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MEMORANDUM 

o spolupráci  

uzatvorené podľa §51 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „memorandum“) 

 

 

Strany memoranda 

1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

sídlo:  Špitálska č. 8, 812 67  Bratislava 

štatutárny orgán: Ing. Marián Valentovič, MBA, generálny riaditeľ 

IČO: 30 794 536  

(ďalej ako „ÚPSVR“) 

 

a 

 

2. Slovenská komora exekútorov 

sídlo:  Šustekova 49, 851 04 Bratislava 

štatutárny orgán: JUDr. Ing. Miroslav Paller, prezident Slovenskej komory exekútorov 

IČO:   35 659 718 

 

 

(ďalej ako „Spolupracujúci subjekt“) 

 

(ÚPSVR a Spolupracujúci subjekt ďalej len ako „strany memoranda“ ). 
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Preambula 

 

1. Memorandum je založené na rozvíjaní inovatívnej spolupráce medzi stranami memoranda 

s cieľom výmeny informácií a skúseností za účelom vytvoriť predpoklady na úplné splatenie 

dlhov klientov bezplatných dlhových poradní ÚPSVR. Cieľom bezplatných dlhových poradní 

je nie len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, 

úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby 

opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal, ako aj ich príprava na nové životné 

príležitosti.  

2. Bezplatné dlhové poradne v pôsobnosti ÚPSVR budú poskytovať svoje služby nie len 

klientom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ale v prípade zmeny kompetenčného zákona 

č. 453/2003 Z. z.  o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetkým osobám ohrozených 

chudobou a sociálnym vylúčením,  ktoré o túto službu prejavia záujem. V prípade schválenia 

Národného projektu  Bezplatné dlhové poradenstvo (ďalej len „NP BDP“), budú tieto 

bezplatné dlhové poradne spolufinancované v rámci tohto NP BDP. 

3. Uzavretím tohto memoranda vyjadrujú obe strany memoranda slobodnú vôľu a ochotu 

spolupracovať vo vymedzených oblastiach spolupráce v rámci NP BDP počas celej doby jeho 

implementácie. Taktiež sa zaväzujú poskytovať si nevyhnutnú súčinnosť a aktívne 

spolupracovať, tak aby sa zabezpečila riadna realizácia projektu, v záujme dosiahnutia 

stanovených cieľov memoranda. 

4. Spolupracujúci subjekt, ktorým je Slovenská komora exekútorov (SKE) je ako právnická 

osoba samosprávnou  stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie 

ich zoznam. SKE je zriadená zákonom  Národnej rady Slovenskej republiky č.233/1995 Z.z. o 

súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Poslaním komory a jej 

orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať nad činnosťou exekútorov a 

obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené týmto zákonom. Komora vedie v 

elektronickej podobe centrálny register exekúcií a zodpovedá za jeho nepretržitú, plynulú 

a bezpečnú prevádzku.  

 

Článok I 

Predmet memoranda 

 

1. Predmetom tohto memoranda je úprava podmienok, formy a oblastí vzájomnej spolupráce  

strán memoranda pri bezplatnom poskytovaní služieb dlhového poradenstva zo strany 

ÚPSVR,  ktorých cieľom je riešiť nepriaznivú situáciu zadlženého občana.  

 

Článok II 

Formy a oblasti vzájomnej spolupráce 
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1. Toto Memorandum sa realizuje za účelom podpory zefektívnenia súčasných nástrojov na 

podporu pomoci zadlženým občanom zavedením nových nástrojov, s cieľom zvýšenia aktivity 

občanov na odstraňovaní a predchádzaní ich zadlženosti, ktorí sú ohrození chudobou 

a sociálnym vylúčením. Aktivity strán memoranda smerujú k posilneniu nielen 

ekonomického, ale aj právneho povedomia nadmerne zadlžených občanov Slovenskej 

republiky, k zvýšeniu aktivity osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 

a taktiež k zlepšeniu prístupu ku kvalitným službám na zabezpečenie nevyhnutných 

podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. 

2. Strany Memoranda sa dohodli, že Spolupracujúci subjekt bude pomáhať ÚPSVR v realizácií 

predmetu a napĺňania cieľov tohto memoranda, pričom len ÚPSVR bude realizovať všetky 

aktivity NP BDP  a zabezpečovať poskytovanie služieb bezplatného dlhového poradenstva 

prostredníctvom svojich zamestnancov pôsobiacich v bezplatných dlhových poradniach 

v plnej miere. 

3. Strany memoranda sa dohodli, že forma vzájomnej spolupráce sa bude zameriavať na proces 

vzdelávania zamestnancov ÚPSVR prostredníctvom príručky pracovných postupov, špeciálne 

vytvorenej pre prácu bezplatných dlhových poradcov. Táto príručka obsahuje okruhy 

zamerané na všeobecné znalosti, postupy či metódy práce alebo skúsenosti z praxe z oblasti 

dlhového poradenstva a okruhy pre jednotlivé typy dlhového poradenstva nevyhnutné pre jeho 

poskytovanie. Vytvorená príručka zahŕňa úvod do problematiky dlhového poradenstva ako aj 

všeobecné poradenské zručnosti a know-how, ktoré každý poradca týmto vzdelávacím 

procesom dosiahne, aby ich následne kvalifikovane a čo najefektívnejšie poskytoval svojim 

klientom v rámci bezplatných dlhových poradní.  

4. Medzi hlavné oblasti vzájomnej spolupráce strán memoranda v súlade so zámerom NP BDP 

patrí oblasť– právna, ekonomická a psychologická/motivačná ako pomoc nadmerne 

zadlženému občanovi so zameraním na prevenciu zníženia pravdepodobnosti opätovného 

upadnutia do dlhovej špirály na minimum.  Strany memoranda sa budú zameriavať na výmenu 

skúseností z týchto oblastí, prvotne na identifikáciu základných príčin nadmerného zadlženia 

občana, následne na analýzu, ktorej výsledkom bude hľadať spôsob a formy redukcie, 

prípadne celkovej eliminácie týchto príčin..  

5. Za účelom plnenia predmetu memoranda sa strany memoranda dohodli, že výmena informácií 

a skúseností z oblastí vzájomnej spolupráce bude prebiehať formou vzájomných pracovných 

stretnutí, ktorých organizátorom bude ÚPSVR. 

 

Článok III 

Trvanie a zánik memoranda 

 

1. Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to od nadobudnutia jeho účinnosti do dňa 

ukončenia implementácie NP BDP. 

2. Memorandum je možné predčasne ukončiť: 

2.1 na základe vzájomnej písomnej dohody strán memoranda, 

2.2 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany memoranda s 1 mesačnou výpovednou lehotou 

začínajúcou plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne doručená druhej strane memoranda. 
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Článok IV 

Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

1. Strany memoranda berú na vedomie, že propagáciu bezplatných dlhových poradní ÚPSVR 

počas celého trvania NP BDP bude zabezpečovať ÚPSVR cez webové rozhranie, 

prostredníctvom informačných a propagačných materiálov a v neposlednom rade aj  

prostredníctvom mediálnej kampane. 

2. Memorandum je možné meniť a dopĺňať alebo rozšíriť či zúžiť obsah len formou písomných 

očíslovaných dodatkov prijatými a podpísanými oboma stranami tohto memoranda. 

3. Strany memoranda sa zaväzujú k vzájomnému písomnému oznamovaniu akýchkoľvek zmien 

v kontaktných údajoch ako aj v kontaktných osobách do 10 pracovných dní, odo dňa kedy táto 

zmena nastala bez potreby uzatvárania dodatku k memorandu.  

4. Ustanovenia memoranda vyjadrujú záujem strán memoranda spolupracovať vo pri plnení 

predmetu memoranda, pričom nezakladajú stranám memoranda priamo vymáhateľné práva 

a povinnosti, ani im v súvislosti s ním nevznikajú žiadne finančné záväzky.  

5. Strany memoranda sa podpísaním tohto memoranda zaväzujú k zachovaniu mlčanlivosti 

o všetkých skutočnostiach, ktoré tvoria predmet memoranda. Takéto informácie a zároveň aj 

tie, ktoré budú doplnené písomným dodatkom, nesmie ani jedna zo strán memoranda 

poskytnúť tretej osobe, prípadne ich použiť v rozpore s ich účelom na svoje potreby, bez 

ohľadu či dôjde k podpísaniu memoranda. Treťou osobou je podľa ustanovení tohto 

memoranda osoba, ktorá nie je súčasťou realizácie predmetu tohto memoranda. V prípade 

práce s osobnými údajmi sa strany memoranda zaväzujú dodržiavať ustanovenia zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

6. Toto memorandum je vyhotovené  v 5 (slovom piatich) rovnopisoch s platnosťou originálu, 

pričom 3 ( slovom tri) rovnopisy obdrží ÚPSVR a Spolupracujúci subjekt obdrží 2 (slovom 

dva) rovnopisy. 

7. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami strán 

memoranda a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

8. Strany memoranda súhlasne vyhlasujú, že si memorandum riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, splnomocnené 

osoby ako zástupcovia strán, ktoré boli poverené podpísaním memoranda vyhlasujú, že 

memorandum nebolo uzatvorené v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, čo na znak 

súhlasu potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 

 

 

 

V Bratislave  (...........................2021 )    V Bratislave (.............................2021) 

 

___________________      ___________________ 

Ing. Marián Valentovič, MBA     JUDr. Ing. Miroslav Paller 


