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Informácie

Správcovia konkurznej podstaty SR  
Občianske združenie

Marianna L i š k o v á *  

Začiatkom júla tohto roka vzniklo registráciou na ministerstve vnútra SR občianske 
združenie Správcovia konkurznej podstaty SR (SKP SR). Jeho zakladateľmi sú sa-
motní správcovia konkurzných podstát pôsobiaci na Slovensku. Cieľom bolo zjednotiť 
všetkých správcov a vytvoriť nezávislú, dobrovoľnú organizáciu fyzických osôb. Keďže 
sa počas výkonu svojej činnosti stretávame s mnohými nedostatkami súčasnej právnej 
úpravy, chceme sa zamerať na presadzovanie zmien v zákone o konkurze a pravidelne 
pripomienkovať návrhy zákonov, ktoré sa budú priamo dotýkať správcovskej činnosti. 
Chceme pripomienkovať najmä tie návrhy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť postave-
nie správcu v konkurznom konaní. 

Ako poradný orgán 

Zakladatelia združenia plánujú správcom poskytovať služby, ktoré pri svojej práci 
nutne potrebujú. V prvom rade právne poradenstvo pre svojich členov, možnosť uzavrieť 
v rámci združenia poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, zároveň poskytnúť 
poradenstvo v oblasti poistenia majetku patriaceho do konkurznej podstaty. V budúcich 
plánoch občianskeho združenia Správcovia konkurznej podstaty SR má svoje dôležité 
miesto účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo, audit, vypracovanie znaleckých po-
sudkov a ďalšie.

 
„Mediátori“ v konkurznom konaní

Správca konkurznej podstaty má v konkurznom konaní dôležité postavenie, je pod-
statným procesným subjektom konania aj napriek tomu, že nie je jeho účastníkom. 
Správca počas konkurzu musí čeliť tlaku z rôznych strán. Je povinný komunikovať s prí-
slušným súdom, ktorý spolu s ministerstvom spravodlivosti SR vykonáva dohľad nad 
činnosťou správcu, zároveň komunikovať s veriteľmi, ktorí majú právo počas konkurzu 
odvolať správcu na prvej schôdzi veriteľov a v neposlednom rade aj s dlžníkom, ktorý sa 
ako účastník konania snaží pôsobiť na správcu a „kontrolovať“ jeho činnosti. Preto je 
ďalším z prioritných cieľov občianskeho združenia Správcovia konkurznej podstaty SR 
vybudovať platformu na vzájomnú komunikáciu so súdmi, s veriteľmi (predovšetkým 
s bankami a pobočkami zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku) a s ministerstvom 
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spravodlivosti. Združenie bude pôsobiť ako zástupca, ktorý bude obhajovať záujmy 
správcov konkurznej podstaty. 

Súčasná právna úprava regulácie výkonu činnosti správcu je založená na silnom for-
malistickom modeli, všetky kompetencie (zápis do zoznamu, pozastavenie výkonu 
správcovskej činnosti, vyčiarknutie zo zoznamu a vedenie zoznamu správcov) sú v ru-
kách ministerstva spravodlivosti SR. Úlohou občianskeho združenia bude preto nadvia-
zať úzku spoluprácu s ministerstvom spravodlivosti SR, vzájomne konzultovať plánova-
né zmeny v zákonoch, upozorňovať na nedostatky právnej úpravy a upozorňovať na 
problémy z aplikačnej praxe. 

Odborné semináre a školenia pre správcov aj verejnosť 

medzi úlohy občianskeho združenia Správcovia konkurznej podstaty SR patrí aj ší-
renie osvety konkurzného práva. Už teraz organizujeme na pravidelnej báze semináre, 
školenia a rôzne konferencie, prioritne pre správcov. Zameriame sa však aj na širokú 
verejnosť, odbornú či laickú. Občianske združenie pripravuje spoluprácu s vysokými 
školami, v rámci ktorej chceme usporiadať workshopy z oblasti konkurzného práva. 

Občianske združenie bude pozývať za svojich čestných členov odborníkov z oblasti 
konkurzu a obchodného práva. Bude šíriť osvetu aj vďaka publikovaniu odborných člán-
kov v časopise Právny obzor, komentárov k pripravovaným novelám a prednáškovej 
činnosti. Veríme, že svojou aktívnou činnosťou v spoločnosti vytvoríme z nášho združe-
nia subjekt, ktorý bude predstavovať nezávislú stavovskú organizáciu združujúcu správ-
cov na celom území Slovenska. 

      


