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Vec: Pridelenie kreditných bodov odbornému podujatiu 

         Poverenie zabezpečením ďalšieho vzdelávania správcov  

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 27.08.2021                      

doručená žiadosť spoločnosti Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., so sídlom Pod slivkou 512/2,              

031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 497 763 (ďalej len „Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o.,)                        

o pridelenie kreditných bodov odbornému podujatiu, ktoré sa bude konať dňa 24.09.2021. 

Na základe vyššie uvedeného ministerstvo zmysle § 18 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene                    

a doplnení niektorých zákonov poverilo spoločnosť Inštitúcia odborného vzdelávania s.r.o., zabezpečením 

ďalšieho vzdelávania správcov a odbornému podujatiu, ktoré sa bude konať dňa 24.09.2021 pridelilo 

kreditné body nasledovne: 

Termín :  24.09.2021 (08:00 hod. – 18:30 hod.)  

Rozsah:   8 hodín 

Program:   08:00 - 08:30 prezentácia účastníkov 

08:30 - 10:00 prednáška 

   10:00 - 10:15 prestávka 

   10:15 - 11:45 prednáška 

   11:45 - 12:00 prestávka 

12:00 - 13:00 prednáška 

13:00 - 14:00 obedná prestávka 

14:00 – 15:30 prednáška 

15:30 – 15:45 prestávka 

15:45 – 17:15 prednáška 

17:15 – 17:30 prestávka 

17:30 – 18:30 prednáška 

 

Témy odborného podujatia:  

1. blok: 

- Správca ako ustanovený likvidátor spoločenstva vlastníkov bytov ( ďalej len „svb“), podmienky 

vstupu do likvidácie, preddavok na likvidáciu, postup správcu pri likvidácií svb, ukončenie 

likvidácie, prechodné ustanovenia týkajúce sa likvidácie svb, 

- Výkon zákonného záložného práva v kontexte konkurzov,  

- Vzájomné povinnosti  správcov a  správcov bytových domov v konkurze podľa 4 časti ZKR. 

 

 

2. blok:  

- Riešenie praktických prípadov malého konkurzu podľa § 106 a nasl. ZKR, 

- Riešenie praktických prípadov veľkého konkurzu, 

- Riešenie praktických prípadov oddlženia ( „osobného bankrotu“), 

- Riešenie praktických prípadov splátkového kalendára. 
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Miesto konania: Wellness Hotel Diplomat ****, 1. Mája 14/460, 013 13 Rajecké Teplice 

Prednášajúci:  JUDr. Mgr. Marek Perdík, advokát a správca, 

   JUDr. Mgr. Lucián Török, Okresný súd Košice, 

   JUDr. Matúš Králik, PhD. – advokát a správca, 

   JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., advokát a správca. 

 

Počet pridelených kreditných bodov odbornému podujatiu: 6 

Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu 

a reštrukturalizácie kreditné body priradené k jednotlivému podujatiu získa ten správca, ktorý sa na 

podujatí zúčastní.  Ak ide o účasť s prednáškou počet získaných bodov sa zdvojnásobuje. 

 


