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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vo veci žiadosti Asoc. prof. Ing. 

Milana Polončáka, PhD., konateľa spoločnosti AUDIT – POL, s.r.o. o schválenie 
školiaceho plánu a vydanie poverenia na zabezpečenie odbornej prípravy 
uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky 

  
 

p o v e r u j e  
 
 

AUDIT - POL, s.r.o. so sídlom Čermeľská 45, 040 01 Košice zabezpečením 
odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky v plánovanom 
termíne od 4. marca 2011 do 6. mája 2011. Obsah, rozsah a forma odbornej prípravy 
sú súčasťou školiaceho plánu schváleného ministerstvom spravodlivosti. 

 
Podľa § 2 ods. 4 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre 

správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, ak účasť absolventa bola vyššia ako 
90%, usporiadateľ vydá absolventovi písomné osvedčenie o riadnom vykonaní 
odbornej prípravy, v ktorom uvedie najmä dochádzku absolventa a deň začatia 
a skončenia odbornej prípravy. O vydaných osvedčeniach usporiadateľ bezodkladne 
písomne informuje ministerstvo spravodlivosti. 

 
V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia usporiadateľ doručí ministerstvu 

spravodlivosti odpis osvedčenia o riadnom vykonaní odbornej prípravy vydaného 
absolventovi a kópiu prezenčnej listiny. 

 
  
 
S pozdravom                                                                                                                                                                                  

      
        JUDr.  Martin Maliar 

          generá lny r iad i te ľ   
      sekc ie  c i v i lného  práva  

 
 

Vážený pán 
Asoc. prof. Ing.  Milan Polončák, PhD.  
konateľ spoločnosti 
AUDIT – POL, s.r.o 
Čermeľská 4 
040 01 Košice 
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s c h v a ľ u j e  
 
 
 školiaci plán zostavený a predložený v zmysle čl. IV. bod 1 a bod 2 Zmluvy 

o zabezpečení odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky 
uzavretej medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a spoločnosťou AUDIT - POL, s.r.o. 
dňa 1.  februára 2007 (ďalej len „Zmluva“). 

 
Predložený plán obsahuje rozdelenie odbornej prípravy podľa jednotlivých 

predmetov s uvedením programu , tém a lektorov jednotlivých inštitúcií, uvedené sú 
aj plánované počty odprednášaných hodín. Odborná príprava má rozsah 100 hodín, 
z toho 60 hodín venovaných príprave v oblasti práva a 40 hodín príprave v oblasti 
ekonómie, v súlade s čl. III bod 2 Zmluvy. 

  
 
S pozdravom 
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