
 

Košice, 12.10.2018 

P OZVÁNK A 

Vážené správkyne a správcovia, 

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

Ministerstvom spravodlivosti SR v rámci ďalšieho vzdelávania správcov. 

Termín:  14.11.2018 (od 8,00 hod. do 16,00 hod.) 

Lektori:   JUDr. Marek Hrouda, LL.M, AK Marek Hrouda & Jana Mazáková  

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

Program: 

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

9,00 – 11,30 Ochrana osobných údajov podľa nariadenia GDPR od 25.05.2018 

 Úvod k ochrane osobných údajov 

 Zásady a právne základy spracúvania osobných údajov 

 Práva dotknutých osôb 

 Základné povinnosti prevádzkovateľa 

 Diskusia 

11,30 – 12,00 Prestávka 

12,00 – 16,00 Vybraná legislatíva v oblasti konkurzov a oddlžení 

 Zahraniční veritelia – oznámenie a formulár v zmysle Nariadenia EP a Rady 

(EÚ), povinnosti správcu, fyzická osoba ako zahraničný veriteľ 

 Zverejňovanie podaní v obchodnom vestníku (čo sa musí/nemusí 

zverejňovať v Obchodnom vestníku v zmysle ZKR) 

 Účinné popretie pohľadávok iným veriteľom 

Praktické skúsenosti správcov v konaní o oddlžení 

 Majetok dlžníka uvedený/neuvedený v zozname majetku, zistený správcom 

(pozemky, staré autá, bankové účty, majetok nezanedbateľnej hodnoty 

obstaraný napr. na spotrebný úver) – súpis majetku, speňaženie, úvahy 

o poctivom zámere 

 Poskytovanie súčinnosti dlžníkom podľa § 74 ZKR a následky jeho porušenia 

 Komunikácia správcu s veriteľmi, povinnosť zasielania výpisu zo 

správcovského spisu?  

Diskusia – otázky a odpovede 

Miesto konania:  zasadačka, II. poschodie, Stavebné bytové družstvo I, Vojenská 14, Košice. 

Rozsah:  8 hodín  

Počet kreditov: 6 kreditných bodov  



 

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 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 


