;

Košice, 07.03.2019

P OZ VÁ NK A
Vážené správkyne a správcovia,
Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na dvojdňový seminár
akreditovaný Ministerstvom spravodlivosti SR v rámci ďalšieho vzdelávania správcov.

Termín:

10. – 11. 04.2019 (od 8,00 hod. do 16,00 hod.)

Lektori:

JUDr. Branislav Gazdag, Okresný súd Košice I, podpredseda
JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy
a reštrukturalizácie

JUDr. Vladislav Varchula, Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov
Program 10.04.2019
8,30 – 9,00

Registrácia účastníkov, otvorenie seminára

9,00 – 12,30

Činnosť súdu v konaniach podľa ZKR: Dohľad súdu nad správcom;
Poriadkové pokuty a iné poriadkové opatrenia voči správcom;
Rozhodovacia činnosť súdu; Aktuálny stav konaní, štatistiky, prognózy;
Účinky vyhlásenia konkurzu, reštrukturalizácie vo vzťahu k iným začatým
súdnym konaniam (K, R, OdK, OdS)
Oddlženie splátkovým kalendárom (1. časť): Zákonná úprava
oddlženia splátkovým kalendárom; Prípadová štúdia – spracovanie
návrhu na určenie splátkového kalendára povereným advokátom.
Diskusia

12,30 – 16,00

16,00 – 17,00

Program 11.04.2019
8,30 – 9,00

Registrácia účastníkov, otvorenie seminára

9,00 – 12,30

Činnosť Centra právnej pomoci v konaniach podľa 4. časti zákona:
Základný predpoklad nárokového konania na poskytnutie právnej pomoci
v konaní o oddlžení; Zrejmé dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurz
alebo neurčí splátkový kalendár, a šetrenie týchto dôvodov v nárokovom
konaní; Centrum hlavných záujmov v rozhodovacej praxi súdov; Prehľad
o priebehu nárokového konania v konaní o oddlžení.
Oddlženie splátkovým kalendárom (2. časť): Prípadová štúdia –
zostavenie splátkového kalendára správcom; Iné povinnosti správcu
v konaní OdS.
Diskusia, Zodpovedanie otázok účastníkov seminára ohľadne rôznych
oblastí konkurzu a reštrukturalizácie, ktoré boli zaslané usporiadateľovi
mailom pred konaním seminára.

12,30 – 16,00

16,00 – 17,00

Miesto konania:

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

Rozsah:

celodenný seminár

Počet kreditov:

6 kreditných bodov/deň (predpoklad)

Účastnícky poplatok vo výške 55,- EUR s DPH/deň je možné uhradiť bankovým prevodom na
č. účtu IBAN SK71 1100 0000 0026 2911 0118, variabilný symbol je značka správcu alebo 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:
10.04.2019

áno

nie*

11.04.2019

áno

nie*

Meno,
adresa
fakturačné údaje:

príp.

Kontakt (e-mail, mobil):
Podpis:

* nehodiace sa preškrtnite

