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Obchodný vestník 46/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.03.2012 K002988 
Spisová značka: 29K/9/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 
so sídlom Pribylinská 2/A, Bratislava, IČO 34 142 941, zast. JUDr. Zoltánom Pálinkásom, advokátom, 
so sídlom Nám. 1. Mája 18 (Park One), Bratislava, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na 
majetok dlžníka WISE Corporate, s.r.o. so sídlom Odbojárov 6, Nemšová, IČO 36 730 874, takto 
rozhodol 
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi WISE Corporate, s.r.o. so sídlom Odbojárov 6, 
Nemšová, IČO 36 730 874. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. ( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ). Za deň 
zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku    
( § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Začatie konkurzného konania má tieto účinky: 
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto 
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze 
odporovať,  
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; 
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, 
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom 
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon 
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v 
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo 
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje. 
Okresný súd Trenčín dňa 29.2.2012 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 74/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.04.2012 K005092 
Spisová značka: 29K/9/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 
so sídlom Pribylinská 2/A, Bratislava, IČO 34 142 941, zast. JUDr. Zoltánom Pálinkásom, advokátom, 
so sídlom Nám. 1. Mája 18 (Park One), Bratislava o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na 
majetok dlžníka WISE Corporate, s.r.o. so sídlom Odbojárov 6, Nemšová, IČO 36 730 874, takto 
rozhodol 
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín. 
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlžníka; zistiť, či 
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu 
podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú 
správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu 
predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca 
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr 
do 45 dní od ustanovenia do funkcie. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 10.4.2012 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 114/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 14.06.2012 K007674 
Spisová značka: 29K/9/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 
so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO 34 142 941, pr. zast. JUDr. Zoltánom Pálinkásom, 
advokátom, so sídlom Nám. 1. Mája 18 (Park One), 811 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie 



konkurzu na majetok dlžníka WISE Corporate, s.r.o. so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová,           
IČO 36 730 874, takto 
rozhodol 
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka WISE Corporate, s.r.o. so sídlom Odbojárov 6, 914 41 
Nemšová, IČO 36 730 874. 
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 
911 01 Trenčín, značka správcu S1369. 
III. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do 
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a 
vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia 
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú 
písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze 
veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. 
IV. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, 
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch 
Európskej únie ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000        
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení 
konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomných 
správach. 
V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom 
rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 29K/9/2012. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
VI. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z.         
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia 
domáhať sa zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas 
konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. 
VII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa 
v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom 
rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní 
od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák.          
č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň 
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá 
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ 
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 
ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a 
zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, 
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie 
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na 
prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej 
uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o 
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve 
neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej 
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej 
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú 
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, 
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák.                 
č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci 
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno 
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku 
alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená 
pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený 
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej 
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. 



Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý 
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba                
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je 
zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku                
v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, 
má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho 
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, 
ktorá sa však uspokojí až po bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, 
nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu 
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená 
pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený 
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej 
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. 
Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý 
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba           
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je 
zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku               
v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, 
má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho 
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, 
ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 
8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu 
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného             
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je 
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani 
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou 
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky 
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu                            
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu 
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom 
vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Poučenie: 
Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník a to do 15 dní odo 
dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. 
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť 
podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda,                  
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. 
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na 
jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. 
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie 
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).                    
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený 
a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré 
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá 
(§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa 
považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu 
bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu 
dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie 
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo 
inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej 
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú                  
v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich 
zverejnení v Obchodnom vestníku. 
Okresný súd Trenčín dňa 7.6.2012 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 



Obchodný vestník 121/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.06.2012 K008081 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WISE Corporate, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Odbojárov 6, 914 41 Nemšová 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 874 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2012 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/9/2012 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu WISE Corporate, s.r.o., Odbojárov 6, 914 41 
Nemšová, IČO: 36 730 874 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii 
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od  
8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na 
telefónnom čísle 032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk 
V Trenčíne 19.06.2012 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 123/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.06.2012 K008236 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WISE Corporate, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Odbojárov 6, 914 41 Nemšová 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 874 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2012 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/9/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie  
Správca je povinný informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu , trvalé 
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, 
v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 
Ako správca úpadcu WISE Corporate, s. r. o, so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová,                         
IČO: 36 730 874 (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu 
Trenčín, spis. zn.: 29K/9/2012 zo dňa 07.06.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a fyzická 
osoba Ing. Katarína Roderová, so sídlom správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín,  
IČO: 33 174 873 zapísaná v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej 
republiky, značka správcu S 1369 ,bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie 
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 114/2012 zo dňa 14.06.2012. Toto uznesenie 
Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 15.06.2012. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz 
na majetok Úpadcu. 
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi Ing. Katarína 
Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 
29K/9/2012. 
Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze 
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise             
u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od 
vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 
Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po 
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák.               
č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však 
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 
prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik 
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška 
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, 
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie 
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na 
prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce 
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či 
o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke                   
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v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku,                    
v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to                        
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák.                      
č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška                         
s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku 
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí 
byť pripojený znalecký posudok určujúci 
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno 
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku 
alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená 
pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený 
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej 
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. 
Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý 
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba                 
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je 
zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku                 
v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze 
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo 
sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá 
podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako 
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok 
proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa 
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného 
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný 
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu 
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý 
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je 
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej 
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať 
len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Toto zverejnenie sa vzťahuje 
k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka. 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 139/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.07.2012 K009272 
Spisová značka: 29K/9/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka WISE Corporate, s.r.o. 
so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 730 874, o odmene predbežného správcu, takto 
rozhodol 
Predbežnému správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 Eur a náhrada preukázaných výdavkov za 
zisťovanie majetku dlžníka vo výške 119,60 Eur. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po 
právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom 
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín priznanú odmenu vo výške 796,66 Eur a náhradu 
preukázaných výdavkov vo výške 119,60 Eur na účet predbežného správcu a to z preddavku 
zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 17/12. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto 
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch 
vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je 
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu 
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za 
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.). 



Okresný súd Trenčín dňa 13.7.2012 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 153/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.08.2012 K010140 
Spisová značka: 29K/9/2012 
VÝZVA SPRÁVCOVI 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WISE CORPORATE, 
s.r.o. so sídlom Odbojárov 6, Nemšová, IČO 36 730 874, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou 
správcu podľa § 41 zák.č. 7/2005 Z.z. s poukazom na doručenú evidenciu pohľadávok proti podstate 
(ďalej len Ev. PPP) ž i a d a správcu Ing. Katarínu Roderovú, Piaristická 44, Trenčín, aby písomne 
právne zdôvodnila, z čoho vyplýva oprávnenosť považovať výdavok „nájom kancelárskych priestorov 
k stretnutiu s veriteľom“ za pohľadávku proti podstate. Pokiaľ správca uvedený výdavok považuje za 
PPP podľa § 87 ods. 2 písm. c/ ZKR, je potrebné, aby súdu právne zdôvodnila nevyhnutnosť tohto 
výdavku pre vedenie konkurzu, keďže správca je podľa § 7 ods. 1 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch 
povinný mať zriadenú kanceláriu, z čoho vyplýva, že na „stretávanie sa“ s úpadcom resp. v prípade 
nevyhnutnosti s veriteľom, vyplýva z uvedeného možnosť vykonávať stretnutia v kancelárii správcu a 
nie na tento účel prenajímať iné priestory (pokiaľ nejde napr. o schôdzu veriteľov, kde sa predpokladá 
väčší počet účastníkov a ktorú správca je povinný zvolať a uskutočniť ju) a na ten účel vynakladať 
finančné prostriedky, o ktoré sa automaticky znižuje uspokojenie veriteľov. Takisto právne zdôvodnite 
a konkrétne uveďťe kancelárske potreby v hodnote 58,98 Eur, ktorých kúpa bola nevyhnutne potrebná 
na vedenie predmetného konkurzu. Uvedené oznámte písomne súdu v lehote 3 dní od doručenia tejto 
výzvy v Obchodnom vestníku. 
Okresný súd Trenčín dňa 3.8.2012 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
 
 
Obchodný vestník 155/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.08.2012 K010229 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WISE Corporate, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Odbojárov 6, 914 41 Nemšová 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 874 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2012 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/9/2012 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty úpadcu WISE Corporate, s.r.o., so sídlom: 
Odbojárov 6, Nemšová, IČO: 36 730 874 podľa ustanovenia § 34 ZKR zvolávam prvú schôdzu 
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.09.2012 o 09:30 hod. v sídle správcu na adrese Piaristická 44, 
911 01 Trenčín. Prezentácia účastníkov začne o 9,00 hod. 
Program schôdze: 
1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 
3. Voľba veriteľského výboru 
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR) 
5. Záver 
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného 
registra. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc alebo písomné poverenie veriteľa na 
zastupovanie v tomto konaní s úradne osvedčeným podpisom a dokladom totožnosti. 
V Trenčíne dňa 08.08.2012 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 158/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.08.2012 K010443 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WISE Corporate, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Odbojárov 6, 914 41 Nemšová 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 874 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2012 S1369 



Spisová značka súdneho spisu: 29K/9/2012 
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 
poradové číslo : 1. 
označenie : peňažná pohľadávka 
celková suma : 743,44 
mena : EUR 
právny dôvod vzniku : nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného 
správcu, depozit Okresný súd Trenčín 
dlžník : Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín 
súpisová hodnota majetku : 743,44 EUR 
deň zápisu : 13.08.2012 
 
 
Obchodný vestník 182/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.09.2012 K012105 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WISE Corporate, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Odbojárov 6, 914 41 Nemšová 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 874 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2012 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/9/2012 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
poradové číslo : 2. 
označenie : peňažná pohľadávka 
celková suma : 1 416 331,00 
mena : EUR 
právny dôvod vzniku : Poskytnutá pôžička spoločnosti Cityfarma Slovakia, a.s., M.R. Štefánika 1,              
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 35 836 814. Pohľadávka bola zistená na základe účtovnej 
evidencie a je dlhodobá. Stala sa splatnou vyhlásením konkurzu. 
dlžník : Cityfarma Slovakia, a.s., M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom , IČO: 35 836 814 
súpisová hodnota majetku : 1 416 331,00 EUR 
deň zápisu : 14.9.2012 
 
 
Obchodný vestník 183/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 21.09.2012 K012182 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WISE Corporate, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Odbojárov 6, 914 41 Nemšová 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 874 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2012 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/9/2012 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania schôdze: 18.09.2012 
Miesto konania schôdze: v sídle správcu Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Začiatok zasadnutia: 10:10 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 10:50 hod. 
Sp.zn. súdneho spisu: 29K/9/2012 
Sp.zn. správcovského spisu: 29K/9/2012 S 1369 
Prítomní: 
1. PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. , Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941 
2. MED-ART, spol. s r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO: 34 113 924 
3. MERCK spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava, IČO: 31 338 101 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu VV 
3. Rôzne 
4. Ukončenie 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 



Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril správca Ing. Katarína Roderová. Skonštatoval, že veriteľský 
výbor je uznášaniaschopný nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia. 
K bodu 2 – Voľba predsedu Veriteľského výboru 
Správca navrhol za predsedu Veriteľského výboru spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, 
a.s., Pribylinská 2/A , 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941. Bolo uskutočnené hlasovanie za 
navrhnutého predsedu PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A , 831 04 Bratislava, 
IČO: 34 142 941 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za: 
1. PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. , Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941 
2. MED-ART, spol. s r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO: 34 113 924 
3. MERCK spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava, IČO: 31 338 101 
Proti:0 
Zdržal sa:0 
Uznesenie č. 1 
Uznesenie bolo prijaté. Predsedom VV bol zvolený s počtom hlasov 3. veriteľ PHOENIX Zdravotnícke 
zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A , 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941. 
K bodu 3 – Rôzne 
K tomuto bodu predložil správca návrh na odsúhlasenie záväznosti e-mailovej komunikácie medzi 
správcom a VV. E-mailová komunikácia má povahu písomného styku a pre odosielateľov je plne 
záväzná bez akýchkoľvek obmedzení. 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za: 
1. PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. , Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941 
2. MED-ART, spol. s r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO: 34 113 924 
3. MERCK spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava, IČO: 31 338 101 
Proti:0 
Zdržal sa:0 
Uznesenie č. 2 
Určuje sa, že správca a členovia VV si za spôsob záväznej komunikácie zvolili komunikáciu 
prostredníctvom elektronickej pošty. E-mailová komunikácia má povahu písomného styku a pre 
odosielateľov je plne záväzná bez akýchkoľvek obmedzení. Členovia VV sa zaväzujú hlasovať za 
uznesenia VV prostredníctvom e-mailu. Pre účely vzájomnej komunikácie so správcom, členovia VV 
berú na vedomie e-mailovú adresu správcu: roderova@onlinespravca.sk. Správca v nasledujúcom 
období vykoná nasledovné úkony : 
- zašle výzvu na miestne Katastrálne úrady ohľadne pozemku evidovanom v účtovnej evidencii   

úpadcu 
- zašle výzvu notárke JUDr. Ľudmile Joanidisovej k súčinnosti ohľadom registrácie záložného 

práva na pohľadávky spoločnosti WISE Corporate, s.r.o., Odbojárov 6, Nemšová, IČO: 36 730 874 
- zašle urgenciu na Generálnu prokuratúru SR, Štúrova 2, 821 85 Bratislava 
- zašle výzvy na poskytnutie súčinnosti bývalým konateľom spoločnosti: 

Cityfarma Slovakia, a.s., M.R.Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 108 777 
BONIDON, s.r.o., sídlo: Hurbanova 1, 915 11 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 017876 
PILULA NM, s.r.o., M.R.Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 345 199 
- vyzve spoločnosť Cityfarma Slovakia, a.s., M.R.Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,                  
IČO: 46 108 777 k plneniu splatnej pôžičky od spoločnosti WISE a následne urobí kroky k jej 
vymáhaniu 
K bodu 4 – Záver 
Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 
predseda VV : PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 
 
 
Obchodný vestník 241/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.12.2012 K016528 
Spisová značka: 29K/9/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WISE Corporate, s.r.o. 
so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 730 874, ktorého správcom je Ing. Katarína 
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín, o odmene správcu za výkon funkcie do 
konania 1. schôdze veriteľov, takto rozhodol 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


Správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín sa  p r i z n á v a 
paušálna odmena vo výške 7966,54 €. 
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto 
uznesenia zaplatila správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín na 
jeho účet, časť paušálnej odmeny vo výške 743,44 € z preddavku zloženého navrhovateľom - 
veriteľom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 17/12 a vo výške 6638,78 € z preddavku 
zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 54/12 . 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Okresný súd Trenčín dňa 6.12.2012 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 52/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 14.03.2013 K004303 
Spisová značka: 29K/9/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WISE CORPORATE, 
s.r.o. v konkurze so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 730 874, ktorého správcom je Ing. 
Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369,                     
o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 
Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konkurzného konania takto 
rozhodol 
P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok 
pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 
Bratislava, IČO 35 937 874, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 3 288,- eura, ktoré sú 
vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 21/V-1, 21/V-2 a 21/V-3. Zverejnením oznamu                 
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému 
konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo 
týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných 
náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, 
dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 
ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov). 
Okresný súd Trenčín dňa 8.3.2013 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 69/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.04.2013 K006134 
Spisová značka: 29K/9/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WISE CORPORATE, 
s.r.o. v konkurze so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 730 874, uznesením č. k. 
29K/9/2012-303 zo dňa 08.03.2013 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s. so sídlom Cintorínska 
21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok 
pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 
Bratislava, IČO 35 937 874, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 3 288,- eura, ktoré sú 
vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 21/V-1, 21/V-2 a 21/V-3. Zverejnením oznamu 
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému 
konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 4.4.2013 
Mgr. Natália Žiltová, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 125/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.07.2013 K011666 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WISE Corporate, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Odbojárov 6, 914 41 Nemšová 



IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 874 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2012 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/9/2012 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu WISE Corporate, s.r.o. v konkurze, Odbojárov 6, 
914 41 Nemšová, IČO: 36 730 874 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola 
do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 
veriteľa: NATURPRODUKT spol. s r.o., Nádražná 20, 900 28 Ivánka pri Dunaji, IČO: 31 341 187 : 
Pohľadávka č. 22/N-1 prihlásená suma: 332,48 EUR 
V Trenčíne 26.06.2013 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 195/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.10.2013 K017827 
Spisová značka: 29K/9/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WISE CORPORATE, 
s.r.o. v konkurze so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 730 874, ktorého správcom je               
Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, o návrhu obchodnej 
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 
na vstup do konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok, 
Takto rozhodol 
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad 
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.                  
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok 
vo výške 8016,64 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 18/S-1 až 18/S-6. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo 
týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných 
náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, 
dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 
ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov). 
Okresný súd Trenčín dňa 2.10.2013 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 212/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.11.2013 K019607 
Spisová značka: 29K/9/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WISE CORPORATE, 
s.r.o. v konkurze so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 730 874, uznesením                     
č. k. 29K/9/2012-326 zo dňa 02.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská 
republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská 
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu 
postúpených pohľadávok vo výške 8 016,64 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod                   
č. 18/S-1 až 18/S-6. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 28.10.2013 
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 6/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.01.2014 K000394 
Spisová značka: 29K/9/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WISE CORPORATE, 
s.r.o. v konkurze so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 730 874, ktorého správcom je             
Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369,             



o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 
Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto 
rozhodol 
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. 
augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom 
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 
10 589,73 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 19/S-1 až 19/S-7. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo 
týka. a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných 
náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, 
dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 
ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku). 
Okresný súd Trenčín dňa 2.1.2014 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 23/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.02.2014 K002317 
Spisová značka: 29K/9/2012 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WISE CORPORATE, 
s.r.o. v konkurze so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 730 874, uznesením č. k. 
29K/9/2012-340 zo dňa 02.01.2014 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa                    
so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská 
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu 
postúpených pohľadávok vo výške 10 589,73 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 
19/S-1 až 19/S-7. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.01.2014. 
Okresný súd Trenčín dňa 29.1.2014 
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník 
 


