, 

skončenie VPR, subjekty VPR, verejný plán)   
 Dočasná ochrana (poskytnutie, predĺženie DO, účinky, zánik, krízové financovanie) 
 Neverejná preventívna reštrukturalizácia 

Novela zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch (20.10.2022) 
 Kancelária správcu, povinné zmluvné poistenie, vzdelávanie správcov, zoznam správcov, 

vyčiarknutie správcu, dohľad a sankcie 
 Diskusia; Zodpovedanie otázok účastníkov seminára, ktoré boli zaslané usporiadateľovi mailom 

pred konaním seminára. 

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

Program: 

8,30 – 9,00 Registrácia účastníkov, otvorenie seminára 

9,00 – 12,00 Prednáška  

12,00 – 12,30 Obed 

12,30 – 15,00 Prednáška 

15,00 – 15,15 Prestávka 

15,15 – 17,45 Prednáška; Diskusia; Zodpovedanie otázok účastníkov seminára, ktoré boli 
zaslané usporiadateľovi mailom pred konaním seminára 

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

Počet kreditov:  6 kreditných bodov/deň (predpoklad) 

 

Účastnícky poplatok vo výške 65,- EUR s DPH/deň prosíme uhradiť bankovým prevodom na č. účtu IBAN 

SK71 1100 0000 0026 2911 0118 (variabilný symbol je značka správcu).  

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

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

 



 
 

 
PRIHLÁŠKA NA ODBORNÉ PODUJATIE PRE SPRÁVCOV 

 
Zúčastním sa na odbornom podujatí pre správcov konaného:  
 
 
dňa 19.10.2022 (streda) na tému Novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii  

□ áno   □ nie 

 
dňa 20.10.2022 (štvrtok) na témy: Zákon č. 111/2022 o riešení hroziaceho úpadku. Novela zákona č. 
8/2005 Z. z. o správcoch 

□ áno   □ nie 

 
 

Meno, adresa príp. 
fakturačné údaje: 
 
 
 
 

 

Kontakt (e-mail, mobil): 

 

 

 
 


