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Problémy Slovákov so zadlžovaním
➢ priemerná zadlženosť Slováka je najnovšie až 7 990€, čo je po Estónsku
najvyšší dlh v celej strednej a východnej Európe; Slováci sú spomedzi
krajín V4 tými najchudobnejšími

3 veľké okruhy, v ktorých sa nám nedarí 
➢ finančná gramotnosť
➢ rast zadlženosti
➢ neschopnosť dlhy splácať = exekúcie

Ako sa vyhnúť predĺženiu?
➢ obmedzte rýchle pôžičky a spotrebné úvery, ktoré sú
drahé a častokrát nevýhodné
➢ pôžičku si treba zvážiť ako poslednú možnosť, pokiaľ
neviete, čo takýto záväzok predstavuje, prípadne už teraz
viete, že nebudete zvládať uhrádzať splátky po pár
mesiacoch, potom by toto nemalo byť to adekvátne
riešenie
➢ venujte sa dôkladnej analýze vašej finančnej situácie,
nájdite možnosti, kde sa viete uskromniť, prípadne
požiadajte o pomoc blízkych
➢ „v dobrých časoch“ klaďte dôraz na potrebu šetrenia, aj
súčasná situácia ohľadom koronavírusu poukázala na to,
aká minimálna bola výška našich úspor; musíme rátať s
možnými zmenami príjmu, napr. z dôvodu straty
zamestnania, nečakaných výdavkov a pod.

Oddlženie fyzických osôb
➢ slovenský právny poriadok nepozná pojem osobný bankrot, legálnym pojmom je „oddlženie“
➢ právny rámec - Zákon č. 7/2005 Z.z. – Zákon o konkurze a reštrukturalizácii jeho 4. časť v § 166 a nasl.
➢ osobný bankrot je jediné zákonné riešenie pomocou ktorého je možné zbaviť sa dlhov, ktoré už
nedokážete splácať; je riešením pre nepriaznivú finančnú situáciu
➢ kto, kedy a za akých podmienok môže požiadať o oddlženie?:
➢ dlžník, ktorý je fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ (t.j. nie PO)
➢ musí byť platobne neschopný, t.j. nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden svoj
peňažný záväzok
➢ musí byť voči nemu vedené exekučné alebo iné obdobné vykonávacie konanie, ak ide o návrh o
vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia
obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok
➢ dlžník nesmie byť vo výkone trestu odňatia slobody
➢ FO sa môže oddlžiť len raz za 10 rokov
➢ návrh musí byť podaný v súlade s poctivým zámerom

Poctivý zámer a dôsledky jeho porušenia
➢ Podľa § 166g ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať
zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry
ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojene nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o
zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
➢ Dlžník nemá poctivý zámer, najmä ak: neuviedol celý svoj majetok, neuviedol všetky svoje dlhy/veriteľov, nespolupracuje so správcom
KP, neplní si riadne a včas vyživovaciu povinnosť k deťom, neplní si povinnosť vrátiť CSP pôžičku a pod.
➢ Ak sa oddlžením dotknutý veriteľ domnieva, že dlžník nemal na oddlžení poctivý zámer, môže sa domáhať zrušenia oddlženia na súde a
to do 6-tich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
➢ Poctivý zámer skúma jednak správca konkurznej podstaty na návrh veriteľa ešte v rámci konania o OB a aj súd po ukončení procesu OB
na základe žaloby veriteľa
➢ Zrušením oddlženia sa stáva oddlženie voči všetkým veriteľom neúčinné. Záväzky dlžníka sa stávajú opäť splatné a vymáhateľné, t.j. „dlhy
sa obnovia“ a následne sa premlčia až o 10 rokov od zrušenia oddlženia.
➢ Rozsudky o zrušení oddlženia pre nepoctivý zámer je možné nájsť na www.justice.gov.sk v sekcii “súdy a rozhodnutia“, ďalej „rozhodnutia“

Povinné zastúpenie dlžníka
➢ Podľa § 166k ZoKaR až do ustanovenia správcu musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom
ustanoveným týmto centrom
➢ Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR. Centrum
poskytuje právnu pomoc občanom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať iné právne služby.
Od marca 2017 sa rozšírila pôsobnosť Centra aj o agendu tzv. osobného bankrotu.

Oddlženie FO – formy a pohľadávky
Zákon umožňuje oddlženie FO dvomi formami:

splátkovým kalendárom
Pohľadávky uspokojované v konkurze alebo
splátkovým kalendárom:
➢ pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym
mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi
➢ budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči
dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred rozhodujúcim dňom
➢ pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s
vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú
pred vyhlásením konkurzu

konkurzom
Pohľadávky na ktoré sa oddlženie nevzťahuje:
➢ pohľadávky detí na výživnom
➢ pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi
➢ peňažné tresty uložené v trestnom konaní
➢ zabezpečené pohľadávky (dlh zabezpečený ručením alebo záložným
právom)
➢ nepeňažné pohľadávky
➢ pohľadávky zo zodpovednosti za škodu na zdraví alebo úmyselným konaním
➢ pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci
v súvislosti s konaním o oddlžení (pôžička poskytnutá CPP)

Oddlženie FO vyhlásením konkurzu
➢ podstatou konkurzu je speňaženie majetku dlžníka za účelom kolektívneho uspokojenia pohľadávok,
zjednodušene môžeme povedať, že ide o majetkovú likvidáciu tých osôb, ktoré majú viac záväzkov ako majetku
➢ rozdiel medzi konkurzom a exekúciou:

KONKURZ:
➢ speňažuje sa celý majetok dlžníka
➢ kolektívne uspokojenie veriteľov

EXEKÚCIA:
➢ speňažuje sa len určitý majetok
➢ uspokojuje sa len jeden veriteľ

➢ dlžník musí spĺňať podmienky na oddlženie
➢ nie je nutné, aby dlžník mal nejaký majetok alebo príjem (dlžník už nemusí disponovať majetkom na úhradu
nákladov konkurzu – 500€ správcovi KP zaplatí za dlžníka CPP, ktorému následne dlžník tieto peniaze vráti...)
➢ na základe návrhu na vyhlásenie konkurzu určí súd správcu KP
➢ všetky prebiehajúce konania sa zastavujú (exekučné, príp. obdobné vykonávacie konanie, dražba), BSM sa zrušuje
➢ úlohou správcu bude zákonným postupom speňažiť majetok dlžníka a pomerne podľa zákonných pravidiel
uspokojiť pohľadávky veriteľov (nepostihnuteľná hodnota obydlia = 10 000€ aby dlžník neostal bez bývania) +
(možnosť vykúpiť majetok z konkurznej podstaty príbuzným v priamom rade, jeho súrodenec, manžel, obec)
➢ výsledkom bude oddlženie, teda zbavenie dlžníka dlhov (okrem tých dlhov, na ktoré sa oddlženie nevzťahuje)
➢ súd môže oddlženie zrušiť, a to do 6-tich rokov po vyhlásení oddlženia pre nepoctivý zámer; dlhy sa stávajú opäť
splatné a vymáhateľné

Oddlženie FO splátkovým kalendárom
➢ dlžník musí spĺňať podmienky na oddlženie
➢ musí zaplatiť sumu 700 € (500€ správcovi a 200€ advokátovi, ktorý ho bude zastupovať, pričom zastupovanie
advokátom je pri tejto forme oddlženia povinné)
➢ dlžník musí mať pravidelný príjem, na rozdiel od konkurzu, dlžník nepríde o svoj majetok, teda nedôjde k
speňaženiu jeho celého majetku
➢ dlžník musí na základe splátkového kalendára uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov najmenej v rozsahu 30%,
avšak uspokojenie veriteľov musí byť aspoň o 10% vyššie, ako by sa dosiahlo v rámci konkurzu
➢ všetky prebiehajúce konania sa zastavujú (exekučné, príp. obdobné vykonávacie konanie, dražba)
➢ úlohou správcu je preskúmať pomery dlžníka a navrhnúť splátkový kalendár tak, aby dlžník najdlhšie do 5 rokov
splatil minimálne 30% dlhov, na záver súd určí splátkový kalendár, koľko percent v rozpätí od 30 do 100% svojich
nezabezpečených dlhov musí dlžník uhradiť
➢ výsledkom bude oddlženie, teda zbavenie dlžníka dlhov (okrem tých dlhov, na ktoré sa oddlženie nevzťahuje)
➢ súd môže oddlženie zrušiť, a to do 6-tich rokov po vyhlásení oddlženia pre nepoctivý zámer; dlhy sa v takom
prípade stávajú opäť splatné a vymáhateľné

Ako prebieha proces oddlženia
➢ pozor na tzv. oddlžovacie spoločnosti používajúce niektoré
zavádzajúce pojmy ako napr. „oddlžili sme už tisíce ľudí“ a
pod.; podať žiadosť na OB je možné len v CPP, resp. jeho
príslušnej kancelárii
➢ CPP je v zmysle zákona, po predložení všetkých tlačív
oprávnené v dlžníkovom mene podať návrh na vyhlásenie
konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára
➢ CPP nevyhodnocuje vhodnosť a výhodnosť OB, klient si
musí sám vyhodnotiť svoju situáciu a prijať rozhodnutie
➢ na konanie o OB nie sú príslušné všetky okresné súdy, platí
kauzálna príslušnosť
➢ Konanie na súde je veľmi rýchle, už do 15 dní od doručenia
návrhu súd musí rozhodnúť
➢ Rozhodnutie obsahuje: vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, ustanovenie správcu KP, vyzve veriteľov, aby si
prihlásili svoje pohľadávky a vyhlásenie, že súd zbavuje
dlžníka všetkých dlhov

Speňaženie majetku dlžníka správcom KP
➢ správca KP je FO alebo PO zapísaná do zoznamu správcov, súd ho ustanovuje náhodným výberom, pričom jeho
úlohou je speňažiť majetok dlžníka podľa zákonného postupu
➢ konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia – 10 000 EUR, dlžník je oprávnený požiadať banku o
vykonanie platieb mesačne najviac do 250 EUR
➢ nehnuteľné veci väčšej hodnoty správca speňaží dražbou, hnuteľné veci speňaží v ponukovom konaní – správca
zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj; nehnuteľnosti menšej hodnoty správca
speňaží ako hnuteľnú vec
➢ správca KP výťažok z predaja majetku pomerne rozdelí veriteľom

Vývoj a štatistika osobných bankrotov
➢ v našej právnej úprave je inštitút oddlženia už od r. 2006 avšak pre bežných ľudí bol prakticky nedostupný
➢ novelou ZKR od marca 2017 dochádza k výraznému uľahčeniu podmienok osobných bankrotov (vzhľadom na
obrovskú zadlženosť obyvateľstva a podnikateľských subjektov - 3,7 milióna exekúcií na Slovensku), nová úprava sa
stáva vysoko liberálnou
➢ 1.1.2020 vstupuje do platnosti novela ZKR, ktorou dochádza k miernemu sprísneniu podmienok OB
r. 2015 počet podaných žiadostí na OB

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

32000

391

Kategória 1
ČR

SR

Vývoj a štatistika osobných bankrotov

Mgr. Eva Papánek
Kontaktné centrum Handlová
mobil: +421 940 947 739
eva.papanek@handlova.sk

Kontaktné centrum Handlová
Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
www.handlova.sk

