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Ako vyzerala dočasná ochrana v čase COVID-19 

KOMENTÁR 
 

Na zmiernenie ekonomických vplyvov pandémie koronavírusu Národná rada SR na jar 2020 schválila 

novú pomoc – dočasnú ochranu1 pre podnikateľov, ktorí prevádzkujú podnik2. O dočasnú ochranu 

mohli súd požiadať subjekty, ktoré boli oprávnené podnikať pred 12. marcom 2020, a mali sídlo alebo 

miesto podnikania na Slovensku. Keďže zákon parlament schválil v apríli, prvý raz mohli podnikatelia 

využiť tento nástroj v máji.  

Žiadosť o pridelenie dočasnej ochrany obsahovala okrem všeobecných náležitostí aj vyhlásenie, že ku 

dňu podania podnikateľ  viedol riadne účtovníctvo, v roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje 

a neboli dôvody na jeho zrušenie3. Ak žiadosť spĺňala predpísané náležitosti, súd dočasnú ochranu 

bezodkladne poskytol4.  

Od mája do decembra 2020 súdy poskytli dočasnú ochranu 368 podnikateľom5. Najviac ich bolo v máji 

a júni (graf 1), keď súdy podnikateľom povolili dočasnú ochranu v 179 prípadoch, čo bolo bezmála 49 

% z celkového počtu.  

O dočasnej ochrane rozhodujú štyri okresné súdy – Okresný súd Trnava, pod ktorý spadá obvod 

Krajského súdu Trnava a Krajského súdu Bratislava, Okresný súd Banská Bystrica, pod ktorý spadá pod 

obvod Krajského súdu Banská Bystrica a Krajského súd Nitra, Okresný súd Prešov, pod ktorý spadá 

obvod Krajského súdu Košice a Krajského súdu Prešov a Okresný súd Žilina, pod ktorý spadá obvod 

Krajského súdu Žilina a Krajského súdu Trenčín.  

Najviac dočasnej ochrany poskytol Okresný súd Trnava (140 rozhodnutí, vyše 38 % z celkového počtu), 

najmenej Okresný súd Žilina (72, takmer 20 % z celkového počtu). Okresný súd Banská Bystrica 

a Okresný súd Prešov poskytli podnikateľom dočasnú ochranu približne v rovnakej miere (graf 2 a 3).  

Podnikateľom mohla dočasná ochrana skončiť z časových dôvodov – začiatkom októbra6. Neskôr jej 

zánik vláda SR posunula na koniec decembra 20207. Podnikateľov mohla dočasná ochrana prestať 

chrániť aj vtedy, ak o jej ukončenie požiadali alebo o zrušení rozhodol súd8. Od mája do decembra 

dočasná ochrana zanikla 57 podnikateľom, súdy ju zrušili v dvanástich prípadoch. 

                                                           
1 Zákon č. 92/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html  
2 § 8 zákona č. 92/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html  
3 §§ 13 a 14  zákona č. 92/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so 
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html  
4 § 15 zákona č. 92/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html 
5 Narátané na základe zverejnených textov rozhodnutí v Obchodnom vestníku 
6 § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 92/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html  
7 Nariadenie vlády č. 253/2020 Z. z. ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/253/  
8 § 18 ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 92/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/253/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html
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Analýze vývoja na súdoch vo vybraných agendách  vrátane pojednávaní počas pandemického roka 

2020 sa budeme podrobnejšie venovať v pripravovanej správe, ktorej publikáciu predpokladáme 

v druhej polovici mája 2021. Dovtedy odporúčame sledovať naše sociálne siete, kde prinášame 

priebežné komentáre k vplyvom pandemického roka 2020 na vybrané súdne agendy. 
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Grafy a tabuľky 

 

Graf  1 Vývoj poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľom okresnými súdmi 

 

 

Zdroj: Vlastný výpočet Analytické centrum MS SR, Obchodný vestník 

Tabuľka  2 Vývoj poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľom okresnými súdmi 

Mesiac Poskytnutie dočasnej ochrany 

Máj 95 

Jún 84 

Júl 45 

August 31 

September 26 

Október 36 

November 30 

December 21 

Spolu 368 

 

Zdroj: Vlastný výpočet Analytické centrum MS SR, Obchodný vestník 
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Graf  3 Poskytnutie dočasnej ochrany okresnými súdmi 

 

 

Zdroj: Vlastný výpočet Analytické centrum MS SR, Obchodný vestník 

Tabuľka 4 Poskytnutie dočasnej ochrany okresnými súdmi 

Okresný súd Poskytnutie dočasnej ochrany 

Banská Bystrica 77 

Prešov 79 

Trnava 140 

Žilina 72 

Spolu 368 

 

Zdroj: Vlastný prepočet Analytické centrum MS SR, Obchodný vestník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Graf  3 Podiel jednotlivých okresných súdov na celkovo poskytnutej dočasnej ochrane (v %) 

 

 

Zdroj: Vlastný prepočet Analytické centrum MS SR, Obchodný vestník 

 

Tabuľka 3 Percentuálny podiel jednotlivých okresných súdoch na celkovej dočasnej ochrane (v %) 

Okresný súd Percentuálny podiel dočasnej ochrany 

Banská Bystrica 20,92 % 

Prešov 21,47 % 

Trnava 38,04 % 

Žilina 19,57 % 

Spolu 100 % 

 

Zdroj: Vlastný prepočet Analytické centrum MS SR, Obchodný vestník 

 


