
 

- Konkurzy ? aktuálne zmeny v zákone o konkurze a re?trukturalizácii                                                                                         

s ú?innos?ou od 1.1. 2018,

- Aktuálne otázky a aplika?nú prax ( skúsenosti)

- Postavenie popretého správcu v konkurze

- Zmeny v re?trukturalizácii

- Úvaha ,, zmysel re?trukturaliza?ného konania po Lex Váhostav?

- Osobný bankrot - aktuálne otázky a aplika?ná prax (skúsenosti)

- Inciden?né spory ( spory vyvolané konkurzom a re?trukturalízáciou) ? aktuálne zmeny      

v súvisiacich zákonoch ( Civilný sporový poriadok, Zákon o konkurze a re?trukturalizácii)

- Aktuálne otázky a aplika?ná prax ( skúsenosti)

- Diskusia

Lekt or :

JUDr . Vladim ír  Sk lenka: podpredseda Okresného súdu Bratislava I, pre obchodný úsek, ?len 
obchodného grémia, v rámci svojej funkcie a zaradenia má pridelenú agendu Cb ? sporová 
agenda, Cbi ? inciden?né spory ? spory vyvolané konkurzom a re?trukturalizáciou, agendu K, R, 
OdK a OdS ? konkurzu, re?trukturalizácii a osobného bankrotu, agenda OR ? Obchodného 
registra ako najvä??ieho registrového súdu v SR. Vo svojej ?innosti sa venuje predov?etkým 
inciden?ným sporom, konkurzom, re?trukturalizáciou a osobným bankrotom.

BPM Sl ovakia, s.r .o.
t el : 02/ 20200078, 0903  885 252, fax: 02/ 3320 4686
e- mail : bpmvzdel @zmail .sk, bpm@bpm- educat .com
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O
bs

ah
 s

em
n

ár
a 

 

 Dátum konania:         Uzávierka prihlá?ok:     Miesto konania:                         Ú?astnícky poplatok:
 6. jún 2018           30. m áj 2018                 Biznis cent rum  Mat ador        144 eur  (s DPH) /  120 eur  (bez DPH)

Bojnická 831 04 Brat islava 

V cene ?kolenia je zahrnuté: ?kolné, m at er iály, obed, káva/?aj, nealko a ob?erst venie.

Organiza?né inform ácie

   

   Aplika?né problémy konkurzu a re?t rukturalizácie,               
   osobné bankroty, inciden?né ?aloby

Lektor: JUDr. Vladimír Sklenka
(podpredseda OS BA I)

6. jún 2018, Bratislava



Prihlá?ka na seminár

  

Meno a priezvisko ú?astníka_____________________________________________________________________________________
Názov spolo?nosti_____________________________________________________________________________________________ 
I?O:_________________________________________________DI?:_____________________________________________________ 
I? DPH:_______________________________________________________________________________________________________ 
Tel:___________________________________________________Fax:____________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________________________________________
                                                 Obchodné a plat obné podm ienky, organiza?né pokyny 
Pr ih lásenie a plat ba:       
Vyplnenú prihlá?ku  nám za?lite e-mailom na bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk, faxom na 
?íslo:  02/3320 4686  alebo na adresu: BPM Slovak ia, s.r .o., Bojnická 3, Brat islava 831 04. Prihlási? sa 
tie? mô?ete prostredníctvom na?ej webovej stránky www.vzdelavame.sk. Po prijatí prihlá?ky Vám 
potvrdíme registráciu ú?astníka na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu. Ú?astnícky poplatok uhra?te na 
?íslo ú?tu: SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako variabilný symbol uve?te 
Va?e I?O, ako ?pecifický symbol uve?te termín konania seminára v tvare 06062018. Po prijatí platby na 
ná? ú?et Vám za?leme da?ový doklad o uhradení ú?astníckeho poplatku po?tou, v prípade potreby aj 
e-mailom. Ú?astnícky poplatok zah??a: ?tudijné materiály, ob?erstvenie, obed, nealko, teplé a studené 
nápoje. Sedem dní pred konaním seminára Vám za?leme podrobné organiza?né pokyny a ?al?ie 
informácie o vzdelávacom podujatí e-mailom.  

 Ú?ast nícky poplat ok  je 144 eur (s DPH) / 1 ú?ast ník                   Uzávierka pr ih lá?ok :  30. 05,  2018 

Z?ava pr i regist rácii:  
- 2 - 4 ú?astníci z jednej spolo?nosti - 5 % z?ava 
-5 a viac ú?astníkov z jednej spolo?nosti - 10 % z?ava
St orno poplat ok : 
 - 30 % z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 14 dní pred d?om konania seminára
 - 50 % z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 7 a? 3 dni pred d?om konania seminára 
- V prípade stornovania prihlá?ky 2 a menej dní pred za?atím seminára ú?astnícky poplatok nevraciame, 
uvítame  v?ak náhradníka. 
Zm ena t erm ínu, m iest a alebo zru?enie podujat ia: BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu 
lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), 
alebo na zru?enie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skuto?ností, 
Vás budeme o nich ?o najskôr informova? telefonicky alebo elektronicky.  
Poskyt ovanie osobných údajov ú?ast níka: Osobné údaje objednávate?a (ú?astníka) sú spracované na 
základe zákon ?. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(?alej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávate? (ú?astník) poskytuje osobné údaje 
predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na ú?ely realizácie práv a povinností zo zmluvných vz?ahov, a to v 
rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doru?ovacia adresa, adresa elektronickej po?ty, telefónne ?íslo (?alej 
spolo?ne v?etko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam. 

Záväzne sa prihlasujem na seminár ?Konkurz a re?t ruk t uraizácia, osobné bankrot y a inciden?né 
?aloby" , (06. 06. 2018)? a súhlasím s uvedenými obchodným     a              platobnými                
podmienkami              a zárove? v znení neskor?ích predpisov za ú?elom registrácie na uvedený seminár. 

Dátum:...........................................................     Podpis a pe?iatka:........................................................................... 
                                                                     BPM Slovak ia, s.r .o., Bojnická 3, 831 04 Brat islava - m est ská ?as? Nové Mest o 

tel: 02/20200078, 0903 885 252, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpmvzdel@zmail.sk, bpm@bpm-educat.com, www.vzdelavame.sk
I?O: 35 861 886, DI?: 2021732262, I? DPH: 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vlo?ka ?íslo: 29249/B

Aplika?né problém y konkurzu a re?t ruk t uralizácie, osobné bankrot y a inciden?né ?aloby

6. jún 2018Biznis cent rum Matador, Bojnická 3, Brat islava


