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Inštitút vzdelávania Konkurzných 

správcov Slovenskej republiky, o.z. 

         Rudnayovo nám. 1 

         811 01 Bratislava 

 

 

Vec:  Schválenie školiaceho plánu odbornej prípravy 

 Poverenie na zabezpečenie odbornej prípravy 

 Pridelenie kreditných bodov odborným podujatiam 
 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) Vám oznamuje, že v zmysle                          

§ 2 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov 

v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie (ďalej len „vzdelávací poriadok“) Vás poveruje zabezpečením 

odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky a v zmysle ust. § 2 ods. 1 vzdelávacieho 

poriadku schvaľuje  školiaci  plán  odbornej  prípravy,  ktorá  sa  bude  konať v termíne od 15.04.2021 do 

15.05.2021 prostredníctvom online seminárov v aplikácii Zoom Client for Meetings. Listom zo dňa 

19.02.2021 ste zároveň požiadali ministerstvo o pridelenie kreditných bodov k jednotlivým dňom odbornej 

prípravy, na ktorej sa budú môcť zúčastniť zapísaní správcovia v rámci ďalšieho vzdelávania správcov. 

 

Ministerstvo s takouto formou vedenia odbornej prípravy súhlasí za nasledovných podmienok: 

- poskytnutie údajov o programe v akom sa bude konať online seminár, 

- umožnenie ministerstvu prístup, prístupové heslá a internetový odkaz na online seminár, 

- internetový odkaz na online seminár, ako aj prístupové heslá je potrebné oznámiť ministerstvu 

najneskôr do troch pracovných dní pred samotným seminárom, 

- zabezpečiť výstup formou excelovských tabuliek, ktorých obsahom bude potvrdená účasť/ neúčasť 

správcov na dištančnom vzdelávaní, 

- možnosť spätného dohľadania (zoznamu) reálne zúčastnených/pripojených na online seminári, 

- povinnosť každého účastníka mať zapnutú kameru po celý čas trvania jednotlivých seminárov.  

 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov poveruje zabezpečením ďalšieho vzdelávania správcov 

a odborným podujatiam v rámci odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky, ktoré sa 

budú konať v termíne od 15.04.2021 do 15.05.2021 pridelilo kreditné body nasledovne: 

1. deň – 15.04.2021 

 

lektor: JUDr. Martin Maliar 

počet hodín: 8 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 6 

 

Vaše číslo/list zo dňa: Naše číslo / záznam Vybavuje / klapka Bratislava 
  19.02.2021 03594/2020/152SKP              Mgr. Kiš/226 

 
                 04.03.2021 
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Obsahové zameranie - právo: 

 všeobecne o konkurze a reštrukturalizácii, stručné predstavenie zákona o konkurze 

a reštrukturalizácii, zákona o správcoch a vykonávacích predpisov vydaných na vykonávanie týchto 

zákonov; 

 základné povinnosti správcu, kancelária správcu, vylúčenie správcu z výkonu správcovskej činnosti, 

mlčanlivosť správcu, oznamovacie povinnosti správcu, správcovský spis, časová špecifikácia práce, 

zodpovednosť správcu, zamestnanci správcu a poverené osoby; 

 kancelársky poriadok pre správcov (vedenie kancelárie správcu, vedenie evidenčných pomôcok 

a vedenie správcovského spisu); 

 ustanovenie správcu do funkcie, odvolanie správcu z funkcie a výmena správcu vo funkcii a s tým 

súvisiace povinnosti, postavenie odvolaného správcu a nového správcu; 

 vyžadovanie súčinnosti od dlžníka (úpadcu) a tretích osôb, postup a postavenie správcu 

pri vyžadovaní zákonnej súčinnosti od dlžníka (úpadcu) a tretích osôb a vynucovanie zákonnej 

súčinnosti správcom. 

 

2. deň – 16.04.2021 

 

lektor: Mgr. Ing. Róbert Havlát 

počet hodín: 8 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 6 

 

Obsahové zameranie - právo: 

 vyhlásenie konkurzu a účinky vyhlásenia konkurzu (nakladanie s majetkom úpadcu, výpoveď alebo 

odstúpenie od zmluvy, splatnosť záväzkov, súdne a iné konania týkajúce sa majetku podliehajúceho 

konkurzu, exekučné konania a dobrovoľné dražby, BSM, jednostranné právne úkony úpadcu, 

započítanie a postupovanie pohľadávok, pracovnoprávne vzťahy a ďalšie účinky vyhlásenia 

konkurzu v nadväznosti aj na osobitné predpisy); 

 dohľad súdu počas konkurzu, podávanie správ súdu počas konkurzu a postavenie súdu v konkurze; 

 činnosť správcu do konania prvej schôdze veriteľov (ustanovenie do funkcie, prvé a nevyhnutné 

úkony správcu, obmedzenia správcu ohľadom nakladania s majetkom podliehajúcim konkurzu 

a odmena správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov); 

 prijímanie prihlášok, zostavenie zoznamu pohľadávok, skúmanie a popieranie prihlásených 

pohľadávok správcom, vybavovanie podnetov podaných veriteľmi na popretie prihlásených 

pohľadávok, zistenie prihlásených pohľadávok, uznanie popretej pohľadávky správcom, incidenčné 

konania ohľadom určenia popretých pohľadávok. 

 

 

 
3. deň – 17.04.2021 

 
lektor: Mgr. Ing. Róbert Havlát  

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 3 
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Obsahové zameranie - ekonomika:  

 reštrukturalizačný posudok; 

 reštrukturalizačný plán, jeho časti, niektoré zásady, väzba na príslušnú smernicu EÚ, zákon o štátnej 

pomoci; 

 účinky začatia reštrukturalizačného konania a pohľadávky v reštrukturalizačnom konaní; 

 veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní, odlišnosti v zložení a kreovaní veriteľského výboru, 

pôsobnosť veriteľského výboru, zasadanie veriteľského výboru, hlasovanie vo veriteľskom výbore, 

postavenie správcu vo vzťahu k veriteľskému výboru v reštrukturalizačnom konaní. 

 

 

4. deň – 22.04.2021 

 

lektor: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová  

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 3 

 

Obsahové zameranie - právo: 

 zvolanie a konanie schôdze veriteľov, povinnosti správcu v súvislosti so zvolaním a zabezpečením 

konania prvej schôdze veriteľov a ďalších schôdzí veriteľov, pôsobnosť schôdze veriteľov, 

hlasovanie na schôdzi veriteľov a zrušenie uznesenia schôdze veriteľov rozhodnutím súdu; 

 veriteľský výbor, zloženie a kreovanie veriteľského výboru, pôsobnosť veriteľského výboru, 

zasadanie veriteľského výboru, hlasovanie vo veriteľskom výbore, postavenie správcu vo vzťahu 

k veriteľskému výboru, súd ako veriteľský výbor; 

 

lektor: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová  

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 3 

 

Obsahové zameranie - právo: 

 správa majetku podliehajúceho konkurzu, pohľadávky proti podstate. 

 majetok podliehajúci konkurzu, zisťovanie majetku podliehajúceho konkurzu, vyhotovenie súpisu 

osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre oddelené podstaty, aktualizácia súpisu a vedenie 

súpisu, zverejnenie súpisu a zmien súpisu v Obchodnom vestníku; 

 oceňovanie majetku zapisovaného do súpisu a postup pri oceňovaní majetku zapísaného do súpisu; 

 zápis sporného majetku do súpisu, vylúčenie sporného majetku zo súpisu, konanie o vylúčení 

majetku zo súpisu, nakladanie s majetkom zapísaným do súpisu s poznámkou. 

 

 

5. deň – 23.04.2021 

lektor: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová  

počet hodín: 8 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 6 
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Obsahové zameranie - právo:  

 činnosť predbežného správcu (ustanovenie do funkcie, postup predbežného správcu pri zisťovaní 

dlžníkovho majetku, dohľad súdu, podávanie správ súdu, odmena a úhrada výdavkov predbežného 

správcu); 

 zabezpečovacie práva v konkurze, oddelená podstata a zaraďovanie majetku do oddelenej 

podstaty; 

 príslušný orgán, zloženie príslušného orgánu, pokyny a odporúčania príslušného orgánu, úkony 

podliehajúce schváleniu príslušným orgánom, postup správcu pri vyžadovaní pokynov od 

príslušného orgánu, postup správcu v prípade nečinnosti príslušného orgánu a v prípade pokynov, 

ktoré sú v rozpore so zákonom alebo pravidlami speňažovania; 

 

 
6. deň – 24.04.2021 

 

lektor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.   

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 2 

 

Obsahové zameranie - ekonomika: 

 právnické osoby: podvojné účtovníctvo a súvisiace právne predpisy, účtovná jednotka, rozdelenie 

účtovných jednotiek, vedenie účtovníctva, obsahové náležitosti účtovného dokladu, doklad 

elektronickej registračnej pokladne, inventarizácia a inventúra, oceňovanie majetku v účtovníctve 

a súvis so stanovením súpisovej hodnoty majetku, náhradné spôsoby zisťovania majetku pri 

nedostatočne vedenom účtovníctve. 

 

 
7. deň – 29.04.2021 

 

lektor: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová  

počet hodín: 8 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 6 

 

Obsahové zameranie - právo: 

 speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu; 

 rozvrh výťažku, uspokojenie zabezpečených veriteľov a uspokojenie nezabezpečených veriteľov, 

odmena správcu z výťažku; 

 zrušenie konkurzu. 

 

8. deň – 30.04.2021 

 

lektor: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová 

počet hodín: 2 hod.                                                 

počet pridelených kreditných bodov: 2 
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Obsahové zameranie - právo: 

 malý konkurz; 

 cezhraničný konkurz. 

 

lektor: JUDr. Vladimír Kotus 

počet hodín: 6 hod.                                                 

počet pridelených kreditných bodov: 4 

 

Obsahové zameranie - právo: 

 uplatňovanie iných všeobecne platných právnych predpisov v konkurze a reštrukturalizácii 

- Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 

činnosti  

- Zákonník práce, Civilný sporový poriadok. 

 

9. deň – 01.05.2021 

 

lektor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.   

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 2 

 

Obsahové zameranie - ekonomika: 

 Právnické osoby: otváranie a zatváranie účtovných kníh, špecifiká vedenia účtovníctva v konkurze, 

zostavenie individuálnej účtovnej závierky, povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky, 

ustanovenia dane z príjmov právnických osôb v konkurze, podávanie daňových priznaní. 

 
10. deň – 06.05.2021 

 

lektor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.   

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 2 

 

Obsahové zameranie - ekonomika: 

 Fyzické osoby, vedenie jednoduchého účtovníctva, súvisiace právne predpisy, otváranie 

a zatváranie účtovných kníh, daň z príjmov fyzických osôb, druhy príjmov, spôsoby evidencie 

príjmov pre daňové účely, podávanie daňových priznaní 

 

 
lektor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.   

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 2 

 

Obsahové zameranie - ekonomika: 

 Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia a dotknuté druhy príjmov, licenčné poplatky a s nimi 

súvisiaci nehmotný majetok, jeho význam v konkurze, spôsob jeho evidencie a oceňovania. 
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11. deň – 07.05.2021  
 

lektor: Mgr. Ing. Róbert Havlát 

počet hodín: 8 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 6 

 

Obsahové zameranie - právo: 

 zvolanie a konanie schôdze veriteľov v reštrukturalizačnom konaní, povinnosti správcu v súvislosti 

so zvolaním a zabezpečením konania prvej schôdze veriteľov a ďalších schôdzí veriteľov 

v reštrukturalizačnom konaní, pôsobnosť schôdze veriteľov, hlasovanie na schôdzi veriteľov 

a zrušenie uznesenia schôdze veriteľov rozhodnutím súdu v reštrukturalizačnom konaní; 

 postavenie správcu, činnosť správcu a dohľad vykonávaný správcom v reštrukturalizačnom konaní; 

 reštrukturalizačný plán, príprava, predkladanie a schvaľovanie reštrukturalizačného plánu, 

neúčinnosť reštrukturalizačného plánu; 

 skončenie reštrukturalizácie a dozorná správa; 

 konanie o oddlžení; 

 dohľad súdu v reštrukturalizačnom konaní a konverzia reštrukturalizačného konania na konkurzné 

konanie; 

 konkurz fyzickej osoby; 

- oddlženie; 

- splátkový kalendár. 

 

12. deň – 08.05.2021  

 

lektor: Ing. Renáta Petrová 

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 3 

 

Obsahové zameranie - ekonomika: 

 pracovnoprávne povinnosti správcu konkurznej podstaty, ďalšie povinnosti správcu v nadväznosti 

na Zákonník práce, zákon o sociálnom a zdravotnom poistení, uplatnenie nárokov z garančného 

fondu, ochrana osobných údajov, archivačné povinnosti správcu, ďalšie súvisiace povinnosti 

správcu v pracovnoprávnych vzťahoch vo vzťahu k zamestnancom úpadcu v zmysle ust. § 56 ZKR.  

 

 
13. deň – 13.05.2021 

 

lektor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.   

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 2 

 

Obsahové zameranie - ekonomika: 

 finančná správa SR, zásady správy daní, daňový poriadok, osoby zúčastnené na správe daní 

a pôsobnosti správcu dane, špecifiká správy daní v konkurze a reštrukturalizácii, postavenie 



 
 
 

 

Ministerstvo spravodlivosti SR | Račianska ul. 71 | 813 11 | Bratislava | Slovenská republika 
tel.: 02/88891111 | e-mail: spravcovia@justice.sk | www.justice.gov.sk 

konkurzného správcu pri správe daní, daňové tajomstvo, daňová kontrola v konkurze – úkony 

zabezpečujúce jej priebeh, lehoty, sankcie. 

 
lektor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.   

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 2 

 

Obsahové zameranie - ekonomika: 

 zákon o dani z pridanej hodnoty – predmet dane, zdaniteľná osoba, registračná povinnosť 

a podmienky zrušenia registrácie, zdaniteľné obchody, miesto zdaniteľného obchodu, miesto 

dodania služby, daňová povinnosť, oslobodenie od dane, základné sadzby dane, podávanie 

daňových priznaní, zdaňovacie obdobie v konkurze, postavenie úpadcu ako platiteľa dane, faktúra – 

povinnosť jej vystavenia, lehoty a jej forma a náležitosti. 

 

 

14. deň – 14.05.2021 

lektor: JUDr. Pavol Malich  

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 3 

Obsahové zameranie - právo: 

 odporovanie právnym úkonom (povinnosti správcu v súvislosti s odporovaním právnym úkonom), 

uplatnenie odporovacieho práva, skutkové podstaty jednotlivých odporovateľných právnych 

úkonov, následky úspešného uplatnenia odporovacieho práva, postup správcu pri odporovaní 

právnym úkonom.  

 

lektor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.   

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 3 

 

Obsahové zameranie - ekonomika:  

 správa majetku v konkurze pred jeho speňažením vo forme rozhodnutia správcu pokračovať 

v prevádzkovaní podniku, správa majetku v konkurze pred jeho speňažením vo forme jeho 

prenájmu, ekonomické výhody a nevýhody prenájmu podniku, daň z nehnuteľností, daň 

z motorových vozidiel, ostatné nepriame dane a miestne dane. 

 

 

15. deň – 15.05.2021 

lektor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.   

počet hodín: 4 hod.  

počet pridelených kreditných bodov: 3 

Obsahové zameranie - ekonomika: 
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 ekonomický aspekt reštrukturalizácie, zisťovanie obchodnej a finančnej situácie dlžníka, súvisiaci 

pojem kríza podniku, použitie metód finančnej analýzy dlžníka, význam a využitie interných zdrojov 

dlžníka, podstata a členenie nákladov, metódy a tvorba finančného plánu dlžníka, daňové súvislosti 

s reštrukturalizáciou. 

 
 

Podľa § 9 ods. 2 vzdelávacieho poriadku pre správcov kreditné body priradené k jednotlivému podujatiu 

získa ten správca, ktorý sa na podujatí zúčastní. Ak ide o účasť s prednáškou počet získaných kreditných 

bodov sa násobí dvoma.  

Prihlásiť sa na podujatie je možné u usporiadateľa. 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie odpisu osvedčenia o riadnom vykonaní odbornej prípravy 

vydaného absolventovi a kópiu prezenčnej listiny.  

S pozdravom                                                  

 

                         Mgr. Martin Butko 

              generálny riaditeľ sekcie dohľadu 


