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ZÁKLADNÉ POJMY 

 

Dlžník –  osoba, ktorá dlží peniaze  

Veriteľ –  osoba, ktorá požičala dlžníkovi peniaze 

Platobná neschopnosť – stav, kedy dlžník nie je schopný zaplatiť 180 dní po 

dátume splatnosti aspoň jeden dlh 

Poctivý zámer – dlžníkova snaha riešiť svoje dlhy v rámci svojich možností  

Centrum hlavných záujmov – miesto, na ktorom sa dlžník pravidelne zdržiava, 

žije alebo pracuje, nemusí to byť trvalý pobyt.  

Správca konkurznej podstaty – fyzická alebo právnická osoba zapísaná do 

zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti. Správcu vždy 

v konkurznom konaní ustanovuje súd. Zisťuje a speňažuje majetok dlžníka 

v konkurznom konaní a zo speňaženého majetku uspokojuje dlžníkových 

veriteľov. 

 

 

 

 

 

Do vašej pozornosti:  

Spracovaná problematika je právne náročná, preto bol tento text 
zjednodušený pre zrozumiteľné vysvetlenie procesu.  

Cieľom tohto textu je poskytnúť čitateľovi základné informácie 
o uvedenej problematike, nie je to však podrobný rozbor zákonnej 
úpravy.  
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Osobný bankrot – čo to je? 

„Osobný bankrot“ je hovorový pojem, ktorý sa používa na označenie zákonom 
upraveného procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba 
nepodnikateľ môže oddlžiť od svojich dlhov. 

Pojem „osobný bankrot“ neobsahuje žiadny právny predpis Slovenskej 
republiky. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len 
„zákon“) pod týmto pojmom rozumie oddlženie konkurzom alebo splátkovým 
kalendárom. Podstatou je, aby sa fyzická osoba oddlžila od dlhov, ktoré nie je 
schopná splácať. 

Zákon umožňuje dva spôsoby oddlženia, a to: 

a) Oddlženie formou konkurzu, 

b) Oddlženie formou splátkového kalendára. 

 

Kto sa môže oddlžiť? 

Oddlženie je spôsob, ktorým je možné riešiť platobnú neschopnosť dlžníka. 

Každý dlžník, ktorý je platobne neschopný a je fyzickou osobou alebo fyzickou 

osobou podnikateľom (t.j.živnostník) má oprávnenie riešiť tento nepriaznivý 

stav konkurzom alebo splátkovým kalendárom.  

Zákon stanovuje základne podmienky, ktoré dlžník musí na oddlženie spĺňať, 

a to: 

- dlžník je fyzickou osobou nepodnikateľom alebo fyzickou osobou 

podnikateľom, 

- dlžník je platobne neschopný, 

- voči dlžníkovi je vedená aspoň jedna exekúcia alebo obdobné 

vykonávacie konanie, 

- dlžník má poctivý zámer, 

- dlžník má centrum hlavných záujmov na Slovensku.  

Pre oddlženie formou konkurzu sa vyžaduje, aby exekučné alebo obdobné 

vykonávacie konanie bolo vedené voči dlžníkovi aspoň jeden rok.  
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Pri oddlžení formou splátkového kalendára sa podmienka aspoň rok vedenej 

exekúcie alebo obdobného vykonávacieho konania nevyžaduje. 

Dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na 

určenie splátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňatia slobody. 

Žijem v zahraničí, môžem sa oddlžiť? 

Ak dlžník dlhodobo žije v inej krajine, nespĺňa podmienku centra hlavných 

záujmov v Slovenskej republike, takže nemôže byť oddlžený podľa platných 

právnych predpisov v Slovenskej republike.  

Ak súd zistí, že v čase podania návrhu nemal dlžník centrum hlavných záujmov 

na území Slovenska, tak oddlženie nevyhlási resp. ak súd zistí po vyhlásení 

oddlženia, že dlžník nemal v čase vyhlásenia oddlženia centrum hlavných 

záujmov na území Slovenska, takéto oddlženie zruší.  

 

Od akých dlhov sa nedá oddlžiť? 

Dlžník sa oddlžuje od všetkých svojich dlhov, okrem tých, od ktorých sa podľa 

zákona oddlžiť nedá, a to napríklad:  

- výživné na dieťa,  

- zabezpečená pohľadávka (napr. záložné právo na nehnuteľnosť), 

- dlh, ktorý vznikol spôsobením škody na zdraví alebo úmyselným 

konaním, 

- pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi (napr. ak v minulosti dlžník 

niekoho zamestnával a nevyplatil mu mzdu), 

- peňažný trest, ktorý bol dlžníkovi uložený súdom v rámci trestného 

konania,  

- nepeňažné dlhy (napr. dlžník sa zaviazal zhotoviť dielo, ktoré však 

nedodal), 

- pôžička poskytnutá Centrom právnej pomoci. 
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Oddlženie formou konkurzu 

Tento spôsob oddlženia je v súčasnosti najvyužívanejší. Pri tejto forme 

oddlženia nie je nutné mať majetok ani príjem. Pokiaľ však má dlžník nejaký 

majetok, musí brať na vedomie skutočnosť, že tento majetok sa mu speňaží 

a dlžník o svoj majetok príde.  

Oddlženie formou konkurzu sa odporúča dlžníkom, ktorí majú väčšie dlhy ako 

je ich majetok resp. ak nemajú žiaden majetok a majú nízky alebo žiaden 

príjem.  

Po vyhlásení oddlženia súdom sa zastavujú všetky exekučné konania, okrem 

výnimiek uvedených vyššie, a dlžníkovi už nie je možné zrážať z príjmu žiadne 

peniaze. Taktiež vyhlásením oddlženia zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo 

manželov.  

 

Ako postupovať pri oddlžení formou konkurzu? 

Dlžník si telefonicky, prostredníctvom Call centra na čísle 0650 105 100, 

osobne v príslušnej kancelárii Centra alebo na webovej stránke 

www.centrumpravnejpomoci.sk zarezervuje termín  konzultácie podľa miesta 

trvalého bydliska. Na konzultácii bude dlžník poučený zamestnancami Centra 

o celom procese a podmienkach oddlženia.  

Dlžník v konaní o oddlžení musí spĺňať nasledujúce podmienky: 

- osvedčí, že voči nemu vedené aspoň jedno exekučné alebo obdobné 
vykonávacie konanie prebieha minimálne jeden rok dokladom nie 
starším ako 30 dní, 

- nie sú tu zrejmé dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurz, 

- uzavrie s Centrom Zmluvu o pôžičke a dohodu o splátkach.  

Po splnení všetkých podmienok vydá Centrum rozhodnutie o priznaní nároku 

na právnu pomoc v konaní oddlžení, ktoré sa dlžníkovi doručí. Následne 

v mene dlžníka podá Centrum návrh na vyhlásenie konkurzu.  

 

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/
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Oddlženie formou splátkového kalendára 

Tento spôsob oddlženia je vhodný pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný príjem. 

Pri splátkovom kalendári zostáva dlžníkovi celý jeho majetok. 

Podmienkou, okrem už uvedených, je zaplatenie sumy cca 700 €, ktorá 

pozostáva z 500 € (slovom päťsto eur) na preddavok správcu konkurznej 

podstaty a cca 200 € (slovom dvesto eur) advokátovi, ktorého dlžníkovi určí 

Centrum. Advokáta si môže dlžník vybrať sám alebo výber nechá na Centre. 

Dlžník pri oddlžení splátkovým kalendárom musí byť zastúpený advokátom. 

Ak dlžník spĺňa všetky podmienky, súd po doručení návrhu do 15 dní poskytne 

dlžníkovi ochranu pred veriteľmi (najdlhšie na tri roky), ustanoví správcu a uloží 

uznesením dlžníkovi povinnosť, aby na účet správcu zložil preddavok na 

paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s 

vedením konania.  

Správca má 45 dní odo dňa zloženia preddavku dlžníkom, aby preskúmal 

pomery dlžníka a zostavil návrh splátkového kalendára. Splátkový kalendár sa 

určuje tak, aby dlžník splatil minimálne 30% všetkých svojich dlhov do 5 rokov. 

Súd primerane určí koľko percent v rozpätí od 30% do 100% svojich 

nezabezpečených dlhov bude musieť dlžník uhradiť. 

Rovnako, ako pri konkurze, aj pri splátkovom kalendári sa zastavujú všetky 

exekučné konania vedené voči dlžníkovi. Ak súd určí splátkový kalendár, ide o 

dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení exekúcií.  
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Na čo si treba dávať pozor? Čo je poctivý zámer? 

Zákon stanovuje podmienku poctivého zámeru. Dlžník, ktorý sa chce oddlžiť 

musí mať poctivý zámer. Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením má právo 

sa domáhať zrušenia oddlženia. Zrušiť oddlženie je možné len návrhom, ktorý 

podá niektorý z veriteľov na príslušný súd. Takýto návrh je možné podať do 

šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. 

Zákon vymedzuje kedy nemá dlžník poctivý zámer, a to najmä ak dlžník: 

- úmyselne neuvedie časť svojho majetku,  

- v zozname veriteľov úmyselne neuviedol veriteľa – fyzickú osobu,  

- úmyselne neuviedol dôležitú informáciu,  

- neposkytol správcovi vyžadovanú súčinnosť,  

- sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti,  

- v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, i keď o tom 
vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti mal vedieť,  

- sa spoliehal pred podaním návrhu, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom 
alebo splátkovým kalendárom alebo mal snahu poškodiť svojich 
veriteľov alebo zvýhodniť niektorého z veriteľov,  

- bez vážneho dôvodu riadne a včas nesplní splátkový kalendár,  

- bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné na dieťa,  

- bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru 
hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny 
správcu, 

- sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej 
republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.  

 

Ak súd právoplatne rozhodne o zrušení oddlženia, takéto rozhodnutie je 

účinné voči všetkých veriteľom a dlžníkove dlhy sa stanú opäť splatné.  
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Oddlženie je možné zrušiť len podaním návrhu na súd oprávnenou osobou, 

niektorým z veriteľov dlžníka, a súd musí vydať rozsudok, ktorým oddlženie 

zruší.  

Vyhlásenie ako aj zrušenie oddlženia sa zverejňuje v Obchodnom vestníku a aj 

v Registri úpadcov na stránke www.ru.justice.sk  

Dlžník môže znovu požiadať o oddlženie po uplynutí 10 rokov od vyhlásenia 

konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.  

 

Činnosť Centra končí v prípade oddlženia formou konkurzu vyhlásením 

konkurzu a určením správcu, v prípade splátkového kalendára končí určením 

advokáta.  

 

 

 

 

Dôležité !!!!! 

Kto je oprávnený na vybavenie oddlženia? 

V zmysle zákona je možné podať návrh na oddlženie len 

prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo advokáta, ktorého určí 

Centrum. Žiaden iný subjekt nie je oprávnený podať za dlžníka návrh na 

oddlženie. Treba si dávať pozor na rôzne osoby a spoločnosti, ktoré 

sľubujú dlžníkovi vybavenie oddlženia. Zákon im neumožňuje, aby konali 

za dlžníka, jediný, kto má na to oprávnenie, je Centrum právnej 

pomoci. Všetky žiadosti, aj tie, ktoré sa vypíšu u tzv. oddlžovacích 

spoločností, musia prejsť cez Centrum právnej pomoci. Centrum nepýta 

žiadne poplatky od dlžníkov.  

 

 

http://www.ru.justice.sk/
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Kancelárie CPP: 

 
 

CALL CENTRUM 

0650 105 100 
       

 

 

CPP - Kancelária Bratislava 

Račianska 71 

810 05  Bratislava 15 

Email: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Rimavská Sobota 

Čerenčianska 20 

979 01  Rimavská Sobota 

Email: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Banská Bystrica 

Skuteckého 30 

974 01  Banská Bystrica 

Email: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Svidník 

Sov. Hrdinov 102 

089 01  Svidník 

Email: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Humenné 

Lipová 1 

066 01  Humenné 

Email: info.he@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Trenčín 

Hviezdoslavova 3  

911 01  Trenčín 

Email: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Košice 

Murgašova 3 

040 41  Košice 

Email: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Trnava 

Pekárska 11 

917 01  Trnava 

Email: info.tt@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Liptovský Mikuláš 

Kollárova 2 

031 01  Liptovský Mikuláš 

Email: info.lm@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Tvrdošín 

Medvedzie 132 

027 44  Tvrdošín 

Email: info.ts@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Nitra 

Štúrova 22, P.O.BOX 7 

949 03  Nitra  3 

Email: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Žilina 

P.O.Hviezdoslava 690/6 

011 00  Žilina 

Email: info.za@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Prešov 

Masarykova 10 

080 01  Prešov 

Email: info.po@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Žiar n/Hronom 

SNP 613/124 

965 01  Žiar nad Hronom 

Email: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Komárno 

Župná ul. 14 

945 01  Komárno 

Email: info.kn@centrumpravnejpomoci.sk 
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        Konzultačné dni:  

  

Pondelok:  8:00 – 15:00 h 

Streda:   8:00 – 16:00 h  

 

Informačná kancelária – úradné hodiny: 

 

Pondelok:                8:00 – 15:00 h  

Utorok:  8:00 – 15:00 h 

Streda:   8:00 – 16:00 h  

Štvrtok:  8:00 – 15:00 h 

Piatok:   8:00 – 12:00 h   

 

 

 

www.centrumpravnejpomoci.sk 

info@centrumpravnejpomoci.sk 

Facebook: Centrum právnej pomoci 
 

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/
mailto:info@centrumpravnejpomoci.sk

