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Postup pri oddlžení klientov zariadení sociálnych služieb 
/pracovná pomôcka pre zariadenia sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou/ 

     
 
 

 Viackrát osobne a telefonicky ma požiadali rôzne zariadenia sociálnych služieb 
s celoročnou pobytovou formou o usmernenie, ako majú postupovať v prípade 
klientov, ktorí sú zadlžení, nevedia splácať svoje dlhy a v mnohých prípadoch sa voči 
nim vedie exekučné konanie, prípadne aj viac exekučných konaní.  

 
V snahe pomôcť týmto klientom, sme vypracovali tento stručný postup, ktorý 

vychádza z právnej úpravy Oddlženia v zákone č.7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a 
reštrukturalizácii: 

 

• Každý platobne neschopný dlžník (teda dlžník, ktorý nie je schopný plniť 180 dní 
po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok), ktorý je fyzickou osobou, je 
oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom. 
 

• Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie 
splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo 
obdobné vykonávacie konanie. 

 

Dlžník sa v rámci oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom, ľudovo 
povedané „Osobný bankrot“ zbavuje svojich dlhov, okrem niektorých, ktoré zákon 
presne vymenúva. Sú to napr. výživné na dieťa, peňažný trest podľa Trestného 
zákona, pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, zabezpečené pohľadávky (napr. 
záložným právom). 

 
Pri konkurze ide o rýchle oddlženie, v prípade splátkového kalendára sa dlhy 

splácajú podľa súdom schváleného splátkového kalendára. 
 
Oddlženie konkurzom je vhodné pre dlžníkov, ktorí majú veľa dlhov, ich majetok 

nepostačuje na ich splatenie a súhlasia s jeho speňažením alebo nemajú žiadny 
majetok a príjem. 

 
Oddlženie splátkovým kalendárom je vhodné pre dlžníkov, ktorých hodnota 

majetku prevyšuje hodnotu dlhov, chcú si zachovať svoj majetok a majú príjem, 
z ktorého môžu splácať svoje dlhy po dobu 5 rokov. 

 
Po podaní návrhu musí mať dlžník úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich 

schopností a možností, tzv. poctivý zámer. 
 
Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového 

kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej 
pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.  
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Vzhľadom k tomuto povinnému zastúpeniu dlžníka, odporúčam, aby sa dlžník, príp, 

zariadenie, ktoré zastupuje klienta ako opatrovník, skontaktovali s miestnou pobočkou 
Centra právnej pomoci, ktorá vždy pre konkrétny prípad klienta navrhne/odporučí 
formu oddlženia. Zoznam kancelárií CPP na Slovensku je uvedený v prílohe tohto 
stanoviska.  

 
Centrum právnej pomoci – príslušná kancelária podľa miesta bydliska klienta, 

dohodne s klientom konzultáciu a usmerní ho, aké doklady a informácie si má pripraviť 
na konzultáciu. 

 
Považujem pomoc zariadení v tomto postupe za významnú najmä v tom, že 

klientovi (v prípade osôb s úplným alebo čiastočným obmedzením spôsobilosti na 
právne úkony opatrovníkovi) zariadenie sprostredkuje konzultáciu s príslušnou 
kanceláriou Centra právnej pomoci. V prípade väčšieho počtu klientov, voči ktorým sa 
vedie exekučné konanie, je pravdepodobné, že Centrum právnej pomoci vyjde 
v ústrety a konzultácie poskytne aj v samotnom zariadení. 

 
 
 
 

JUDr. Zuzana Stavrovská, v.r. 
         komisárka pre osoby zdravotným postihnutím 
 

 

 

 

Spracovala, dňa 23. marca 2019: 

JUDr. Anna Direrová, 

právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 
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