Skúšobný poriadok
Slovenskej komory exekútorov
Prezídium Slovenskej komory exekútorov podľa § 214 ods.1 Zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) schvaľuje tento skúšobný poriadok odbornej skúšky.
Základné ustanovenie
§1
Účelom odbornej skúšky je overiť, či má žiadateľ odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať funkciu exekútora.
Skúšobný poriadok upravuje postup pri vykonávaní odbornej skúšky v zmysle § 10 ods.1 písm. e/ a § 10a
Zákona 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) v platnom
znení.
Odborná skúška pre súdnych exekútorov
§2
Odbornú skúšku môže vykonať žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky stanovené v § 10 ods.1 písm.a/ až d/
Exekučného poriadku, ktorý:
a) je občanom Slovenskej republiky
b) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
c) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte
vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní
druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou
d) je bezúhonný
e) aspoň päť rokov vykonával právnu prax z toho najmenej tri roky exekučnú prax.
§3
Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky sa predkladá Slovenskej komore exekútorov (ďalej len „SKE“). K žiadosti
je potrebné priložiť v prvopise alebo v overenom odpise:
a) osvedčenie o štátnom občianstve
b) čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony
c) doklad o úspešnom ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo
d) odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) potvrdenie o právnej praxi
f) záznam o priebehu odbornej výchovy exekutorského koncipienta podľa ustanovenia § 9 ods. 1
vnútorného predpisu SKE o vzdelávaní exekútorov a exekutorských koncipientov
§4
Žiadateľ k žiadosti ďalej predkladá:
a) pracovný životopis
b) odporučenie súdneho exekútora ( ďalej len „exekútor“) u ktorého je žiadateľ v pracovnom pomere, na
vykonanie odbornej skúšky.
§5
1. Odborné skúšky organizuje vzdelávacia komisia SKE. Termíny skúšok a miesto ich konania určuje
vzdelávacia komisia SKE v súčinnosti s prezídiom SKE
2. SKE umožní vykonať odbornú skúšku do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti exekutorskému
koncipientovi, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 10 ods.1 písm.a/ až d/ Exekučného poriadku.
Pozvanie na odbornú skúšku zašle SKE exekutorskému koncipientovi najmenej 30 dní vopred. SKE
zároveň vyzve exekutorského koncipienta na zaplatenie poplatku.
3. Ak exekútorský koncipient nespĺňa podmienky ustanovené v § 10 ods.1 písm.a/ až d/ Exekučného
poriadku, SKE mu oznámi dôvod, prečo žiadosti nevyhovela.
4. Vzdelávacia komisia Slovenskej komory exekútorov je povinná zverejniť informáciu o termíne
odborných skúšok, termíne uzávierky prijatia žiadosti o vykonanie odbornej skúšky, okruh tém na

ústnu časť odbornej skúšky, úradné doklady potrebné na priloženie k žiadosti o vykonanie odbornej
skúšky, ako aj platné znenie Skúšobného poriadku Slovenskej komory exekútorov vo verejnej časti
internetovej stránky SKE.
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Skúšobná komisia
§6
Odborná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Členov skúšobnej komisie vymenúva
prezident SKE na návrh vzdelávacej komisie SKE a prezídia SKE.
Skúšobná komisia je päťčlenná, zložená z odborníkov z právnej teórie a praxe a člena Vzdelávacej
komisie Slovenskej komory exekútorov.
Skúšobná komisia si zo svojho radu zvolí predsedu, ktorý riadi priebeh skúšky a podpisuje osvedčenie
o vykonaní odbornej skúšky
V prípade choroby alebo inej nepredvídanej okolnosti, pre ktorú sa člen skúšobnej komisie nemôže
zúčastniť odbornej skúšky, vymenuje prezident SKE náhradníka.
V prípade, že odbornú skúšku zabezpečujú viac ako dve skúšobné komisie, žiadatelia si jednotlivo
pred skúškou vyžrebujú skúšobnú komisiu.
O dôvodoch vylúčenia člena skúšobnej komisie platia obdobne zásady Občianskeho súdneho
poriadku. Dôvody je potrebné oznámiť neodkladne predsedovi komisie, ktorý o nich rozhodne
bezodkladne po vyjadrení dotknutého člena. Ak sa dôvody týkajú vylúčenia predsedu skúšobnej
komisie, rozhodne o nich po jeho vyjadrení neodkladne prezident SKE a v jeho neprítomnosti
viceprezident SKE.
Priebeh odbornej skúšky
§7
Odborná skúška sa skladá z písomnej a z ústnej časti.
V odbornej skúške komisia zisťuje vedomosti skúšaného najmä z oblasti:
a) predpisov týkajúcich sa činnosti exekútorov a to:
- Exekučný poriadok
- Vyhláška č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
- Kancelársky poriadok
b) občianskeho práva hmotného a procesného
c) obchodného práva
d) správneho práva
e) teórie práva
f) trestného práva
g) pracovného práva
h) ústavného a štátneho práva
i) medzinárodného práva súkromného a procesního
j) ako aj ďalších právnych predpisov týkajúcich sa výkonu funkcie exekútora.
Písomná časť skúšky spočíva vo vypracovaní testu, zadaných praktických úloh a vypracovaní
exekučného spisu.
Písomná časť skúšky sa môže konať súčasne za účasti viacerých skúšaných. Dozor vykonáva člen
skúšobnej komisie alebo iná poverená osoba.
Skúšaný je povinný vypracovať prácu samostatne. Ako pomôcku pri vypracovaní zadaných
praktických úloh môže použiť právne predpisy bez komentára. Základné pomôcky na písanie mu
musia byť dané k dispozícii. O predmete skúšky sa skúšaní nesmú dohovárať medzi sebou a ani s
inými osobami. Skúšaní nesmú používať mobilné telefóny ani iné elektronické nosiče informácií,
okrem kalkulačiek, ktoré im budú na čas konania písomnej časti skúšky poskytnuté osobou
vykonávajúcou dozor. Prípadné otázky môžu klásť len osobe, ktorá vykonáva dozor. Závažné
porušenie povinnosti vypracovať písomnú prácu samostatne môže byť dôvodom vylúčenia zo skúšky.
O tom rozhoduje komisia.
Časový limit na odovzdanie vypracovaného testu je 30 minút. Časový limit na odovzdanie
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vypracovaných praktických úloh je maximálne osem hodín. Po uplynutí určeného času sa skúšaným
práce odoberú, aj keby neboli dokončené. Prácu prevezme osoba, ktorá vykonáva pri skúške dozor.
Za správne vypracovanie testu môže skúšaný získať maximálny počet bodov – 20. Uchádzač musí
získať minimálne 16 bodov, aby mohol postúpiť do druhej časti písomnej skúšky. Za druhú časť
písomnej skúšky môže uchádzač získať maximálne 20 bodov, minimálne 16 bodov. Druhá časť
písomnej skúšky pozostáva:
- z praktických úloh, ktoré tvoria 3 otázky, pričom za každú otázku možno získať 2 body, t.j.
maximálne 6 bodov,
- z vypracovania exekučného spisu, kde možno získať maximálne 14 bodov.
Písomnú časť skúšky hodnotia len členovia vzdelávacej komisie
Pri hodnotení písomnej časti skúšky sa hodnotí správnosť odpovedí, ako aj odborná úroveň
spracovania zadaných praktických úloh. O priebehu a výsledkoch písomnej časti odbornej skúšky
vypracuje Vzdelávacia komisia Slovenskej komory exekútorov zápisnicu. Neúspešný uchádzač o
vykonanie odbornej skúšky má právo najneskôr do jedného mesiaca od termínu neúspešne vykonanej
skúšky nahliadnúť do svojho testu, praktických otázok a vypracovaného spisu na písomnú žiadosť za
prítomnosti člena Vzdelávacej komisie Slovenskej komory exekútorov v priestoroch kancelárie SKE. O
priebehu nahliadnutia sa spíše záznam.
Písomnej časti skúšky vyhovel skúšaný, ak získal minimálny počet bodov – 32, t.j. minimálne 16
bodov za test a minimálne 16 bodov za druhú časť písomnej skúšky. Kto nevyhovel v písomnej časti
skúšky, nebude pripustený na ústnu časť.
Ústna časť skúšky je verejná, vykonáva sa pred skúšobnou komisou v lehote 7 až 10 dní od konania
písomnej časti odbornej skúšky.
Pri hodnotení ústnej časti skúšky sa hodnotí slovný prejav, orientácia v právnom poriadku, schopnosť
aplikácie a interpretácie právnych predpisov, znalosť profesnej etiky a morálne predpoklady pre výkon
funkcie exekútora.

§8
1. Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí stupňami
a)
výborný
a)
veľmi dobrý
b)
prospel
c)
neprospel
2. O výsledku skúšky rozhoduje skúšobná komisia v tajnej porade väčšinou hlasov. Hlasuje sa v
abecednom poradí najprv o tom, či kandidát prospel a v kladnom prípade o prospechovom stupni.
Predseda skúšobnej komisie hlasuje vždy posledný. Skúšobná komisia môže rozhodnúť o výsledku
len ak sú prítomní všetci jej členovia. Rozhodnutie skúšobnej komisie je konečné. Celkový výsledok
skúšky oznámi predseda komisie skúšanému ústnym vyhlásením v prítomnosti ostatných členov
skúšobnej komisie a prítomných členov vzdelávacej komisie.
3. O úspešnom vykonaní odbornej skúšky vydá skúšobná komisia osvedčenie o zložení odbornej
skúšky. Osvedčenie obsahuje:
a) meno a priezvisko
b) dátum narodenia
c) hodnotiaci stupeň
d) dátum vykonania skúšky
e) dátum vystavenia osvedčenia
f) podpis predsedu skúšobnej komisie
g) podpis prezidenta Slovenskej komory exekútorov
§9
O odbornej skúške sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje najmä:
a) meno a priezvisko skúšaného a ďalšie osobné údaje
b) dátum a miesto konania skúšky

c)
d)
e)
f)

obsah otázok
výsledok písomnej a ústnej časti skúšky
celkový výsledok skúšky
mená a priezviská členov skúšobnej komisie a ich podpisy.

§ 10
Prezídium SKE v súčinnosti so vzdelávacou komisiou SKE určí termín jarných a jesenných skúšok na začiatku
kalendárneho roka.
§ 11
O sťažnostiach voči skúšobnej komisii a výsledku odborných skúšok možno podať sťažnosť v lehote do 10 dní
od skončenia ústnej časti odbornej skúšky. O sťažnosti rozhoduje prezídium SKE. Proti vyjadreniu prezídia
SKE k sťažnosti nie je prípustný opravný prostriedok (§ 3 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb.).
§ 12
1. Exekútorský koncipient je povinný uhradiť paušálny poplatok za odbornú skúšku, ktorého výšku na
návrh Vzdelávacej komisie SKE schváli prezídium SKE. Exekútorský koncipient, ktorý neuhradí
poplatok za odbornú skúšku v lehote najneskôr 10 dní pred termínom odbornej skúšky, nemôže sa
odbornej skúšky zúčastniť. Uhradený poplatok sa bez ohľadu na výsledok odbornej skúšky nevracia a
je príjmom komory. Poplatok bude exekutorskému koncipientovi vrátený len v prípade jeho odstúpenia
od odbornej skúšky.
2. Náklady spojené s účasťou na odbornej skúške nie sú hradené z poplatku za odbornú skúšku a hradí
si ich exekútorský koncipient sám.
Záverečné ustanovenia
§ 13
Tento Skúšobný poriadok nadobudol účinnosť schválením Prezídiom Slovenskej komory exekútorov dňa 15.
decembra 2005 v znení schválených zmien zo dňa 5.júna 2007, 12.júla 2007, 20.marca 2008, 1.decembra
2011, 19. decembra 2012, 13. novembra 2013, 27. apríla 2016 a 23. mája 2018.

JUDr. Ing. Miroslav Paller, v. r.
prezident Slovenskej komory exekútorov

