
 

 

Košice, 26.08.2019 

P OZVÁNK 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:  23. – 24. 10. 2019 (od 8,00 hod. do 17,00 hod.) 

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

JUDr. Andrej Radomský, Krajský súd v Prešove, sudca 

Program 23.10.2019 (streda) 

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

9,00 – 12,30 Poctivý zámer. Žaloby o určenie, že dlžník nemal poctivý zámer. Povinné 

zastúpenie dlžníka advokátom. Aktuálne rozhodnutia súdu v danej oblasti. 
12,30 – 16,00 Speňaženie obydlia dlžníka, speňaženie nehnuteľností, hnuteľných vecí 

a ostatného majetku v konaniach OdK  

Odporovateľnosť právnych úkonov v konaniach K, R, OdK. Právna 

úprava, žaloby, dokazovanie.  

16,00 – 17,00 Diskusia; Zodpovedanie otázok účastníkov seminára ohľadne rôznych 

oblastí konkurzu a reštrukturalizácie, ktoré boli zaslané usporiadateľovi 

mailom pred konaním seminára. 

Program 24.10.2019 (štvrtok) 

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

9,00 – 12,30 Koncepcia dokazovania v incidenčných sporoch a vykonávanie 

dôkazov.  

Dokazovanie, skutkové tvrdenia, materiálne vedenie konania, príprava 

dokazovania, dokazovanie na pojednávaní, delenie a presúvanie 

dôkazného bremena, negatívna dôkazná teória, informačný deficit, 

dôkazné prostriedky a hodnotenie dôkazov.  

12,30 – 16,00 Analýza konkrétnych prípadov (incidenčných sporov) 

16,00 – 17,00 Diskusia; Zodpovedanie otázok účastníkov seminára ohľadne rôznych 

oblastí konkurzu a reštrukturalizácie, 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:  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: 

23.10.2019   áno  nie* 
 
24.10.2019   áno  nie* 
 

Meno, adresa príp. 
fakturačné údaje: 
 
 
 
 

 

Kontakt (e-mail, mobil): 

 

 

Podpis:  

 

 

 
 

* nehodiace sa preškrtnite 


