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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.
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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.



MODERNÝ STRAŠIAK
MENOM OSOBNÝ BANKROT
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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

Slovenský právny systém pozná osobný bank-

rot len od roku 2006. V roku 2016, rok pred no-

velou zákona o konkurze a reštrukturalizácii,

bolo vyhlásených 732 osobných bankrotov.

To je o 23% vyššie než v roku 2015. Od 1. marca

2017 je však účinná nová právna úprava, ktorá

ho sprístupnila širšiemu okruhu ľudí. V roku

2017 vyhlásilo osobný bankrot 5 426 Slovákov.

Od začiatku roka 2018 do 31. októbra 2018 bo-

lo na Slovensku vyhlásených 11 610 osobných

bankrotov, čo predstavuje až o 120 % viac

bankrotov ako za celý rok 2017.

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

Ide o neschopnosť dlžníka splácať dlhy svojim

veriteľom. Platobne neschopný sa stane fyzická

osoba alebo podnikateľ, ak aspoň jeden z jeho

dlhov je 180 dní po splatnosti. V zásade sa ho-

vorí o dvoch typoch platovej neschopnosti:

– v insolvencii ide o neschopnosť

splácať dlhy a finančné záväzky z dôvodu ne-

dostatočného príjmu. Vysoké výdavky prevy-

šujú príjmy dlžníka, ktorý už vyčerpal svoje

– ide o neschopnosť splácať dlhy

a finančné záväzky z dôvodu neuhradených

pohľadávok od odberateľov. Postupne sa môže

prenášať na dodávateľov daného subjektu a tým

Primárna

Druhotná
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KÉ POHLADÁVKY MÔŽU BYT
USPOKOJENÉ

PLATOBNÁ NESCHOPNOST

úspory.

ohrozovať celé podnikateľské prostredie.

PODMIENKY OSOBNÉHO BANKROTU

1. Osoba musí byť fyzickou osobou, pričom sa ne-

rozlišuje to, či ide o fyzickú osobu  podnikateľa ale-

bo nepodnikateľa a rovnako je bezvýznamné, či

ide majetok z podnikateľskej činnosti alebo nie.

Stačí, aby išlo o fyzickú osobu.

Fyzická

osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná

plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden

peňažný záväzok.

2. Osoba musí byť platobne neschopná.

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.)

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 na uspokojenie nevymá-

hateľného dlhu, prípadne vynaložiť snahu o zara-

denie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti

opätovne zaradiť.

4. Osoba musí mať poctivý zámer,

,

hodujúci deň“),

pred rozhodujúcim dňom,

sením konkurzu.

uplatňujú prihláškou.


