
 

P OZVÁNK A 

 

Vážené správkyne a správcovia, 

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva dňa 20.11.2019 na seminár 

akreditovaný Ministerstvom spravodlivosti SR v rámci ďalšieho vzdelávania správcov na tému: 

Rozhodovacia činnosť súdu v konaniach podľa ZKR 

Termín:  20. 11. 2019 (streda, od 8,00 hod. do 16,30 hod.) 

Lektor:  Mgr. JUDr. Lucián Török, Okresný súd v Košiciach 

Program: 

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

9,00 – 15,30  Predkupné právo na majetok speňažovaný v konkurze na podklade 

rozhodnutia NS SR. 

 Neodkladné opatrenie nariadené súdom v konkurznom konaní. 

 Splnenie povinnosti správcu individuálne informovať známych 

zahraničných veriteľov s poukazom na štandardný formulár 

uverejnený na európskom portáli elektronickej justície. 

 Donucovacie prostriedky súdu vo vzťahu k správcom v konkurznom 

konaní. 

 Otázky výkonu správcovskej činnosti napr. vyčiarknutie správcu z 

jednotlivých oddielov v zozname na MS SR a dôvod pre odvolanie 

správcu súdom, značka správcu s poukazom na subjektivitu správcu 

na podklade uznesenia US SR a pod. 

 Priblíženie budúceho vývoja slovenskej právnej úpravy v oblasti 

konkurzu a reštrukturalizácie v duchu "novej" smernice EP a Rady 

2019/1023. 

15,30 – 16,30 Diskusia; Zodpovedanie otázok účastníkov seminára, ktoré boli zaslané 

usporiadateľovi mailom pred konaním seminára. 

 

Miesto konania:  Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 
Košice, Zrkadlová sála (1.poschodie)  

Rozsah:  8,5 hodín 

Počet kreditov: 6 kreditných bodov (predpoklad) 

 

 



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

účtu IBAN SK71 1100 0000 0026 2911 0118 (variabilný symbol je značka správcu) alebo je 

možné uhradiť v hotovosti pri registrácii.  

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

prihlášky.  

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

S pozdravom, 

Zuzana Baumöhl Schwartzová 

AUDIT-POL, s.r.o. Košice 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

PRIHLÁŠKA NA ODBORNÉ PODUJATIE PRE SPRÁVCOV 

 

 Zúčastním sa na odbornom podujatí pre správcov konaného dňa 20.11.2019 na tému 
 

Rozhodovacia činnosť súdu v konaniach podľa ZKR 
 

Meno, adresa príp. 
fakturačné údaje: 
 
 
 
 

 

Kontakt (e-mail, mobil): 

 

 

Podpis:  

 

 

 
 


