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Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  

Vás pozýva na seminár 

 

 KONKURZNÝ ZÁKON, OSOBNÝ BANKROT – ZMENY 
2017 

 
 
 

 
ÚČASTNÍCI: 
 
Seminár je vhodný pre právnikov, metodikov, pracovníkov zodpovedných za vymáhanie 
pohľadávok,  pre risk manažérov finančných spoločností a všetkých, ktorí majú záujem 
oboznámiť sa s touto tematikou. 
 
Cieľ 
 
Predstaviť účastníkom novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, účinnú od 1. marca 
2017, ktorá prináša výrazné zmeny v konkurznom práve, vrátane oddlženia fyzickej osoby.  

 
 
Obsah seminára 
 

� Hlavné ciele zákona 377/2016  
� Nová koncepcia osobného bankrotu 
� Oddlženie 
� Konkurz 
� Splátkový kalendár 
� Nepostihnuteľná hodnota obydlia 
� Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer 
� Konanie začaté podľa doterajšieho zákona 
� Návrh na vyhlásenie konkurzu na predpísanom tlačive a povinné zastúpenie 
� Centrum právnej pomoci 

 
 
 
 
LEKTOR: 
JUDr. Martin Maliar – generálny riaditeľ sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti   

SR 

 

 



 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
 

TERMÍN KONANIA:           19. jún 2017 
 

MIESTO KONANIA:           Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 
                Tomášikova 5238/28A 
                821 01 Bratislava - Ružinov 
 
GARANT PODUJATIA:          Ing. Monika Kovácsová 

�   02/5787 3538 
fax: 02/4363 9314 
e-mail: monika.kovacsova@nbs.sk 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

prezentácia:            8.45 h – 9.00 h 
vyučovanie:             9.00 h – 15.00 h 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK (vrátane obeda a občerstvenia):   

na 1 účastníka bez DPH         113,70 EUR       
na 1 účastníka vrátane DPH       136,44 EUR  

 
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:      Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 

Tomášikova 5238/28A 
821 01  Bratislava - Ružinov 
IČO: 42166373 

          DIČ: 2022730369 
          IČ DPH: SK 2022730369 
 
 
BANKOVÉ SPOJENIE:  Číslo účtu IBV:    74069/0720 

IBAN:       SK08 0720 0000 0000 0007 4069 
SWIFT:       NBSB SKBX 

Variabilný symbol:   1469  
Konštantný symbol:   0308 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j.  10. júna 2017. Účastnícky 
poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.  

Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo z internetbankingu) zašlite e-mailom na adresu 
monika.kovacsova@nbs.sk alebo sa ním preukážete pred začiatkom seminára.  
 
 
 
 
 



PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:  
Písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je 
možné. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. 
vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej 
výške. Zastúpenie účastníka je možné. 
 
Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach 
na: http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP. 
 
DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA A MIESTO UBYTOVANIA (TOMÁŠIKOVA 5238/28A): 
Mestskou hromadnou dopravou 
z AS Mlynské Nivy: autobus č.50, vystúpiť na zastávke na znamenie VD 

Úsvit  
z hlavnej železničnej stanice: autobusom č. 61, zastávka Trnavská, s prípadným 

prestupom na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na 
znamenie Haburská 

Bližšie informácie o doprave:    http://www.imhd.sk/ba  

Autom: Bezplatné parkovanie je možné v mieste konania 
podľa kapacitných možností. 

 

UBYTOVANIE:   http://www.ibv-nbs.sk/Dalsie-sluzby/Ubytovanie 
 
 
 

 
 
 
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci, ktorí nie sú zamestnancami NBS, sú povinní 
preukázať sa pri vstupe do budovy platným občianskym preukazom. 
 
Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete 
na internetovej adrese http://www.ibv-nbs.sk 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 
 
 

doc. Ing. Peter Szovics, PhD. 
riaditeľ 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. 
 
 
 

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu:   monika.kovacsova@nbs.sk 
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke:      www.ibv-nbs.sk 

najneskôr do  10. júna 2017 
 



 

INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n. o. 
Tomášikova 5238/28A, 821 01  Bratislava – Ružinov 

Fax: 02/43 63 93 14  

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a 
 
Názov podujatia: ............................................................................................................... 
Termín konania:................................................................................................................ 
Adresa organizácie pre fakturáciu: ................................................................................... 
......................................................................................................PSČ: ............................ 
IČ DPH: ....................................................... IČO:............................................................ 

 

Záväzne prihlasujeme: 
 

Meno:....................................Priezvisko:.....................................................Titul:............ 
Dĺžka bankovej praxe: ...................................................................................................... 
Presná adresa pracoviska:.......... ....................................................................................... 
.................................................................................................PSČ: ................................. 
Útvar: ......................................................................... Telefón:
 ....................................... 
Fax:................................    E-mail:  ..................................................................................  
Odborné  zameranie: ........................................................................................................ 
 
Objednávka stravovania (nehodiace sa prečiarknite):  
celodenná strava   áno  - nie 
len raňajky a obedy  áno  -  nie 
len obedy      áno  -  nie 
Objednávka ubytovania:   od .......................  do ..................... spolu: ................  
nocľahov 
 
Záväznú prihlášku je možné stornovať písomne v termíne, ktorý je uvedený v pozvánke 
na vzdelávacie podujatie. Zastúpenie účastníka je možné. V prípade nestornovanej záväznej 
prihlášky si IBV vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú 
stravu v plnej výške. 

V.............................. dňa  ............................   
 
.......................................   

pečiatka a podpis zástupcu vysielajúcej 
organizácie 

SM 03 02 
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, týmto udeľujem Inštitútu bankového 
vzdelávania NBS, n.o.  súhlas k správe, spracovávaniu a uchovávaniu mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre potreby súvisiace 
s účasťou na vzdelávacích podujatiach, ktoré organizuje, ako aj s vydaním príslušného dokladu o ich absolvovaní a evidenciou o ich 
absolvovaní. 

 


