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SOBNÝ BANKROT JE ZÁKONOM UPRAVE
NÝ PROCES KTORÝM SA FYZICKÁ OSOBA
ALEBO FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ MÔ
ŽE ZBAVIŤ SVOJICH DLHOV

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Od 1. marca 2017 je účinná nová právna úprava,
ktorá ho sprístupnila osobný bankrot širšiemu
okruhu ľudí. V roku 2017 vyhlásilo osobný bankrot
5 426 Slovákov. Od začiatku roka 2018 do 31. ok-
tóbra 2018 bolo na Slovensku vyhlásených 11 610
osobných bankrotov, čo predstavuje až o 120 %
viac bankrotov ako za celý rok 2017.



PODMIENKY OSOBNÉHO BANKROTU

1. Osoba musí byť fyzickou osobou, pričom sa 
nerozlišuje to, či ide o fyzickú osobu podnikateľa 
alebo nepodnikateľa a rovnako je bezvýznamné, 
či ide majetok z podnikateľskej činnosti alebo nie. 
Stačí, aby išlo o fyzickú osobu.

2. Osoba musí byť platobne neschopná. Fyzická 
osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná 
plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden 
peňažný záväzok.

3. Osoba musí preukázať, že sa voči nej vedie 
exekučné, alebo obdobné vykonávacie konanie 
(daňové exekučné konanie, pohľadávky vymáha-
né Sociálnou poisťovňou, výkon dražby, atď.)

4. Osoba musí mať poctivý zámer, teda musí mať 
snahu v rámci svojich možností vyriešiť svoje dlhy. 
Táto snaha by mala byť úprimná, pričom osoba by 
nemala robiť pri uspokojovaní veriteľov obštrukcie, 
správcovi a veriteľom by mala poskytovať potreb-
nú súčinnosť, vynaložiť snahu získať zamestnanie, 
alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov, v prípade nie 
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky 
alebo hry ponúknuť aspoň polovicu takéhoto zdro-
ja dobrovoľne veriteľom.
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a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym
mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „roz-

b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníko-
vi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol

c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypove-
daním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlá-

V prípade konkurzu si tieto pohľadávky veritelia

A
?

KÉ POHLADÁVKY MÔŽU BYT
USPOKOJENÉ

,

hodujúci deň“),

pred rozhodujúcim dňom,

sením konkurzu.

uplatňujú prihláškou.
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Podaním návrhu na oddlženie sa dlžník ne-
zbaví všetkých svojich dlhov. Určité pohľa-
dávky sú svojou povahou špecifické. Jedná
sa napríklad o vymáhanie peňažného trestu
uloženého v trestnom konaní, pracovno-
právne nároky, ktoré majú iné osoby voči
dlžníkovi (napríklad zamestnanci), pohľa-
dávky, ktoré vznikli zo zodpovednosti
za škodu spôsobenú na zdraví, alebo spô-
sobenú úmyselným konaním, pohľadávky
z výživného na dieťa ale aj pohľadávky ne-
peňažného charakteru, či zabezpečené
pohľadávky (napríklad dlh zabezpečený
ručením, či záložným právom. Nedotknu-
tou pohľadávkou podľa § 166c ZKR je aj
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej
dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvis-
losti s konaním o oddlžení.

NA
?

AKÉ  POHLADÁVKY  SA OSOBNÝ
BANKROT  NEVZTAHUJE

,



Oddlžovanie je u nás možné dvoma spôsobmi,
pričom spôsob si vyberá samotný dlžník a pri-
hliada na svoje osobné pomery. Prvou mož-
nosťou je – znamená likvidáciu majet-
kovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie.
Druhou možnosťou je –
znamená splácanie záväzkov dlžníka podľa
splátkového kalendára. Realizáciu osobného
bankrotu, ktorý sa v právnej terminológií nazý-
va malý konkurz, upravuje zákon č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“).
Cieľom zmien v zákone o konkurze a reštruk-
turalizácii bolo dať druhú šancu tým, ktorí sa či
už z vlastnej viny, alebo aj nie, ocitli v dlhovej

konkurz

splátkový kalendár

pasci a sami sa z nej nevedia dostať.

KONKURZ A SPLÁTKOVÝ
KALENDÁR
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KONKURZ

Podstata konkurzu spočíva v tom, že ak by dlž-
ník mal nejaký majetok, musí akceptovať to,
že tento sa speňaží a použije na uspokojenie
veriteľov. Ak súd vyhlási konkurz, musia súdy
bezodkladne zastaviť prebiehajúce konania,
ktoré sa týkajú dlhu, ktorý sa má uhradiť v kon-
kurze. Na majetok podliehajúci konkurzu ne-
možno počas konkurzu začať ani viesť exekuč-
né konanie alebo obdobné vykonávacie kona-
nie. Vyhlásením konkurzu zaniká aj bezpodie-
lové spoluvlastníctvo manželov. Ak prebieha
dražba, na návrh dlžníka dražobník upustí
od konania dražby.
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Aby dlžník mohol použiť druhý spôsob oddlženia,
teda splátkový kalendár musí okrem vyššie uve-
dených všeobecných podmienok spĺňať aj pod-
mienku pravidelného príjmu a zároveň dlžníkove
dlhy nesmú prevyšovať jeho majetok. Pri tomto
spôsobe súd správcu poverí preskúmaním pome-
rov dlžníka. Správca následne podá na súd návrh
na splátkový kalendár, pričom tento sa určí tak
aby sa uspokojilo minimálne 30 % dlhov. Presné %
aké bude musieť dlžník v priebehu 5 rokov splatiť
určí až súd. Po určení splátkového kalendára sa
prebiehajúce exekučné konania voči dlžníkovi
zastavia.

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

- 10 -

- 19 -



- 9 -

AKO VYHLÁSIT OSOBNÝ BANKROT

Či už sa dlžník rozhodne pre návrh na vyhlásenie
konkurzu alebo návrh na určenie splátkového
kalendára, musí sa obrátiť na Centrum právnej
pomoci. Ide o povinné zastúpenie dlžníka, ktoré
ustanovuje zákon. Toto zastúpenie trvá až kým
súd neustanoví správcu. Na Centrum právnej
pomoci sa môžete obrátiť buď telefonicky, alebo
osobne podľa miesta trvalého pobytu. Centrum
právnej pomoci dlžníka informuje o celom postu-
pe a podmienkach oddlženia. Po konzultácii
v Centre právnej pomoci, sa Centrum rozhodne,
či bude dlžníka zastupovať, alebo jeho zastupo-
vaním poverí advokáta. Samozrejme sa dlžník
môže informovať aj u iného advokáta, avšak zastu-
povať pred súdom ho môže len Centrum právnej
pomoci, alebo Centrom poverený advokát.
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Dlžník musí byť platobné neschopný a musí sa
voči nemu viesť aspoň jedno exekučné, alebo iné

POSTUP PRI VYHLÁSENÍ OSOBNÉHO
BANKROTU KROK ZA KROKOM

1. Ak sa rozhodne pre oddlženie, musí najskôr
navštíviť Centrum právnej pomoci.

2. Dlžník by si mal pripraviť všetky doklady, ktoré
v súvislosti so svojimi dlhmi má (dlžníkov životo-
pis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situá-
cie, zoznam osôb spriaznených s dlžníkom, zoz-
nam aktuálneho majetku a zoznam majetku väč-
šej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch
rokoch, zoznam veriteľov, vyhlásenie dlžníka
o platobnej neschopnosti, doklad nie starší ako
30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie
exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie

3. Centrum posúdi jeho situáciu a či spĺňa pod-
mienky na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie

obdobné konanie.

konanie.)

splátkového kalendára.
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4. Ak dlžník spĺňa podmienky na vyhlásenie kon-
kurzu alebo na určenie splátkového kalendára,
Centrum právnej pomoci, alebo Centrom určený
advokát podá za dlžníka návrh na súd.

5. Súd návrh posúdi a rozhodne, či povolí oddl-
ženie dlžníka alebo nie.

Centrum je v zmysle zákona oprávnené v dlž-
níkovom mene podať návrh na vyhlásenie kon-
kurzu, alebo návrh na určenie splátkového ka-
lendára.
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K návrhu na vyhlásenie konkurzu je potreb-
né ako prílohy priložiť nasledujúce doklady:
• Zoznam majetku
• Zoznam spriaznených osôb
• Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlž-

ník vlastnil v posledných troch rokoch
• Životopis s opisom aktuálnej životnej situá-

cie
• Vyhlásenie o platobnej neschopnosti
• Doklad preukazujúci vedenie exekučného

alebo iného vykonávacieho konania nie
star ší ako 30 dní (potvrdenie od exekútora,
výpis centrálneho registra exekúcií, výpis
prebiehajúcich exekučných konaní z prís-
lušného súdu).

K návrhu na určenie splátkového kalendára
je potrebné priložiť okrem vyššie uvedených
dokladov aj:
• Zoznam záväzkov
• Prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlž-

níka za uplynulých päť rokov
• Prehľad očakávaných výdavkov a príjmov

dlžníka v nasledujúcich piatich rokoch
• Posledných päť daňových priznaní dlžníka,

ak boli podané



Centrum právnej pomoci môže okrem zastu-
povania dlžníka, dlžníkovi poskytnúť aj pôžič-
ku vo výške 500,- € na úhradu paušálnej od-
meny správcu. Na takúto pôžičku má nárok
dlžník len vtedy, ak spĺňa zákonom stanovené
podmienky. Následne musí túto pôžičku
Centru právnej pomoci vrátiť do dohodnutej
doby. Po podaní návrhu na súd a po zaplatení
preddavku na účet správcu činnosť Centra

Súd je povinný do 15 dní od doručenia návrhu
rozhodnúť. Môže rozhodnúť buď tak, že návrh
odmietne alebo konanie zastaví, alebo že vy-
hlasuje konkurz, resp. poskytuje ochranu
pred veriteľmi. V uznesení o vyhlásení konkur-
zu súd zároveň ustanoví správcu a vyzve veri-
teľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. V uzne-
sení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení
o určení splátkového kalendára súd rozhodu-
je o oddlžení tak, že sa dlžník zbavuje dlhov.

právnej pomoci končí.



- 19 -

Správca po vyhlásení konkurzu postupuje tak,
že po speňažení majetku patriaceho do kon-
kurznej podstaty pripraví tzv. rozvrh výťažku.
Z tejto sumy odpočíta náklady konkurzu (od-
mena správcu, výdavky správcu...), nepostih-
nuteľnú hodnotu obydlia, pohľadávky detí
na výživnom a to, čo zostane, rozdelí pomer-
ne medzi veriteľov. Po splnení rozvrhu výťažku,
alebo po zistení, že konkurzná podstata ne-
pokryje náklady konkurzu, alebo sa neprihlási
žiaden veriteľ, oznámi správca v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí. Práva veriteľov
už podľa novej úpravy nebude vykonávať ve-
riteľský výbor, ale zástupca veriteľov.

AKO SA BUDE SPE A OVA
MAJETOK V KONKURZE?

N Ž T
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Pri speňažovaní nehnuteľností sa bude rozlišo-
vať medzi nehnuteľnosťami s vyššou a nižšou
hodnotou. Tie s vyššou hodnotou sa speňažia
na dražbe, tie s nižšou hodnotou zase ako
hnuteľné veci. Za nehnuteľnosť s nižšou hod-
notou sa považuje nehnuteľnosť alebo spolu-
vlastnícky podiel na nej, ktorého hodnota ne-
presahuje 5.000,- €. Ak ide o nehnuteľnosť,
ktorá je obydlím dlžníka, jej hodnotu bude ur-
čovať správca odhadom. Ak by však niektorý
z veriteľov predložil znalecký posudok s vyš-
šou sumou, bude sa pri speňažovaní vychá-
dzať z tejto sumy. Pod nepostihnuteľnou hod-
notou obydlia sa rozumie časť hodnoty jednej
obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane prí-
padného zastavaného a priľahlého pozemku,
ktorú dlžník označil v zozname majetku ako
svoje obydlie. Môže teda ísť aj o hnuteľnú vec,
napríklad karavan. Nariadením vlády SR
č. 45/2017 Z. z. je nepostihnuteľná suma obyd-
lia dlžníka stanovená na 10.000,- €. V prípade
podielového spoluvlastníctva je nepostihnu-
teľnou hodnotou obydlia časť hodnoty spolu-
vlastníckeho podielu. Správca zároveň zriadi
v mene dlžníka bankový účet, na ktorý pouká-
že po speňažení jeho obydlia sumu zodpove-
dajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia.
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Centrum právnej pomoci
0650 105 100

LINKY A ODKAZY

NADÁCIA DeDO | Mlynská 26, Košice
bezplatné sociálne, právne poradenstvo

diskriminacia@nadaciadedo.sk  |  055/7289702
www.diskriminacia.nadaciadedo.sk






