
Štatút špeciálnej komisie 

vymenovanej na špeciálne správcovské skúšky v zmysle § 8b ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu 

a reštrukturalizácie v znení účinnom od 1.5.2022. 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia  

 

(1) Týmto štatútom sa upravujú podrobnosti o konaní špeciálnej správcovskej skúšky, a to najmä 

o priebehu jednotlivých častí skúšky, o spôsobe hodnotenia a o rozhodovaní špeciálnej komisie pri 

výbere uchádzačov na špeciálnej správcovskej skúške, ako aj o ďalších skutočnostiach súvisiacich so 

špeciálnou správcovskou skúškou.   

(2) Úlohou špeciálnej komisie je vyhodnotiť osobnostné a morálne predpoklady, odborné znalosti, 

právne a ekonomické vedomosti a jazykové schopnosti uchádzačov na výkon funkcie špeciálneho 

správcu.  

(3)  Špeciálna komisia najmä:  

     a.) schvaľuje štatút špeciálnej komisie,1) 

     b.) spolupracuje na tvorbe otázok a schvaľuje otázky na odbornú časť špeciálnej skúšky,2)   

     c.) vykonáva skúšanie a uskutočňuje hodnotenie uchádzačov na výkon funkcie špeciálneho správcu.3 

Článok 2 

Špeciálna komisia 

 

(1) Špeciálna komisia je zložená z piatich členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister na základe 

nominácií podľa osobitného predpisu.4)  

(2) Z vymenovaných členov špeciálnej komisie minister vymenuje predsedu špeciálnej komisie.  

(3) Dvoch náhradníkov špeciálnej komisie vymenuje minister podľa osobitného predpisu,4) minister 

určí poradie náhradníkov. Náhradník sa ujme členstva v špeciálnej komisii v prípade, že sa niektorý člen 

nemôže skúšky zúčastniť a túto skutočnosť bezodkladne oznámi ministerstvu a predsedovi špeciálnej 

komisie. Náhradník bude o svojom účastníctve v špeciálnej komisii informovaný bezodkladne.  Ak sa 

skúšky nemôže zúčastniť predseda špeciálnej komisie, náhradník sa ujme aj predsedníctva špeciálnej 

komisie. 

(4) Členovia špeciálnej komisie vykonávajú svoju činnosť zodpovedne, nestranne, eticky a dodržiavajú 

zásadu rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi.  

(5) Špeciálna komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci jej členovia. Na prijatie rozhodnutia 

o štatúte a jeho zmenách je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov špeciálnej 

komisie.5) 

                                                           
1 § 8b ods. 2 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z.  
2 § 8c ods. 4 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z.  
3 § 8c vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. 
4 zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1.5.2022 
5 § 8b ods. 2 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. posl. veta 



Článok 3 

Termín skúšky 

 

(1) Ak sa na určený a vyhlásený termín špeciálnej správcovskej skúšky prihlási viac ako päť uchádzačov, 

špeciálna komisia určí ďalšie skúšobné dni tak, aby umožnila vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky 

všetkým uchádzačom. Konkrétny deň konania skúšky sa oznámi uchádzačom v pozvánke na špeciálnu 

správcovskú skúšku.  

(2) Špeciálna komisia môže zrušiť konkrétny termín skúšobného dňa, ak je zrejmé, že počet uchádzačov 

prihlásených na daný skúšobný deň je menej ako traja. V takom prípade môže komisia určiť 

ďalší/náhradný skúšobný deň.    

(3) Člen špeciálnej komisie sa môže v skúšobný deň zúčastniť na skúške aj prostredníctvom 

videokonferencie a to najmä ak na jeho strane vznikli vopred nepredvídateľné okolnosti (karanténa, 

úraz) a účasť náhradníka nemožno zabezpečiť. To platí rovnako aj v prípade ak došlo k vylúčeniu člena 

špeciálnej komisie a účasť náhradníka nemožno zabezpečiť inak. 

(4) Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie možno špeciálnu skúšku uskutočniť 

prostredníctvom programových a technických prostriedkov umožňujúcich prenos obrazu a zvuku.   

Článok 4 

Tvorba otázok 

 

(1) Otázky na odbornú časť špeciálnej správcovskej skúšky predkladá ministerstvo a schvaľuje špeciálna 

komisia.6) Otázky na skúšku sa nezverejňujú, po odsúhlasení špeciálnou komisiou je možné zverejniť 

okruhy otázok na skúšku. Na špeciálnej správcovskej skúške je uchádzač povinný preukázať vedomosti 

z nasledovných odvetví/oblastí:  

   a) občianske právo, obchodné právo 

   b) finančné právo, bankové právo 

   c) insolvenčné právo (konkurz, reštrukturalizácia, preventívna reštrukturalizácia) 

   d) princípy a fungovanie finančného trhu 

   e) investičné nástroje, obchodovanie a iné nakladanie s týmito nástrojmi 

    f) finančné analýzy a riadenie podnikov 

    g) účtovníctvo a financovanie podnikov 

(2) Znalosti uchádzačov sa preverujú v rozsahu potrebnom pre špeciálne konania ustanovené podľa 

osobitného predpisu.7)    

(3) Nominovaní členovia skúšobnej komisie sú, aj bez vyzvania, oprávnení navrhnúť otázky, ktoré budú 

súčasťou odbornej časti špeciálnej správcovskej skúšky, ich finálnu verziu schváli špeciálna komisia.  

                                                           
6 § 8c ods. 4 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z.  
7 § 20a písm. c) zákona č. 8/2005 Z.z.   



(4) Nominovaní členovia skúšobnej komisie sú, aj bez vyzvania, oprávnení navrhnúť cudzojazyčný text,  

ktorý bude súčasťou jazykového pohovoru špeciálnej správcovskej skúšky, finálnu verziu 

cudzojazyčných textov schváli špeciálna komisia. 

Článok 5 

Priebeh skúšky 

 

(1) Pred začatím špeciálnej správcovskej skúšky informuje predseda špeciálnej komisie alebo ním 

poverený člen špeciálnej komisie uchádzačov o jej organizácii a priebehu. Administratívny pracovník, 

poverený predsedom špeciálnej komisie, overí totožnosť uchádzačov pred začatím skúšky. 

(2) Špeciálna správcovská skúška je verejná, jej zvukový záznam sa zverejňuje na webovom sídle 

ministerstva.8)   

(3) Špeciálna správcovská skúška pozostáva z:  

   a) osobného pohovoru 

   b) odbornej časti  

   c) jazykového pohovoru  

(4) Obsahom osobného pohovoru je najmä overenie požadovaných schopností a osobnostných 

vlastností uchádzača a oboznámenie sa s jeho doterajšou odbornou praxou v oblasti konkurzu 

a reštrukturalizácie.9) V tejto časti skúšky uchádzač prezentuje svoju doterajšiu odbornú prax v krátkej 

prezentácii, o príprave na túto časť skúšky je uchádzač vopred informovaný v pozvánke na špeciálnu 

správcovskú skúšku. Členovia špeciálnej komisie môžu klásť uchádzačovi otázky.  

(5) Obsahom odbornej časti je overenie odborných, právnych a ekonomických vedomostí a schopností 

uchádzača, vrátane overenia vedomostí a schopností v oblasti finančnej analýzy a riadenia podnikov. 

Odbornosť uchádzača sa posudzuje v dvoch častiach, a to:  

1. v prvej časti si uchádzač žrebuje otázku z oblasti práva.  Uchádzač má možnosť pripraviť si odpoveď 

na otázku v rozsahu najviac piatich minút. Počas prípravy na túto otázku uchádzač nesmie používať 

komentované ani nekomentované znenia právnych predpisov, ani sa radiť s inými osobami a ani 

používať mobilný telefón či iné elektronické pomôcky.  

2. v druhej časti si uchádzač žrebuje otázku z oblasti ekonómie a odpovedá na prípadovú štúdiu 

z oblasti ekonómie. Päť prípadových štúdií z ekonómie určených na konkrétny skúšobný deň je 

každému uchádzačovi doručených prostredníctvom mailovej schránky a to minimálne tri dni pred 

konaním skúšky. Na skúške si uchádzač vyžrebuje prípadovú štúdiu, ktorá bude predmetom jeho 

odpovede. Na požiadanie uchádzača špeciálna komisia umožní odpovedať na prípadovú štúdiu aj s 

prípadným využitím pripravenej prezentácie prostredníctvom výpočtovej techniky. Prípadové štúdie 

pripravuje špeciálna komisia tak, aby sa pre jednotlivé skúšobné dni odlišovali.  

Členovia špeciálnej komisie môžu klásť uchádzačovi v oboch častiach doplňujúce otázky.  

(6) Obsahom jazykového pohovoru je zistenie úrovne znalosti cudzieho jazyka uchádzača zameranej 

najmä na zistenie ovládania terminológie v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.10) Jazykový pohovor 

sa vykoná prekladom odborného textu z cudzieho jazyka, na prípravu prekladu má uchádzač možnosť 

                                                           
8 § 16a ods. 7 zákona č. 8/2005 Z.z., § 8c ods. 10 vyhlášky MS SR 291/2005 Z.z. 
9 § 8c ods. 3 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z.  
10 § 8c ods. 5 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. 



na prípravu v rozsahu najviac päť minút. Členovia špeciálnej komisie môžu klásť uchádzačovi otázky 

v cudzom jazyku. 

(7) Čas trvania skúšky jedného uchádzača je v rozmedzí 90-120 minút.  

(8) Pred treťou časťou skúšky jedného uchádzača je možné pozvať na skúšku uchádzača, ktorý je ďalší 

v poradí, aby si vyžreboval otázky na odbornú časť skúšky a jazykový pohor za účelom vypracovania 

prípravy.  

(9) V prípade dodržania maximálneho času skúšania jedného uchádzača, jedna komisia denne vyskúša 

najviac päť uchádzačov, v dvoch skúšobných blokoch, v nasledovnom orientačnom časovom 

harmonograme:  

1 blok:                                                                                  2 blok:  

8.00 – 10.00 – 1 uchádzač                                                  12.30 – 14.30 – 3 uchádzač 
10.00 – 12.00 – 2 uchádzač                                                14.30 – 16.30 – 4 uchádzač 
12.00 - 12.30 – obedná prestávka                                     16.30 – 18.30 – 5 uchádzač 
                                                                                                 18.30 vyhodnotenie skúšky 
 
(10) Uchádzači sú pozývaní na konkrétny čas skúšky s odporúčaním, aby sa dostavili s dostatočným 

časovým predstihom minimálne 30 minút, pre prípad, že by špeciálna skúška postupovala rýchlejšie.   

(11) Jednotlivé časti skúšky sa hodnotia počtom bodov, ktoré udeľuje každý člen špeciálnej komisie 

jednotlivo. Každý člen komisie môže udeliť za každú časť skúšky maximálne 10 bodov. Za každú časť 

skúšky teda môže uchádzať získať maximálne 50 bodov, za celú skúšku maximálne 150 bodov.11)  

(12) Členovia špeciálnej komisie na neverejnom rokovaní komisie uskutočnenom na konci skúšobného 

dňa (t.j. vyskúšaní piatich uchádzačov) vyhodnotia schopnosti a vedomosti jednotlivých účastníkov 

a udelia im body podľa čl. 5 ods. 11 tohto štatútu.   

(13) Uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške vyhovel, ak získal minimálne 30 bodov z každej časti 

špeciálnej správcovskej skúšky a získal aspoň 120 bodov z celkového maximálneho počtu 150 bodov za 

špeciálnu správcovskú skúšku; inak na špeciálnej správcovskej skúške nevyhovel.12) Každý člen 

špeciálnej komisie zapíše ním udelený počet bodov za každú časť skúšky, spolu so svojim podpisom, do 

skúškového záznamu uchádzača. Skúškový záznam uchádzača tvorí podklad na vydanie písomného 

osvedčenia o absolvovaní špeciálnej správcovskej skúšky.13)  

(14) Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov uchádzačom prebieha vždy po ukončení jedného 

skúšobného dňa.  

Článok 6 

Zaujatosť  

 

(1) Člen špeciálnej komisie nesmie byť k žiadnemu z uchádzačov v rodinnom vzťahu či obdobnom 

partnerskom vzťahu, nesmie byť v priamej alebo nepriamej pozícii nadriadeného alebo podriadeného 

v pracovno-právnom vzťahu a nesmie s ním byť personálne alebo majetkovo prepojený.  

                                                           
11 § 8c ods. 6 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. 
12 § 8c ods. 7 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. 
13 § 8c ods. 8 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. 



(2) Za zaujatosť sa nepovažuje bežná známosť alebo odborná spolupráca v rámci výkonu pracovnej, 

publikačnej alebo prednášateľskej činnosti.   

(3) Člen špeciálnej komisie je povinný informovať predsedu špeciálnej komisie najneskôr päť dní pred 

konaním špeciálnej správcovskej skúšky o skutočnostiach, na základe ktorých možno mať dôvodné 

pochybnosti o jeho nezaujatosti. Na tento účel sa členom špeciálnej komisie zašle zoznam uchádzačov 

na špeciálnu správcovskú skúšku. O tom, či je  člen špeciálnej komisie zaujatý rozhodnú zvyšní členovia 

špeciálnej komisie spolu s náhradníkmi nadpolovičnou väčšinou. Ak sa rozhodlo o zaujatosti člena 

komisie, predseda špeciálnej komisie určí náhradníka,14) prípadne sa určí nový termín skúšky. 

Článok 7 

Úhrada poplatku za skúšku  

 

(1) Špeciálnu správcovskú skúšku možno vykonať po zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu15.  

 

(2) Úhradu poplatku pred prvým skúšobným dňom skúšky preveruje ministerstvo.  

 

(3) Uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok za skúšku a skúšky sa v stanovenom termíne nemohol 

z objektívnych príčin zúčastniť, bude ponúknutý náhradný termín skúšky. Ak mu nemožno náhradný 

termín z dôvodu na strane ministerstva ponúknuť, poplatok za skúšku sa uchádzačovi vráti. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Predseda špeciálnej komisie vyhotoví o priebehu špeciálnej správcovskej skúšky zápisnicu16) a to 

najneskôr do 15 dní od skúšobného dňa. 

(2) Zvukový záznam zo skúšky a prípadné prezentácie uchádzačov použité na skúške sú súčasťou 

skúškového spisu. 

(3) Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia špeciálnou komisiou a je platný pre skúšku 

vyhlásenú na 1. júla 2022, rozdelenú do niekoľkých skúšobných dní. 

 

V Bratislave dňa 22.  júna 2022    

Štatút schválený členmi špeciálnej komisie. 

                                                           
14 § 8b ods. 4 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. 
15 Položka 5 písm. n) Prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych   
     poplatkoch v znení zákona č. 111/2022 Z. z. 
16 § 8c ods. 10 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. 


