
Vybavovanie konkurznej agendy na krajských súdoch v roku  2011 
 

Komentár k tabuľkovej časti 
 
Číselné  ukazovatele o stave  a vývoji agendy konkurzu uvádzané v pripojených prehľadoch 
vyjadrujú len celkový počet návrhov  na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli doručené na 
konkurzné súdy v Slovenskej republike. 
 
 Z týchto údajov však  nie je možné zistiť počet dlžníkov , ktorých sa návrhy  na vyhlásenie 
konkurzu týkajú. V zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze  a  vyrovnaní v znení 
neskorších predpisov môžu návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok jedného dlžníka podať 
viacerí veritelia. Počet dlžníkov , na ktorých boli podané návrhy na vyhlásenie konkurzu je 
preto nižší ako štatisticky sledovaný skutočný, resp. celkový počet návrhov na vyhlásenie 
konkurzu, ktoré boli doručené príslušným súdom v Slovenskej republike.  
 
Rovnako aj v číselnom údaji o počte konkurzných vecí na súdoch sú zahrnuté viaceré návrhy 
týkajúce sa jedného dlžníka. Uvedená skutočnosť je jedným z dôvodov, ktorý pri porovnaní 
počtu vyhlásených konkurzov s počtom doručených návrhov a celkovým počtom 
konkurzných vecí na súde  /t.j. vecí, kde zatiaľ nedošlo k vyhláseniu konkurzu/  vyvoláva 
dojem  značného nepomeru medzi počtom doručených návrhov a počtom vyhlásených 
konkurzov. 
 

 
Vybavovanie agendy konkurzného konania  na krajských súdoch SR 

 

Obdobie : rok  2011 
KS 

Bratislava 
KS B. 

Bystrica 
KS Košice SR 

Počet vecí v konaní k 1. 1. 2011 457 268 399 1124 

Nové návrhy doručené v roku  2011 6 0 0 6 

Veci právoplatne skončené v roku 2011 67 70 52 189 

z toho:     

- potvrdením nút. vyrovn. 0 0 0 0 

- zastavením konania  0 0 0 0 

- zamietnutý návrh pre nedostatok majetku   1 0 0 1 

- zrušením konkurzu 20 11 6 37 

- zrušením konkurzu po splnení rozvrh. 
uznes. 

39 59 46 144 

- skončené inak   7 0 0 7 

Počet vecí v konaní k  31.12.2011  
(v tomto číselnom údaji sú zahrnuté aj 
rozhodnuté ale  zatiaľ právoplatne neskončené 
veci) 

396 198 347 941 

z toho     

- vyhlásené konkurzy  k 31.12.2011        387 198 347 932 

-  z toho     

konkurzy vyhlásené v roku 2011 0 0 0 0 

Počet vyhlásených konkurzov  
od r. 1991 do  31.12. 2011 
spolu 

1514 1327 1500 4341 

 


