
Organizačný poriadok 
Slovenskej komory exekútorov

Konferencia Slovenskej komory exekútorov sa podľa ustanovenia §  213  ods.  4  písm.  b/  zák.  č.
233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, uzniesla na tomto organizačnom poriadku

I.
SLOVENSKÁ KOMORA EXEKÚTOROV

§ 1
1) Slovenská komora exekútorov (SKE)  je samosprávna stavovská organizácia,  ktorá povinne

združuje všetkých exekútorov ako orgánov verejnej moci vymenovaných podľa zák. č. 233/1995 Z.
z.  o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)  a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

2) SKE je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, ktorá nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť
v zmysle platných predpisov.

§ 2
1) SKE plní svoje poslanie tak, že

a) chráni záujmy exekútorov, dôstojnosť a česť exekútorského stavu
b) dohliada na činnosť exekútorov, najmä na to, ako v praktickej činnosti zachovávajú sľub podľa §

13 Exekučného poriadku
c) spolupôsobí s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pri výkone štátneho dohľadu

nad exekútormi v súlade s § 8 ods. 3 zákona
      d)   vedie zoznamy  exekútorov a ich koncipientov
      e)  vybavuje sťažnosti na exekútorov pri výkone exekučnej a ďalšej činnosti,  vrátane porušenia

sľubu a správania sa, ktoré narúša dôstojnosť výkonu činnosti exekútora
      f)  rieši rozpory medzi súdnymi exekútormi vzniknuté pri výkone povolania podľa disciplinárneho

poriadku
g) rozhoduje o ekonomickom (finančnom)  zabezpečení chodu komory,  rozpočte,  o výške

príspevkov exekútorov a o ďalších majetkových záležitostiach komory (prijatí darov a iných
príjmov)

h) vytvára všestranné podmienky na rozvoj vzdelanostnej úrovne súdnych exekútorov,
zjednocovanie judikatúry v exekučných veciach a sporoch

      ch) rozvíja medzinárodné styky komory v rámci Medzinárodnej únie súdnych exekútorov (UIHJ)
i) prijíma návrhy a pripomienky exekútorov z exekučnej činnosti,  tieto rieši prostredníctvom

svojich orgánov
j) rieši sťažnosti exekútorov
k) dbá o dodržiavanie zásad Etického kódexu súdneho exekútora

II.
PRÁVA A POVINNOSTI SÚDNYCH EXEKÚTOROV

§ 3
Práva súdnych exekútorov

Súdny exekútor ako člen SKE má predovšetkým tieto práva:
a) zúčastniť sa na konferencii SKE, voliť a byť volený do jednotlivých orgánov komory
b) požiadať komoru o pomoc a ochranu pri riešení rozporov vznikajúcich v exekučnej činnosti a

mimoexekučnej činnosti medzi exekútormi,  medzi exekútormi a inými štátnymi orgánmi,
orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy



c) zúčastniť sa na vzdelávacích a obdobných podujatiach organizovaných komorou za
podmienok, ktoré komora vopred ustanoví

d) podávať námety, pripomienky a sťažnosti,  ktoré komora musí vybaviť a výsledok v primeranej
dobe exekútorovi oznámiť

e) podieľať sa na poistení zodpovednosti za škodu za podmienok,  ktoré dohodne komora
s vybranou poisťovňou

§ 4
Povinnosti súdnych exekútorov

Súdny exekútor ako člen SKE má predovšetkým tieto povinnosti:
a) vykonávať exekútorskú a ďalšiu činnosť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,  ústavnými

zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi
ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rešpektovať rozhodnutia súdov
vydávaných v exekučných veciach

b) platiť príspevky schválené konferenciou,  poistiť seba a svojich zamestnancov pre prípad
zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním exekučnej a ďalšej
činnosti

c) vykonávať svoje povolanie nestranne, nezávisle a v súlade so zloženým sľubom
d) používať pri svojej činnosti predpísané označenia, pomôcky, preukaz a odznak
e) dbať na dôstojnosť a česť exekútorského stavu aj mimo výkonu exekučnej a ďalšej činnosti
f) oznamovať komore včas a riadne všetky zmeny týkajúce sa jeho osoby a exekútorského úradu,

ktorý riadi

III.
ORGÁNY SKE

§ 5
Všeobecné ustanovenia

1) Orgánmi komory sú:
a) konferencia exekútorov
b) prezídium komory
c) revízna komisia, vzdelávacia a disciplinárna komisia
d) poradné orgány

2) Funkčné obdobie členov orgánov komory je trojročné.
3) Členstvo v prezídiu komory je nezlučiteľné s členstvom v revíznej  komisii  alebo v  disciplinárnej

komisii alebo v odvolacej disciplinárnej komisii.
4) Členov orgánov komory volí konferencia exekútorov, okrem dvoch členov prezídia komory, ktorých

menuje minister spravodlivosti.  Členov poradných orgánov menuje prezident komory na návrh
prezídia komory.

5) Súdny exekútor môže byť členom len jedného voleného orgánu komory.

§ 6
Konferencia exekútorov

1) Konferencia je najvyšší orgán komory, ktorý tvoria všetci exekútori zapísaní v zozname exekútorov.
2) Konferencia sa zvoláva spravidla raz za kalendárny rok. Termín konferencie spolu s programom a

materiálmi exekútorom oznámi kancelária komory vopred,  najmenej 30  dní pred jej konaním na
adresu sídla exekútorského úradu.

3) Ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina exekútorov zapísaných v zozname exekútorov ku
dňu doručenia požiadavky,  alebo revízna komisia,  je prezídium povinné zvolať konferenciu do 1



mesiaca od doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať aj navrhovaný program, inak pre zvolanie
konferencie platí bod 2.

4) Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina exekútorov ku dňu konania
konferencie.
a/  Na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny uznášaniaschopnej

konferencie.
b/  Uznesenia konferencie nepodliehajú preskúmaniu v správnom súdnictve a nemožno   ich ani

napadnúť žalobou v sporovom konaní.
c/ Ak konferencia nie je uznášaniaschopná,  prezídium je povinné zvolať ďalšiu konferenciu do

dvoch mesiacov odo dňa,  kedy sa mala konať pôvodná konferencia.  I pre toto zvolanie platí
bod 2.

5) Pôsobnosť konferencie je vymedzená zákonom a jej uzneseniami.
6) Rokovanie konferencie vedie poverený člen prezídia SKE.

a/ Hlasovanie na konferencii je verejné okrem volieb do orgánov komory,  ktoré sa vykonáva
tajným hlasovaním.

b/ Program rokovania možno zmeniť alebo doplniť, ak za túto zmenu alebo doplnenie hlasujú dve
tretiny účastníkov uznášaniaschopnej konferencie.

§ 7
Prezídium komory

1) Prezídium je výkonným orgánom komory,  ktorý riadi činnosť komory medzi konferenciami
exekútorov. Jeho pôsobnosť vymedzuje zákon a uznesenia konferencií.

2) Prezídium má 11 členov, z ktorých volí prezidenta a viceprezidenta.
3) Prezident komory:

a) zastupuje komoru navonok ako štatutárny orgán a podpisuje za komoru tak,  že uvedie svoje
meno, priezvisko, prípadne tituly, funkciu prezidenta SKE a pripojí svoj vlastnoručný podpis

b) prijíma opatrenia a rozhodnutia v období medzi zasadnutiami prezídia,  ak si to plnenie úloh
časovo vyžaduje

c) riadi činnosť kancelárie komory a zamestnancov komory
d) zvoláva zasadnutia prezídia
e) zúčastňuje sa na medzinárodných podujatiach, na ktoré je pozývaná komora
f) navrhuje členov do poradných orgánov komory

4) Viceprezident komory zastupuje prezidenta komory počas jeho neprítomnosti v celom rozsahu,
okrem vecí prezidentom výslovne vyhradených.

5) Opatrenia a rozhodnutia, ktoré boli prijaté prezidentom a viceprezidentom komory ods. 3 písm. b)
tohto paragrafu, musia byť predložené na najbližšom zasadnutí prezídia na schválenie.

§ 8
Revízna komisia

1) Revízna komisia má päť členov,  z ktorých sa volí predseda tejto komisie na prvom zasadnutí
komisie po jej zvolení konferenciou exekútorov.

2) Revízna komisia má pôsobnosť vymedzenú zákonom a uzneseniami konferencií exekútorov.
3) Rokovanie revíznej komisie sa riadi analogicky podľa rokovacieho poriadku prezídia komory.

§ 9
Disciplinárna komisia

1)  Disciplinárna komisia  má jedenásť  členov,  z  ktorých sa volí  predseda tejto  komisie na prvom  
zasadnutí komisie po jej zvolení Konferenciou exekútorov.



2) Disciplinárna  komisia  má  pôsobnosť  vymedzenú  zákonom,  disciplinárnym  poriadkom  a  
uzneseniami konferencií exekútorov.

§ 10
Vzdelávacia komisia

1) Vzdelávacia komisia má päť členov,  z ktorých sa volí predseda tejto komisie na prvom zasadnutí
komisie po jej zvolení.

2) Vzdelávacia komisia má pôsobnosť vymedzenú zákonom a riadi sa uzneseniami konferencie
exekútorov.

3) Rokovanie vzdelávacej komisie sa riadi analogicky podľa rokovacieho poriadku prezídia komory.

IV.
PORADNÉ ORGÁNY

§ 11
Legislatívna komisia

1) Členovia legislatívnej komisie sú menovaní prezidentom komory na návrh prezídia.
2) Členmi komisie sú exekútori menovaní prezidentom komory.  Na rokovanie môžu byť prizvaní

odborníci z právnej teórie a praxe.
3) Legislatívna komisia má päť členov.  Členovia komisie si zvolia na svojom prvom zasadaní

predsedu komisie.  Funkčné obdobie členov legislatívnej komisie je totožné s funkčným obdobím
prezídia komory.

4) Legislatívna komisia:
a) zaujíma stanoviská k návrhom iných právnych predpisov dotýkajúcich sa činnosti exekútorov
b) navrhuje príslušným štátnym orgánom nové legislatívne úpravy, ktoré majú prispieť k zvýšeniu

spoločenskej účinnosti núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí
c) vypracúva návrhy predpisov upravujúcich konanie a rozhodovanie orgánov komory

5) O spôsobe odmeňovania členov legislatívnej komisie rozhoduje prezídium.

§ 12
Redakčná rada

1) Redakčnú radu tvorí päť členov, ktorých menuje prezident komory z exekútorov na návrh prezídia
komory.

2) Členovia komisie si zvolia na svojom prvom zasadnutí predsedu rady. Členmi redakčnej rady môžu
byť prizvaní odborníci z právnej teórie a praxe.

3) Funkčné obdobie členov redakčnej rady je totožné s funkčným obdobím prezídia komory.
4) Redakčná rada predkladá prezídiu každý štvrťrok návrh obsahu pripravovaného Exekútorského

spravodaja.
5) Redakčná rada:

a) vydáva najmenej raz za štvrťrok Exekútorský spravodaj
b) zabezpečuje publikovanie interných predpisov komory,  ich gramatickú,  lexikálnu a štylistickú

úpravu
c) spolupracuje s legislatívnou komisiou

6) O spôsobe odmeňovania členov redakčnej rady rozhoduje prezídium.



V.
KANCELÁRIA KOMORY

§ 13
Pôsobnosť a úlohy kancelárie

Kancelária komory zabezpečuje činnosť komory po stránke organizačnej,  administratívnej a
hospodárskej.

§ 14
Tajomník komory

Kanceláriu komory vedie tajomník komory,  ktorý je riadený prezidentom SKE. Tajomník komory je za
svoju činnosť zodpovedný Prezídiu SKE.

§ 15
Zamestnanci komory

Počet zamestnancov kancelárie komory určuje v zmysle § 213  ods. 4  písm.  g)  Exekučného poriadku
konferencia exekútorov.
Zamestnanci komory sú:
1. tajomník komory
2. štyria kontrolní pracovníci
3. ekonóm komory
4. dvaja administratívno – organizační pracovníci komory

§ 16

Tento Organizačný poriadok nadobúda účinnosť schválením Konferenciou exekútorov dňa 11. januára
2006 v Bratislave.

§ 16a

Novela  Organizačného  poriadku  nadobúda  účinnosť  schválením  Konferenciou  exekútorov  dňa  26.
marca 2012.

§ 16b

Novela  organizačného  poriadku  nadobudla  účinnosť  schválením  Konferenciou  exekútorov  dňa  27.
marca 2014.

§ 16c

Novela  organizačného  poriadku  nadobudla  účinnosť  schválením  Konferenciou  exekútorov  dňa  11.
februára 2015.

JUDr. Ing. Miroslav Paller, v.r.
Prezident SKE
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