
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
Župné námestie 13 
813 11 Bratislava 
zastúpené: 
JUDr. Štefanom Harabinom 
ministrom spravodlivosti 
(ďalej len „ministerstvo") 

I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o. 
zapísaná v OR SR Bratislava I 
Oddiel: Sro 
Vložka: 47565/B 
IČO: 36 823 147 
Šoltésovej 20 
811 08 Bratislava 
zastúpená: 
JUDr. Martinou Mrázovou 
konateľkou 
(ďalej len „usporiadateľ") 

uzatvorili túto 

Zmluvu 
o zabezpečení odbornej prípravy uchádzačov 

o vykonanie správcovskej skúšky a ďalšom vzdelávaní správcov 

ČI. I 

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán ohľadom 
zabezpečenia odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky (ďalej len 
„odborná príprava"), konania správcovskej skúšky a ďalšieho vzdelávania správcov v súlade 
so zákonom č. 8/2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku 
správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení vyhlášky č. 618/2006 Z. :t. 

ČI. II 

Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť odbornú prípravu, konanie správcovskej skúšky a 
ďalšie vzdelávanie správcov podľa príslušných ustanovení zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch 
a zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a príslušných 
právnych predpisov. 



ČI. III 

1. Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť odbornú prípravu obsahovo zameranú na to, 
aby uchádzač o vykonanie správcovskej skúšky (ďalej len uchádzač) získal podrobné 
vedomosti z oblasti ekonomiky a práva, najmä zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, z Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka najmä vo väzbe na 
popieranie pohľadávok a uplatňovanie zodpovednosti za škodu, na získanie vedomostí 
o trestnoprávnych, účtovných a daňových aspektoch konkurzu a reštukturalizácie, o 
organizácii a manažmente konkurzného a reštrukturalizačného konania. 

2. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť odbornú prípravu v rozsahu 100 hodín pre 
každý kurz, z toho 60 hodín je venovaných príprave z oblasti práva a 40 hodín príprave 
z oblasti ekonomiky. 

3. Usporiadateľ sa zaväzuje určiť termíny konania odbornej prípravy tak, aby sa konali 
aspoň štyri kurzy odbornej prípravy v priebehu kalendárneho roka, ak sa na príslušný 
termín odbornej prípravy prihlási aspoň 15 uchádzačov. Usporiadateľ' je povinný 
písomne informovať uchádzačov o termíne a mieste konania odbornej prípravy 
najneskôr 15 dní pred jej konaním. Zmluvné strany sa dohodli, že miesto konania 
odbornej prípravy určí usporiadateľ. 

4. Usporiadateľ je povinný zaslať údaje o termíne a mieste odbornej prípravy najneskôr 
10  dní  pred  konaním odbornej  prípravy  ministerstvu  za  účelom zabezpečenia 
zverejnenia termínu a miesta konania odbornej  prípravy na internetovej  stránke 
ministerstva.  

ČI. IV 

1. Usporiadateľ je povinný vypracovať školiaci plán, ktorý obsahuje návrh osnov, 
plánovaného rozdelenia odbornej prípravy podľa jednotlivých predmetov a podmienky 
získania osvedčenia. 

2. Usporiadateľ sa zaväzuje predložiť školiaci plán vypracovaný v súlade s bodom 1 
tohto  článku na schválenie  ministerstvu.  Zmeny v školiacom   pláne; podliehajú 
schváleniu ministerstvom. 

3. Usporiadateľ je povinný umožniť bezodplatne účasť dvoch zástupcov ministerstva 
za účelom dohľadu nad realizáciou schváleného školiaceho plánu. 

4. Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť prednášateľov spomedzi odborníkov 
ekonomickej a právnej teórie a praxe. 

5. Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť materiálne a ďalšie predpoklady na realizáciu 
odbornej prípravy podľa schváleného školiaceho plánu a osoby, ktoré budú 
zabezpečovať organizačné, evidenčné a ďalšie činnosti súvisiace s organizáciou 
odbornej prípravy. 

6. Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť aspoň dve odborné podujatia v priebehu 
kalendárneho roka podľa ustanovenia § 9 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti 
konkurzu a reštrukturalizácie v znení vyhlášky č. 618/2006 Z. z. Usporiadateľ je 
povinný najmenej 30 dní pred uskutočnením odborného podujatia zaslať údaje o mieste 
a termíne jeho konania a zároveň predložiť ministerstvu plán jeho obsahového 
zamerania. 
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ČI.V 

1. Ministerstvo je povinné zverejniť na svojej internetovej stránke kontaktné údaje 
usporiadateľa. Prihlášky na odbornú prípravu prijíma usporiadateľ. Uchádzač bude 
zaradený do odbornej prípravy po doručení prihlášky a zaplatení poplatku od každého 
uchádzača vo výške maximálne 25 000 Sk vrátane dane z pridanej hodnoty, ktorý sa 
stane príjmom usporiadateľa. 

2. Usporiadateľ je povinný písomne oboznámiť uchádzača s organizáciou odbornej 
prípravy najneskôr 15 dní pred jej začatím. 

ČI. VI 

1. Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť konanie správcovskej skúšky v priebehu 
kalendárneho roka v jarnom a jesennom termíne po dohode s ministerstvom. 

2. termíne a mieste správcovskej skúšky písomne upovedomí usporiadateľ uchádzača 
spĺňajúceho podmienky podľa bodu 3. tohto článku najneskôr 14 dní pred konaním 
správcovskej skúšky. 

3. Prihlášky na správcovskú skúšku prijíma usporiadateľ. K správcovskej skúške bude 
pozvaný uchádzač, ktorý podal prihlášku, riadne absolvoval odbornú prípravu a zaplatil 
usporiadateľovi poplatok vo výške maximálne 5 000 Sk vrátane dane z pridanej 
hodnoty, ktorý sa stane príjmom usporiadateľa. 

4. Usporiadateľ je povinný zaslať údaje o mieste a termíne konania správcovskej 
skúšky ministerstvu najneskôr 15 dní pred konaním správcovskej skúšky na účely 
zverejnenia termínu a miesta konania správcovskej skúšky na internetovej stránke 
ministerstva. 

5. Usporiadateľ je povinný zaslať ministerstvu najneskôr do 14 dní pred konaním 
správcovskej skúšky 100 otázok na ústnu časť správcovskej skúšky, 250 
vypracovaných testových otázok na písomnú časť správcovskej skúšky a 20 návrhov 
prípadových štúdií. Otázky na ústnu časť správcovskej skúšky a písomný test určí 
ministerstvo, pričom ministerstvo nie je viazané otázkami zaslanými usporiadateľom 
podľa predchádzajúcej vety. Návrhmi prípadových štúdií zaslanými usporiadateľom nie 
je člen skúšobnej komisie poverený ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky 
viazaný. 

ČI. VII 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

ČI. VIII 

1. Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy alebo výpoveďou. 
2. Pri skončení zmluvného vzťahu dohodou sa zmluvné strany dohodnú na 

podmienkach vysporiadania vzájomných povinností. 
3. Ministerstvo môže písomne okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného 

porušenia zmluvných povinností usporiadateľom. Za podstatné porušenie povinnosti zo 
strany usporiadateľa sa považuje prekročenie maximálnej výšky poplatku uvedeného v 
ČI. V bod 1. a v ČI. VI bod 3. zmluvy a nesplnenie alebo nedodržanie ČI. III bod 2., 
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ČI. III bod 3. prvá veta, ČI. IV bod 2., ČI. IV bod 4. a ČI. IV bod 6. Účinky odstúpenia 
od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy 
usporiadateľovi. 

4. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu. 
5. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. 
6. Pri skončení zmluvného vzťahu výpoveďou a odstúpení od zmluvy je usporiadateľ 

povinný zabezpečiť vyúčtovanie nespotrebovaných finančných prostriedkov prijatých 
od uchádzačov, ktorých odborná príprava nebola v dôsledku ukončenia zmluvného 
vzťahu riadne ukončená. 

ČI. IX 

1. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len formou písomného dodatku 
podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 
strán obdrží jeden. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že si uzavretie tejto 
zmluvy riadne uvážili, celý jej text si prečítali a pochopili, že ju uzatvárajú v súlade so 
svojou slobodnou vôľou. Taktiež vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, 
ktoré by mohli túto nimi uzatváranú zmluvu akokoľvek zneplatniť, urobiť neúčinnú 
proti akejkoľvek tretej osobe a zmariť tak jej účel. 

V Bratislave, 24. apríla 2008 

JUDr. Štefan Harabin 
minister spravodlivosti 

V Bratislave, 24. apríla 2008 

JUDr. Martina Mrázová  
         konateľka  

I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť s.r.o. 
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