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1 Zhrnutie 

Nový koronavírus od marca 2020 výrazne zasiahol do mnohých oblastí života obyvateľov, podnikateľov 

a obchodných spoločností na Slovensku. Súdy v krajine neboli výnimkou.  

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR preto pripravilo správu o vývoji na súdoch počas 

pandemického roka 2020. Sledovaným obdobím pre účely porovnania boli vo väčšine prípadov roky 2019 

a 2020, vo výnimočných prípadoch rok 2018. Analyzovali sa bližšie vybrané súdne agendy a registre, na ktoré 

pandémia mohla mať najväčší vplyv.  

Vírusové ochorenie a prijaté opatrenia na zabránenie jeho šírenia výraznejšie neohrozili prístup osôb 

k spravodlivosti. Miera vybavenia nápadu v roku 2020 na okresných súdoch dosiahla takmer 100 %,  

krajské súdy túto hranicu dokonca prekročili. Stalo sa to napriek medziročnému poklesu rozhodnutých 

a vybavených vecí na oboch typoch súdov.  

Dôvodom bol celkovo menší nápad na okresných a krajských súdoch vo vybraných agendách. Na okresných 

súdoch počet začatých sporov poklesol o 2,6 %, na krajských o 16 %. Najvýraznejšie zníženie okresné súdy 

zaznamenali v obchodných veciach, krajské súdy v civilnej agende. Na oboch typoch súdov bol najmenší 

pokles v trestných veciach. Znížil sa aj počet zápisov cez elektronický portál e-Žaloby. 

Len na ôsmich z 54 okresných súdov napadlo v roku 2020 viac vecí ako v roku 2019. Až päť súdov bolo 

z obvodu Krajského súdu v Bratislave, na ktorých výrazne stúpli spory zo spotrebiteľských zmlúv. Nápad klesal 

na všetkých krajských súdoch.  

Súdy – okresné aj krajské – rušili medziročne výrazne viac pojednávaní. Na okresných súdoch poklesli  

o 40-tisíc, na krajských takmer o štyri tisíc. Najväčší úbytok nastal počas prvej vlny pandémie na jar, v menšej 

miere aj počas druhej vlny na jeseň. Zatiaľ to nemalo výrazný vplyv na všeobecné predĺženie súdnych konaní. 

Ich dĺžka mierne vzrástla v  civilnej agende a v agende starostlivosti súdov o maloletých. Naopak, konania sa 

skrátili v trestných veciach.  

Slovenská republika na zmiernenie šírenia vírusového ochorenia prijala opatrenia na zníženie mobility, ktoré 

mali vplyv na viaceré oblasti ekonomiky v krajine. O viac ako 28 % stúpol počet pracovných sporov. Vplyv na 

to mohla mať rastúca miera nezamestnanosti. 

Počas roka 2020 sa mierne zvýšil počet dedičských vecí. Najvýraznejší rast bol v poslednom štvrťroku, keď 

naplno prepukla druhá vlna pandémie – vtedy nápad v registri „D“ stúpol o viac ako pätinu. Slovensko 

zaznamenalo v roku 2020 celkovo najvyšší počet úmrtí od druhej svetovej vojny.   

Pandémia bola náročnou skúškou pre súdržnosť spoločnosti. Viaceré faktory negatívne ovplyvňovali rodinné 

väzby. Napriek tomu počet začatých rozvodových konaní klesol takmer o desatinu. Poklesli aj spory, ktoré sa 

týkali maloletých detí – starostlivosť súdu o maloletých a výkon súdneho rozhodnutia v starostlivosti 

o maloletých.   

Prispieť k zmierneniu ekonomických dopadov vplyvu ochorenia mali viaceré opatrenia. Národná rada SR 

schválila nový právny inštitút dočasnej ochrany pre podnikateľov, obmedzila plynutie viacerých procesných 

lehôt, umožnila odklady splátok, či zaviedla možnosť poskytnutia dotácie na úhradu nájomného.  

Dočasnú ochranu súdy poskytli od mája do decembra 2020 takmer 370 podnikateľom. Medziročne približne 

o desatinu klesli návrhy na začatie exekúcií a o vyše 27 % návrhy na vyhlásenie konkurzu. Z väčšiny 

konkurzných súdov ubúdali aj prebiehajúce konkurzy. Znížil sa aj počet konaní o oddlžení konkurzom, ktorý 

sa týka fyzických osôb. Naopak, stúpli odklady exekúcií.  
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Pandémia výrazne nezmenila štruktúru obchodného registra. V roku 2020 z neho ubudlo v porovnaní 

s rokom 2019 len o 1,6 % viac zapísaných osôb. Zapísalo sa však medziročne o 7,5 % menej subjektov.  

Na komplexnejšie posúdenie vplyvu covid-19 na spoločnosť, podnikateľov vrátane súdnictva však bude 

dôležité sledovať jeho fungovanie bezprostredne po zrušení obmedzení a ukončení viacerých opatrení štátu 

na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie. 

Pre komplexnejší prehľad o vývoji na súdoch, v súdnych agendách a registroch počas pandemického roka 

Analytické centrum MS SR odporúča pozrieť Štatistickú ročenku Ministerstva spravodlivosti SR 2020.  
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2 Všeobecný pohľad na súdy 

2.1 Zápisy na súdy cez e-Podania 

Opatrenia proti šíreniu vírusového ochorenia sa zamerali na zníženie mobility obyvateľov. Obmedzenie 

fyzickej dostupnosti súdov zvýšilo význam elektronických služieb, ktoré súdnictvo na Slovensku poskytuje. 

Predpoklad, že pre obmedzenia sa agenda presunie do virtuálneho priestoru, sa naplnil iba čiastočne. 

Podstatne sa zvýšil počet elektronických podaní návrhov na začatie konania a všeobecných návrhov, 

celkovo však počet elektronických zápisov v konaniach v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 klesol o viac 

ako desatinu – takmer na 291,2-tisíca z 324,3-tisíca.  

Súd môže cez elektronické prostriedky, napríklad cez videokonferenciu, uskutočniť aj pojednávanie1, ak 

s takýmto krokom súhlasia sporové strany. Na okresných a krajských súdoch stúpla elektronická komunikácia 

v roku 2020 medziročne o viac ako 160 %. Dáta však neukazujú, o aký typ komunikácie ide, a aký podiel z toho 

tvoria e-pojednávania.   

Portál e-Žaloby Ministerstvo spravodlivosti SR spustilo do prevádzky v roku 2017. Slúži na podávanie návrhov 

na začatie súdneho konania (žalôb), podaní k existujúcemu súdnemu konaniu na okresné a krajské súdy 

v občianskoprávnych a obchodných veciach (okrem obchodného registra) a vo veciach správneho súdnictva 

ako alternatíva ku klasickým podaniam. 

Elektronické podania možno doručiť v civilnom a správnom súdnom procese, v upomínacom a exekučnom 

konaní. Možno ich podať cez ústredný portál štátnej správy – Slovensko.sk alebo cez portál Ministerstva 

spravodlivosti SR. V niektorých prípadoch legislatíva2 umožňuje poskytnúť zľavu zo súdneho poplatku,  

ak navrhovateľ má možnosť urobiť podanie klasicky alebo elektronicky.  

Graf  1 Vývoj zapísaných e-podaní v civilnej, exekučnej a upomínacej agende (štvrťročné porovnanie) 

 

  Zdroj: Analytické centrum MS SR 

Pokles počtu elektronických podaní sa v roku 2020 týkal všetkých sledovaných agend – najvýraznejší bol 

v civilnej (o 27,3 % na 94,1- zo 129,5-tis.), najmenej výrazný v upomínacej agende (o 7,9 % na 75,5- z 81,5-

                                                           
1 § 175 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/  
2 Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/71/20140101.html  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/71/20140101.html


 

  6 

tis.). Úbytok nastal aj v exekučnej agende (o 8 % na 121,4- z 131,1-tis.) (graf 1). Pri hodnotení poklesu je 

nevyhnutné brať do úvahy aj dlhodobý trend znižujúceho sa nápadu vecí na súdy na Slovensku. Pandémia 

zároveň mohla znížiť súdivosť fyzických a právnických osôb. Pokles počtu zápisov cez elektronické konania 

preto nemusí znamenať znížený záujem o tieto služby.  

V civilných veciach rástli elektronické zápisy v dvoch typoch formulárov – najvýraznejšie v návrhoch na 

začatie konania (takmer trojnásobne na 4 383 z 1 516) a pri všeobecných podaniach (o 166 %  

na 189 zo 71)3. Naopak, najvýraznejšie klesli návrhy na vydanie platobného rozkazu (o 62 % na 24,1- z 39,2-

tis.) a späťvzatia návrhu na začatie konania (o 57 % na 1 869 z 4 305). Najmenej výrazne ubudli podania pri 

starostlivosti súdu o maloletých – približne o 13 % na 856 z 986. 

Z pohľadu nápadu na súdy najvýraznejšie pohyby nastali pri elektronických podaniach v  žalobách/návrhoch 

na začatie konania (nárast o 18,9 %), návrhoch na vydanie platobného rozkazu (pokles o 38,4 %) a 

odvolaniach (pokles o 35 %). Z podaní, ktoré do nápadu nevstupujú, sa zvýšil najmä počet podaní k spisovej 

značke (o 65,3 %). Naopak, pri „inom podaní (pre podanie k existujúcemu konaniu)“ bol badateľný  pokles 

o 43,3 % a v prípade späťvzatia návrhu na začatie konania až o 56,6 %. 

Graf  2 Medziročné porovnanie formulárov civilnej agendy 

 

          Zdroj: Analytické centrum MS SR 

V upomínacej agende najvýraznejšie rástli podané odpory proti platobnému rozkazu (o 27,5 % na 3 627 z 2 

846). Počet návrhov na vydanie platobného rozkazu sa znížil o 7,5 % (na 44- z 47,6-tis.).  Poklesli aj počty 

elektronických formulárov exekučných vecí – o desatinu návrhy na vykonanie exekúcie a  o štyri pätiny výkaz 

                                                           
3 Podanie prostredníctvom „všeobecného podania“, napr. žiadosť o potvrdenie, že spoločnosť nie je v exekúcii a iné sa zapisuje 
v prípadoch, ak sa podanie netýka ani návrhu na začatie konania, ani podania k existujúcej spisovej značke. Po zapísaní teda 
nevstupuje do nápadu. 
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súdneho exekútora o vymožených plneniach. Na druhej strane opravy vád na vykonanie exekúcie stúpli o viac 

ako 11 % na 2 250 z 2 227 (graf 2, 3, 4).  

Graf  3 Medziročné porovnanie formulárov upomínacej agendy 

 

          Zdroj: Analytické centrum MS SR 

Graf  4 Medziročné porovnanie formulárov exekučnej agendy 

 

          Zdroj: Analytické centrum MS SR 

 

E-zápisy v civilných veciach klesali na všetkých 54 okresných súdoch. Dvojpätinové zníženie zaregistrovali 

okresné súdy v Liptovskom Mikuláši (o 42,3 % na 572 z 1 003), v Skalici (o 41,5 % na 841 z 1 439) a v Martine 

(o 40,3 % na 1 131 z 1895). Najmenší pokles bol na Okresnom súde Košice II (o 2,5 % na 3 545 z 3 636).  

Počty zápisov v elektronických formulároch klesali na väčšine krajských súdov. V priemere sa znížili takmer 

o 17 % (na 3,5- zo 4,3-tis.) Najvýraznejšie zníženie zaznamenali krajské súdy v Banskej Bystrici (o 46,7 % na 

296 z 555) a v Trnave (o tretinu na 289 zo 431). Naopak, elektronické zápisy rástli na krajských súdoch 

v Košiciach (o 6 % na 437 zo 412) a v Nitre o viac ako 1,5 % na 604 z 595 (graf 5 a 6). 
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Graf  5 Medziročné porovnanie e-zápisov na okresných súdoch 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 
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Graf  6 Medziročné porovnanie e-zápisov na krajských súdov 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

2.2 Nápad na súdy 

Počet začatých súdnych sporov na Slovensku sa počas roku 2020 znížil. Nápad vecí doručených na okresné 

súdy bol medziročne nižší o 2,6 %, na krajských súdoch sa začalo o 16 % menej konaní ako v roku 2019. 

Najvýraznejšie zníženie zaznamenali okresné súdy v obchodnej agende. Výnimkou z  celoplošného poklesu 

počtu začatých sporov boli okresné súdy v dvoch najväčších mestách - v Bratislave a v Košiciach. Nárast 

nápadu na tieto súdy spôsobili spory zo spotrebiteľských zmlúv, najmä návrhy na vydanie platobného 

rozkazu alebo žaloby o zaplatenie sumy.  

V prípade začatých sporov ide o veci, ktoré sú doručené na súd v sledovanom období, sú zaevidované v 

Centrálnom informačnom systéme („CIS“) súdu a je im prostredníctvom podateľne pridelená spisová značka. 

Analytické centrum štatistiku sleduje kvôli prehľadu zaťaženosti súdov a ich schopnosti vysporiadať sa so 

zaevidovanými vecami. Výsledky sa prejavia v počte vybavených, rozhodnutých a nevybavených vecí.  

2.2.1 Nápad na okresných súdoch vo vybraných agendách 

Na okresné súdy napadlo v roku 2020 v agendách bez Obchodného registra a Exekúcií medziročne o 2,6 % 

menej vecí (pokles na 415,7- z 427-tis.) (graf 7). Výrazný úbytok nastal vo vybraných agendách – civilná, 

obchodná, rodinná a trestná. Okresné súdy v nich začali o 7,6 % menej sporov (pokles na 227,7- z 246,6-tis.). 

Graf  7 Vývoj nápadu na okresných súdoch (bez Exekúcií a Obchodného registra) (mesačne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Nápad klesal počas pandémie od marca do decembra 2020 miernejšie. Počas tohto obdobia v porovnaní 

s rovnakým obdobím 2019 napadlo vo vybraných agendách o 7,3 % menej vecí (pokles na 190,7- z 205,6-

tis.) (graf 8).  

Graf  8 Vývoj celkového počtu nápadu vo vybraných agendách na okresných súdoch (mesačne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Najvýraznejší pokles, takmer o desatinu, nastal v obchodnej agende (na 17,5- z 19,4-tis.). Najmenej, o 5,6 %, 

sa znížila trestná agenda (na 63,5- zo 67,3-tis.). Rodinných vecí bolo na súdoch menej o 9,2 % (44,5- zo 49-

tis.), civilných o 7,7 % (pokles na 102,1- zo 110-tis.) (graf 9).  

Graf  9 Nápad vo vybraných agendách na okresných súdoch (mesačne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

2.2.2 Výraznejší pokles na jar, menší na jeseň 

Prvá vlna pandémie od marca do mája a druhá vlna od septembra do decembra boli z pohľadu nápadu na 

slovenských súdoch odlišné. Výraznejší úbytok v počte nových prípadov na okresných súdoch (bez 

Obchodného registra a Exekučnej agendy) nastal počas prvej vlny, keď dosiahol 7,5 % (na 131,1- z  141,6-tis.). 

Počas druhej  vlny sa nápad znížil miernejšie, o 6 % (na 141- z 150,1-tis.). Uvoľnenie opatrení v letných 

mesiacoch sa odrazilo aj v súdnej agende –  na okresné súdy napadlo medziročne o 6 % viac vecí ako 

v rovnakom období 2019 (nárast na 108- zo 101,7-tis.) (graf 10). 
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Graf  10 Percentuálna ročná zmena nápadu na okresných súdoch (bez Obchodného registra a Exekúcií) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

V prvej vlne najvýraznejšie poklesla rodinná agenda –  nápad sa znížil takmer o štvrtinu (na 9,1-tis. z 12,1-

tis.). Najmenej, o 19,3 %, sa znížil počet nových trestných vecí (na 14,3- zo 17,8-tis.). Počet začatých civilných 

sporov sa znížil takmer o 22,5 % (na 22,2- z 28,6-tis.) a obchodných o vyše 17 % (na 3,5- z 4,3-tis.).  

V druhej vlne boli poklesy miernejšie v troch zo štyroch vybraných agend. Najmenej, o 6,4 %, klesol počet 

trestných vecí (na 20,2- z 21,6-tis.), najviac počet rodinných vecí – takmer o desatinu (na 14,6- z 16,1-tisí.). 

Rástli len civilné veci, od septembra do decembra o vyše 3 % (na 39,1- z 37,8-tis.).  

V lete ostali civilné (pokles o 1 % na 26,2- z 26,5-tis.) a obchodné veci (zníženie o 1,3 % na 4 659 z 4 723) na 

približne rovnakej úrovni. Mierne rástli rodinné o 2,5 % (na 12,5- z 12,2-tis.) a trestné veci (o 5,7 % na 17,6- 

z 16,6-tis.) (graf 11).  

Graf  11 Percentuálna zmena nápadu vo vybraných agendách v roku 2020 (mesačne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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2.2.3 Vybrané súdne registre 

Z vybraných agend sa znižoval nápad vo všetkých súdnych registroch, ktoré do nich patria. Najvýraznejší 

pokles nastal v obchodných sporoch (register „Cb“) o vyše 11 % (na 12,2- z 13,8-tis.), najmenší prepad prišiel 

v civilných sporoch (register „C“) takmer o 2 % (na 28,8- z 29,3-tis.). Spory zo spotrebiteľských zmlúv (register 

„Csp“) poklesli o 8,6 % (na 63,3- z 69,3-tisíca) a trestné veci (register „T“) o vyše 6,5 % (na 24,4- z 26,1-tisíca) 

(graf 12 a 13). 

Graf  12 Nápad vo vybraných súdnych registroch vo vybraných agendách na okresných súdoch (medziročné porovnanie) 

   

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Graf  13 Medziročná percentuálna zmena nápadu vybraných súdnych registroch (v mesiacoch)    
  

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

2.2.4 Obvody krajských súdov a okresné súdy 

Slovensko má 54 okresných súdov, ktoré sa nachádzajú v ôsmich obvodoch krajských súdov. Obvod Krajského 

súdu v Bratislave bol jediný, ktorý mal medziročne v roku 2020 vyšší nápad. Počty začatých sporov rástli na 

piatich zo siedmich okresných súdov v bratislavskom obvode a v jednej z troch vybraných agend. Analytické 

centrum Ministerstva spravodlivosti SR preto skúmalo dôvody rastu na „bratislavských“ súdoch, keďže 

v ostatnej časti Slovenska viac sporov začalo len na troch zo zvyšných 47 okresných súdov.  
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2.2.4.1 Obvod Krajského súdu v Bratislave 

V obvode Krajského súdu v Bratislave nápad vo vybraných agendách vzrástol o 3,3 % (na 41,4- z vyše 40-tis.) 

(graf 14). Za nárastom bol vyšší počet začatých súdnych sporov v civilnej agende, najmä v oblasti 

spotrebiteľských zmlúv. 

Graf  14 Vývoj nápadu vo vybraných agendách v obvode Krajského súdu v Bratislave (v mesiacoch) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Nápad stúpol na piatich zo siedmich okresných súdov v  obvode. Najvýraznejší bol na Okresnom súde 

Bratislava II, o  vyše 14 % (na 8,7- z  7,6-tis.). Najvýraznejší úbytok, takmer o 6 %, bol na Okresnom súde 

Bratislava IV (na 3,9- z 4,1-tis.). Stagnujúci počet nových sporov zaznamenal  Okresný súde Pezinok (pokles 

o 1,2 % na 2 404 z 2 433) (graf 15). 

Graf  15 Nápad okresných súdov v bratislavskom obvode vo vybraných agendách 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR  

Nárast celkového počtu nových súdnych sporov počtu v bratislavskom obvode súvisí s výrazným zvýšením 

nápadu civilných vecí o 13,6 % (na 19,4- z 17,1-tis.) na piatich zo siedmich okresných súdov. Najväčší prírastok 

vyše 44 % zaznamenal Okresný súd Bratislava II (na 4,6- z 3,2-tis.), najnižší, o vyše 5 %, Okresný súd Bratislava 

I (na 3 313 z 3 155). Počet nových sporov klesol na Okresnom súde v Pezinku (o 5,5 % na 773 z 818) 

a Bratislava IV (o 7 % na 2 163 z 2 324).  
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V ostatných troch zo štyroch vybraných agend zaregistrovali súdy v bratislavskom obvode pokles. Najviac, 

o 9,6 %, ubudlo obchodných vecí na 6,1- zo 6,7-tis.), trestné veci ostali na približne rovnakej úrovni (pokles 

o 1 % na 9 430 z 9 475) (graf 16). 

Graf  16 Porovnanie nápadu vo vybraných agendách v obvode Krajského súdu v Bratislave 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Nárast v civilnej agende spôsobili spory zo spotrebiteľských zmlúv (register „Csp“) a pracovné spory (register 

„Cpr“). Oba registre spolu narástli o 36 % (na 12- z 8,7-tis.) Spory zo spotrebiteľských zmlúv v bratislavskom 

krajskom obvode stúpli viac ako tretinu (na 11,5- z  8,5-tis.), pracovné spory4 takmer o 78 % (na 420 z 236).  

V ďalších registroch civilnej agendy napadlo takmer o desatinu menej vecí (7,5- z 8,3-tis.). Znížil sa počet 

nových civilných sporov (register „C“) takmer o 3 % (na 6,8- zo 7-tis.). Výrazne ubudli autorskoprávne spory 

(register „Ca“) – takmer o 60 % (na 360 z 894) (graf 17).  

Graf  17 Porovnanie nápadu v registroch civilnej agendy na okresných súdoch v obvode Krajského súdu Bratislava 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

                                                           
4 Okresný súd Bratislava III je miestne príslušný pre celý obvod Krajského súdu v Bratislave v pracovných sporoch 
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Počet začatých sporov zo spotrebiteľských zmlúv tvoril takmer 60 % celkového nápadu civilných vecí 

v bratislavskom krajskom obvode. Ide o výrazný nárast, v roku 2019 tvorili necelú polovicu. Nápad v sporoch  

zo spotrebiteľských zmlúv sa podľa údajov zo Súdneho manažmentu zväčša týkal návrhov na vydanie 

platobného rozkazu alebo žalôb o zaplatenie sumy. 

Spory zo spotrebiteľských zmlúv vzrástli na piatich zo siedmich súdov – najvýraznejšie na Okresnom súde 

Bratislava II (o 84 % na 3 217 z 1 748) a Bratislava III (o 73 % na 1 350 zo 780). Prudké nárasty boli aj na 

Okresnom súde Bratislava I (o 62 % na 1 958 z 1 208), Bratislava V (o 22 % na 2 526 z 2 068).  

Menej začatých vecí registrovali na Okresnom súde Bratislava IV (pokles o desatinu na 1 427 z 1 580) 

a Okresnom súde Malacky (o pätinu na 519 z 659). V porovnaní s „bratislavskými mestskými súdmi“ však ide 

o nízke absolútne počty, preto nemali významný vplyv na celkový nápad v obvode Krajského súdu v Bratislave 

(graf 18 a 19). 

Graf  18 Porovnanie rastu sporov zo spotrebiteľských zmlúv na okresných súdoch v obvode Krajského súdu v Bratislave 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Graf  19 Percentuálna mesačná zmena v sporoch zo spotrebiteľských zmlúv v obvode Krajského súdu v Bratislave (v %) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Znížil sa počet začatých konaní v obchodnej, rodinnej a trestnej agende . V piatich prípadoch však nápad vo 

vybraných agendách stúpol. Najvýraznejší rast bol v trestnej agende na Okresnom súde Bratislava I (o 31,5 % 

na 2,5- z 1,9-tis.) a v obchodnej na Okresnom súde Bratislava V (o 26,6 % na 824 zo 651). Nezmenený nápad 

zaregistrovali na Okresnom súde Malacky v obchodnej agende (124 začatých konaní).  

Výrazný pokles zaznamenala obchodná agenda na Okresnom súde Bratislava I (o 20,4 % na 2,7- z  3,4-tis.) a 

rodinná agenda na Okresnom súde Bratislava II (pokles o 10,4 % na 1 108 z 1 236) (graf 20). 

Graf  20 Počet začatých vecí vo vybraných agendách na okresných súdoch v obvode Krajského súdu v Bratislave 
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           Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Na Okresnom súde Bratislava V o vyše 30 % stúpli obchodné spory (zo 456 na 596). Tvorili  takmer tri štvrtiny 

z celého nápadu obchodnej agendy.  

Na Okresnom súde Bratislava I výrazne vzrástol nápad v registri, do ktorého sa zapisujú konania o uznanie 

a výkon cudzieho rozhodnutia v trestnej veci, povolenie úkonov právnej pomoci a žiadosť cudzích orgánov 

o inú právnu pomoc v trestných veciach (register „TCud“) – najmä doručenie písomností, výsluch účastníka, 

svedka, znalca, či vykonanie iného dôkazu (nárast o 3 000 % z 21 na 684).   

Register rástol z dôvodu prírastku konaní o uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal 

správny orgán štátu pôvodu podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii 

v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Z ostatných vybraných súdnych registrov výrazne vzrástli občianskoprávne spory (súdny register „C“)  

na Okresnom súde Malacky (o 31,5 % na 819 z 623). Stúpol počet platobných rozkazov a návrhov o zaplatenie. 

Vyšší bol aj počet začatých konaní v dedičských veciach (súdny register „D“) na Okresnom súde Bratislava V 

(o 8 % na 1 117 z 1 035). 

Výrazné poklesy zaznamenal register obchodnoprávnych sporov (register „Cb“) na Okresnom súde Malacky 

(o 18,3 % na 109 z 89) a na Okresnom súde Bratislava I (o 13 % na 1 417 z 1 631).   

2.2.4.2 Ostatné obvody krajských súdov 

V ostatných obvodoch krajských súdov sa počet nových sporov v roku 2020 medziročne znížil. Výrazný pokles 

nápadu takmer o 17 % zaznamenali okresné súdy v banskobystrickom obvode (na 30,7-  

z 36,8-tis.). Úbytok takmer 12 % bol aj v obvode Krajského súdu v Trenčíne (na 18,3- z 20,7-tis.).  

Najmenej sa nápad znížil v obvode Krajského súdu v Košiciach (o 5 % na 43,9- z 46,3-tis.) a v obvode Krajského 

súdu v Nitre (o 5,6 % na 22,6- z takmer 24-tis.) (graf 21). 

 

Graf  21 Medziročné porovnanie nápadu vo vybraných agendách v obvodoch krajských súdov bez obvodu KS v Bratislave 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR  

Nápad klesal takmer vo všetkých vybraných agendách okresných súdov. Najvýraznejšie sa znížil počet nových 

sporov v civilných veciach v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici (o 24,5 % na 14,5- z 19,2-tis.), približne 
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nezmenený nápad civilných vecí bol v obvode Krajského súdu v Košiciach (pokles o 0,7 % na 24,6- z 24,8-tis.). 

Výrazne, o 23 %, klesla v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici aj obchodná agenda (na 1 821 z 2 365). 

Menej obchodných vecí napadlo aj v trenčianskom obvode (o 21 % na 982 z 1 250). Nárast v obchodnej 

agende zaznamenali iba okresné súdy v obvode Krajského súdu v Nitre (o 20,2 % na 2,0- z 1,7-tis.) (graf 22). 

Graf  22 Začaté konanie v obvodoch ostatných krajských súdov vo vybraných agendách (bez obvodu KS v Bratislave) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Počet sporov zo spotrebiteľských zmlúv (register „Csp“) sa v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici  

medziročne znížil takmer o 35 % (na 7,0- z 10,4-tis.). Ubudli aj obchodné spory (o 19 % na 1 171 z 1 441). 

Obvod Krajského súdu v Trenčíne zaregistroval úbytok obchodných sporov o  štvrtinu (z 993 na 742). 

Celkovo sa v siedmich obvodoch krajských súdov v roku 2020 nápad  vo vybraných agendách znížil v 44 zo 47 

okresných súdov. Najvýraznejší pokles, o 22 %, zaznamenal Okresný súd Banská Bystrica (na 9,3- z 11,9-tis). 

Výraznejší pokles zaregistroval aj Okresný súd Rimavská Sobota (o 19,2 % na 3,6- z 4,4-tis.) a Okresný súd 

Svidník (o 18,9 % na 1,6- z 2,0-tis). Nápad rástol len na troch okresných súdoch (graf 23).  
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Graf  23 Porovnanie počtu začatých konaní na okresných súdoch vo vybraných agendách (bez OS Bratislava I – V) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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2.2.4.2.1 Dôvody rastu na troch okresných súdoch 

Najvýraznejší rast nápadu zaznamenal Okresný súd Košice II (o 5 % na 11,3- z 10,7-tis.). Na Okresnom súde 

Košice I počet začatých vecí zvýšil o 1,5 % (na 8,8-tisíca z 8,6-tisíca), Okresný súd Nitra zostal medziročne na 

približne rovnakej úrovni (prírastok o 1,1 % na 8,4- z 8,3-tis.) (graf 24).   

Graf  24 Vývoj počtu podaní na vybraných okresných súdoch vo vybraných agendách 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Nárast na týchto súdoch nemal jednu konkrétnu príčinu, nápad sa zvýšil vo viacerých agendách.. Na 

Okresnom súde Košice I rástla civilná agenda takmer o 14 % (na 5,3- z 4,7-tis.), na Okresnom súde Košice II 

sa zvýšila obchodná agenda o  6 % (na 580 z 545) a civilná agenda o vyše 12 % (na 7,0- z  6,3-tis.).  

V civilnej agende na košických súdoch - podobne ako na bratislavských - výrazne rástol počet nových sporov 

zo spotrebiteľských zmlúv. Na Okresnom súde Košice I  stúpol o vyše 22 % (na 4,5- z 3,7-tis.), na Okresnom 

súde Košice II o 13,6 % (na 5,7- z 5,0- tis.). Nápad stúpol v konaniach o zaplatenie.    

Na Okresnom súde Nitra výrazne, o 40,6 %, stúpla obchodná agenda (na 1 346 z 957). Dôvodom je extrémy 

nárast nápadu v registri, do ktorého súd zapisuje návrhy na začatie konania pred registrovým súdom (o 81 % 

na 905 zo 499)5. Pravdepodobne ide o dôsledok noviel Obchodného zákonníka a Civilného mimosporového 

poriadku z roku 2019, ktoré vstúpili do účinnosti v októbri 20206  – konanie o zrušení obchodnej spoločnosti 

alebo družstva podľa § 309a a nasl. CMP. Súdy aj bez návrhu začali robiť poriadky – napríklad ak spoločnosti 

nemali na poriadku účtovné závierky, súd začal konanie o ich zrušení. 

 

Významne stúpol nápad v obchodnej agende aj na michalovskom okresnom súde (o 43,5%  

na 297 z 207). Nápad v registri obchodných sporov sa zvýšil o  41 % (na 276 zo 195).  

2.2.4.2.2 Ostatné okresné súdy 

Výrazný úbytok začatých vecí v obchodnej agende zaznamenal Okresný súd Skalica (pokles  

o 42% na 43 zo 74) a  Rimavská Sobota (pokles o 41,2 % na 67 zo 114) (graf 25). 

                                                           
5 Do súdneho registra „CbR“ sa zapisujú návrhy na začatie konania, v ktorých je daná príslušnosť registrového súdu podľa § 304 
Civilného mimosporového poriadku 
6 Zákon č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/#paragraf-304
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/#paragraf-304
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Graf  25 Medziročná mena nápadu vo vybraných agendách na okresných súdoch bez obvodu Krajského súdu v Bratislave (v %) 

 
              

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Takmer o polovicu sa zvýšil počet podaní v registri občianskoprávnych konaní (register „C“) na Okresnom 

súde Prešov (nárast o  48 % na 1 221 z 824). Dôvodom bol nárast počtu konaní o zaplatenie. Na druhej strane, 

výrazný pokles v registri sporov zo spotrebiteľských zmlúv bol na okresných súdoch Dunajská Streda (o 20,5 

% na 1 262 z 1 587), Prievidza (o 20,5 % na 1 182 z 1 487), či Zvolen (o 38,3 % na 974 z 1 580).  

Z iných nápad výrazne poklesol aj v registri obchodných sporov o 30 % (na 191 z 275) na Okresnom súde 

Zvolen, či o viac ako tretinu (na 110 zo 166) počet začatých vecí na Okresnom súde Prievidza. 

2.2.5 Krajské súdy7 

Počet začatých sporov na krajských súdoch  sa v roku 2020 medziročne znížil takmer o 16 % (na 43,7- z 51,8-

tis.) (graf 26). 

 

Graf  26 Vývoj počtu konaní na krajských súdoch (bez Justičnej pokladnice) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

 

Nápad poklesol vo všetkých vybraných agendách – civilnej, obchodnej, správnej a trestnej. Najvýraznejšie, 

o 22 %,  sa znížil počet nových vecí v civilnej agende (na 30,6-z 23,8-tis.). Najmenší úbytok, o 3,2 %, nastal 

v trestnej agende (na 11,4- z 11,7-tis). V obchodnej agende sa na krajských súdoch nápad znížil o 14,6 % na 

3,5- z 4,0-tis.), v správnej agende o 8,2 % (na 5,0- z 5,5-tis.) (graf 27 a 28).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Krajské súd na Slovensku riešia väčšine prípadov odvolaciu agendu. V niektorých prípadoch však vystupujú aj ako prvostupňové 
súdy. Správa o vplyve koronavírusu na súdnictvo spája odvolaciu aj prvostupňovú agendu. 
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Graf  27 Vývoj počtu začatých sporov na krajských súdoch vo vybraných agendách 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

 

 

Graf  28 Medziročná zmena nápadu vo vybraných agendách na krajských súdoch (v%) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

V roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 sa počet odvolaní (register „Co“) znížil o vyše polovicu (na 8,0- z 16,6 

tis.). Odvolania tvorili tretinu celkového nápadu na krajských súdoch v civilnej agende.  

Spotrebiteľské odvolania sa presunuli do nového registra (registra „CoCsp“). Počet v ňom v roku 2020 

dosiahol takmer štyri tisíc8. Ak by register neexistoval, pokles v odvolacom registri v civilných veciach na 

krajských súdoch by bol miernejší – takmer o 29 % (na 12- z 16,6-tis.) (graf 29).  

 

 

 

                                                           
8 Vyhláška č. 407/2019 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o 
Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 
s účinnosťou od 1.1.2020 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/407/20200101.html  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/407/20200101.html
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Graf  29 Nápad v registroch civilnej agendy na krajských súdoch 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Počet začatých konaní sa znížil na všetkých krajských súdoch na Slovensku. Najvýraznejší, takmer o štvrtinu, 

bol na Krajskom súde v Trnave (na 4,2- z 5,5-tis). Výrazné úbytky o vyše boli aj na Krajskom súde v Banskej 

Bystrici a v Nitre. Najnižší pokles nápadu, o 7 %, zaznamenal Krajský súd v Košiciach (na 7,0- z 7,6-tis.) (pozri 

graf č. 30 a 31). 

Graf  30 Porovnanie počtu začatých vecí na krajských súdoch vo vybraných agendách 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Graf  31 Vývoj počtu začatých konaní na krajských súdoch vo vybraných agendách 

 

           Zdroj: Analytické centrum MSSR 

 

Z vybraných agend na krajských súdoch Analytické centrum MS SR zaznamenalo rast iba v siedmich 

prípadoch. Najvýraznejší mala správna agenda na Krajskom súde v Košiciach (o 14 % na 804 zo 703). Vzrástla 

aj obchodná agenda na Krajskom súde v Prešove (o 10,8 % na 472 zo 426) a Krajskom súde v Košiciach (o 8 % 

na 579 z 537). Približne na rovnakej úrovni zostala trestná agenda na Krajskom súde v Banskej Bystrici (rast 

o 0,5 % na 1 505 z 1 498).  

Najvýraznejšie úbytky v počte začatých vecí nastali v civilnej agende na Krajskom súde v Trnave (o 32,6 % na 

2,2- z 3,2-tis.) a v správnej agende na Krajskom súde v Banskej Bystrici (o 32,4 % na 442 zo 654).  Úbytky nad 

30 % zaznamenali na Krajskom súde v Trenčíne v správnej agende (o 31,2 % na 456 z 510) a na Krajskom súde 

v Nitre v civilnej agende (o 30,1 % na 2,4- z 3,5-tis.). 

Najmenej výrazný pokles nastal v správnej agende na Krajskom súde v Prešove (o 0,7% na 576 z 580) a na 

Krajskom súde v Bratislave (o 1 % na 1 463 z 1 477) (graf 32). 
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Graf  32 Porovnanie počtu začatých konaní vo vybraných agendách na krajských súdoch 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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2.3 Pojednávania9  

Pandemická situácia v roku 2020 významne ovplyvnila pojednávaciu činnosť súdov. Vyhlásenie 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu nasledované opatreniami zameranými na obmedzenie mobility 

obyvateľov a kontaktu medzu ľuďmi sa prejavilo v počte uskutočnených a zrušených pojednávaní, najmä 

počas prvej jarnej vlny. Na okresných súdoch sa vo vybraných agendách – civilnej, obchodnej, rodinnej 

a trestnej – uskutočnilo medziročne o pätinu menej pojednávaní. Na krajských súdoch pokles v porovnaní 

s rokom 2019 dosiahol 14 %. Pojednávania sa nielen menej nariaďovali, ale vo väčšej miere boli aj rušené. 

Prvé mimoriadne opatrenia boli prijaté počas zasadnutia krízového štábu ministerstva 10. marca 2020. Počas 

roka došlo v otázkach obmedzenia pojednávaní, preferovania pojednávaní podľa agendy, či typu 

pojednávania, využívania video-konferenčných zariadení, obmedzenia zhromažďovania osôb v interiéroch 

súdu a podobne k viacerým upresneniam.10 Koncom marca 2020 bol prijatý samostatný protipandemický 

zákon č. 62/2020 Z. z.  

V zmysle § 3 ods. 1 tohto zákona (účinnom do 18. 1. 2021): „v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového 

stavu súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu.“ 

V súčasnosti ho už bližšie ustanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR z 22. januára 2021 o vykonávaní 

pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu. 

Časť poklesu počtu pojednávaní je možné vysvetliť nižším nápadom na súdy, prípadne vyššou mierou 

procesnej efektivity v snahe koncentrovať počas pandémie dokazovanie do menšieho počtu pojednávaní.  V 

prevažnej miere však pokles súvisí s rozhodnutiami zrušiť v záujme predchádzania šíreniu koronavírusu 

pojednávania, ktoré by sa v štandardnej situácii uskutočnili.   

Pokles nie je rovnomerne rozložený medzi všetky súdy, agendy, konkrétne súdne registre ani typy 

pojednávaní. Ak má byť zachované právo účastníkov na primeranú dĺžku súdneho konania, nemalá časť súdov 

bude musieť v nasledujúcom období vynaložiť väčšie úsilie na nahradenie pojednávacej činnosti, ktorá sa 

z rôznych dôvodov počas roka 2020 nemohla uskutočniť.  

                                                           
9 Kapitola sa zaoberá pojednávaniami, ich počtom, vývojom, štruktúrou a zmenami v týchto ukazovateľoch v súvislosti s 
opatreniami prijatými na predchádzanie a zamedzenie šírenia choroby COVID-19 počas roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 na 
okresných a krajských súdoch (bez Špecializovaného trestného súdu) vo vybraných agendách: civilná (súdne registre: C, Cpr, Cr, Csr, 
Csp, Ca, Cd, Ccud), obchodná (súdne registre: Cb, CbPv, Cbcud, CbR, Cbd, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm, Zm, CbVO, CbVyl), rodinná (súdne 
registre: P, PPOm, Pc, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud), trestná (súdne registre: T, Tk, Tv, Nt, Ntd, Pp, Td, Tp, Tcud, Pr, M, Ntt) na okresných 
súdoch a civilná (súdne registre: Co, CoPr, CoR, CoSr, CoCsp, CoD, CoP, CoUp, CoE, CoEk, CoPom, CoPno, NcC, C, Cd, Cudz), 
obchodná (súdne registre: Cob, CoPv, CoZm, Zm, CoKR, CobVO, Ncb, Cbi, NcKV, NcCb, Cbnl, Cbm, Cbs), správna (súdne registre: S, 
Sa, SaZ, NcS, Scud, Sd, Sn, So, Sp), trestná (súdne registre: To, Tov, Tpo, Tos, Nto, Ntro, T, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt, Ntn, Td) na 
krajských súdoch. Zdrojom údajov je pri týchto pojednávaniach databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“) 
aktuálna ku dňu 15. 3. 2021, ktorej údaje sú približné a môžu sa v čase meniť. Predpokladá sa, že proces zaznamenania či vymazania 
pojednávania v systéme štandardne prebieha riadne (všetky, resp. prevažná väčšina pojednávaní bez ohľadu na súd, register či typ 
pojednávania sa v systéme prejaví) a bez zbytočného odkladu (v systéme sa naplánované či zrušené pojednávania prejavujú 
v relevantnom čase, prípadne v primeranej retrospektíve). V prípade niektorých použitých ukazovateľov (napr. identifikácia typu 
pojednávania) nie je pravdepodobná ich absolútna spoľahlivosť a pripúšťa sa určitá miera skreslenia údajov, no predpokladá sa, že 
prípadná chybovosť nedosahuje také rozmery, aby mala podstatný vplyv na závery. V prípade zrušeného (vymazaného) 
pojednávania je predpoklad, že ide o pojednávanie, ktorého termín bol zrušený, a preto došlo k jeho výmazu zo systému (príčiny 
výmazu však môžu byť aj iné, napr. omyl pri zápise). V prípade nezrušených (nevymazaných) pojednávaní je predpoklad, že 
pojednávanie sa uskutočnilo (hoci následne mohlo byť aj takéto pojednávanie odročené). Po vzore § 2 ods. 4 vyhlášky MS SR č. 
543/2005 Z. z. . o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy 
v znení neskorších predpisov sa pre účely správy pojednávaniami rozumejú hlavné pojednávania, predbežné prejednania sporu, 
pojednávania, verejné zasadnutia a neverejné zasadnutia. Taktiež sú medzi pojednávaniami zarátané verejné vyhlásenia rozsudku, 
resp. vyhlásenia rozsudku, keďže aj pri týchto dochádzalo k zrušeniam s možným vplyvom na dĺžku konania.  
9 Opatrenia ministerstva platné od 30. 4. 2020 dostupné na:  
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Opatrenia-COVID-19.aspx 

 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Opatrenia-COVID-19.aspx
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Platí to najmä o štandardných pojednávaniach v súdnych registroch „C“ a „Cb“ občianskoprávnej 

a obchodnoprávnej agendy, kde sú rozdiely v porovnaní s rokom 2019 najvýraznejšie, no pri vybraných 

súdoch môže byť osobitnou výzvou aj iný druh agendy. Najkritickejšou kategóriou sú súdy, na ktorých došlo 

k výraznému zníženiu počtu pojednávaní hneď v niekoľkých súdnych registroch. Z personálneho 

i priestorového hľadiska môže byť pre ne obzvlášť náročné kompenzovať výpadky z roku 2020.  

Ak pokles pojednávaní nie je sprevádzaný klesajúcim nápadom, prípadne vyšším podielom vecí, v ktorých nie 

je nutné nariadiť pojednávanie, takýto stav môže na niektorých súdoch signalizovať zhoršenie prístupu 

k spravodlivosti aj v budúcich konaniach. Hrozí oddialenie rozhodnutia vo veci v dôsledku väčšieho množstva 

nevybavených konaní, s ktorými sa súdy musia vysporiadať. 

2.3.1 Pojednávania na okresných a krajských súdoch 

Na okresných súdoch sa vo vybraných agendách – civilnej, obchodnej, rodinnej a trestnej – uskutočnilo o 40-

tisíc menej pojednávaní ako v roku 2019 (pokles o 20 % na 156,7- z 197,1-tis). Úbytok zaznamenali aj krajské 

súdy, kde v civilnej, obchodnej, správnej a trestnej agende klesol počet pojednávaní o 3,9-tisíca (o 14 % na 

23,2- z vyše 27,1-tis.) (graf 33 a 34).  

Graf  33 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných agendách - týždenný prehľad zrušených a nezrušených pojednávaní 

 

 

Graf  34 Pojednávania na krajských súdoch v hlavných agendách - týždenný prehľad zrušených a nezrušených pojednávaní 

 

Zdroj: Databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“) ku dňu 15. 3. 2021 
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Najväčší pokles oproti predchádzajúcemu roku nastal počas prvej vlny pandémie. Okresné súdy uskutočnili 

v marci o 47  %, v apríli o 80 % a v máji o 41 % pojednávaní menej v porovnaní s rovnakými mesiacmi roku 

2019. Počet pojednávaní klesal aj na jeseň – v októbri o 27 % a v novembri o 25 %. Naopak, v letných 

mesiacoch okresné súdy po zlepšení situácie uskutočnili o vyše 5,2-tisíca pojednávaní viac ako v rovnakom 

období v roku 2019.  

Na krajských súdoch najvýraznejšie zníženie nastalo v marci (o 37 % oproti roku 2019) a v apríli (o 42 %),  

no už v máji krajské súdy pojednávali takmer rovnako ako v predchádzajúcom roku. Výrazný pokles nastal aj  

v októbri (o 31 %) a v novembri (o 20 %). Krajské súdy však na rozdiel od okresných nepojednávali viac v lete 

(graf 35 a 36).  

Graf  35 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných agendách - mesačný prehľad nezrušených pojednávaní 

 

Zdroj: Databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“) ku dňu 15. 3. 2021 

 

 

 

Graf  36 Pojednávania na krajských súdoch vo vybraných agendách - mesačný prehľad nezrušených pojednávaní 

 

Zdroj: Databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“) ku dňu 15. 3. 2021 
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Pojednávania v roku 2020 súdy nielen menej nariaďovali, ale vo väčšej miere ich aj rušili. Počet zrušených 

pojednávaní vo vybraných agendách okresných súdov vzrástol medziročne v priemere takmer dvojnásobne  

(na 54- z 28-tis.).  

Najviac zrušených pojednávaní zaznamenala rodinná agenda (2,4-násobný nárast), najmenej civilná  

(1,7-násobný nárast). Okresné súdy napríklad v civilnej agende nariadili o 20-tisíc pojednávaní menej 

a súčasne zrušili takmer o 10-tisíc pojednávaní viac ako v roku 2019. Napokon sa v tejto agende uskutočnilo 

približne 62-tisíc pojednávaní oproti 82-tisíc pojednávaniam rok predtým. 

Počet zrušených pojednávaní na krajských súdoch vzrástol v porovnaní s rokom 2019 približne dvojnásobne 

v správnej agende, 1,5-násobne v obchodnej a trestnej agende a 1,3-násobne v civilnej agende. Celkovo  

vo všetkých vo vybraných agendách takmer o 1,3-tisíca pojednávaní.  

Najviac pojednávaní – takmer 9,8-tisíca – krajské súdy uskutočnili v trestnej (mierny pokles z vyše 10-tisíc) 

a v civilnej agende (vyše 8,7-tis., čo je však až o 25 % menej oproti roku 2019).  Najvýraznejší pokles počtu 

pojednávaní nastal v obchodnej agende (o 29 % na vyše 1,4-tis.) 

Napriek dvojnásobnému nárastu počtu zrušených pojednávaní v správnych veciach, krajské súdy  

pojednávali takmer rovnako ako pred pandémiou, uskutočnili 3,3-tisíca pojednávaní (grafy 37 a 38). 

Graf  37 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných agendách / Graf 38 Pojednávania na krajských súdoch vo vybraných 
agendách 

  

Zdroj: Databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“) ku dňu 15. 3. 2021 

Spomedzi najpočetnejších súdnych registrov najväčší medziročný pokles nastal v  registri „C“  

(občianske veci – o 30 %). V súdnych registroch „P“ a „Pc“ v rodinnej agende v roku 2020 dosiahol pokles 

približne 14 % v porovnaní s rokom 2019 pri vyše dvojnásobku zrušeniu pojednávaní. 

Výrazný pokles nastal aj v súdnych registroch so štandardne nižším počtom pojednávaní - „Cbi“ (spory 

vyvolané alebo súvisiace s konkurzom a reštrukturalizáciou – o 43 % menej pojednávaní) a „CbZm“ (žaloby 

a návrhy zo zmeniek a šekov – o 56 % menej uskutočnených pojednávaní). Pojednávaní ubudlo aj v registri 

„Cpr“ pre pracovnoprávne spory (o 23 %).  

V registri „Tk“ (trestnoprávne veci podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku) sa aj pri trojnásobnom zvýšení počtu 

zrušených pojednávaní počet nezrušených medziročne zvýšil takmer o štvrtinu. 
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Na krajských súdoch zreteľný prepad nastal v registri „Co“ pre odvolania proti rozhodnutiam  

okresného súdu v registroch „C“, „Ca“ a „Vyd“ (o 37 %). Pokles čiastočne spôsobil vznik nového odvolacieho 

registra „CoCsp“, ktorý časť agendy v spotrebiteľských veciach odklonil z registra „Co“. Pri jeho zohľadnení 

by počet pojednávaní klesol o 26 %. 

V súdnych registroch „Tos“ a „Tpo“ (sťažnostné veci v trestných konaniach) sa počet zrušených pojednávaní 

oproti roku 2019 takmer nezmenil. V oboch registroch bol v roku 2020 zaznamenaný vyšší počet 

uskutočnených pojednávaní ako rok predtým. Takýto vývoj umožnil predovšetkým charakter vecí 

zapisovaných v daných súdnych registroch a prevažujúci typ pojednávania, ktorý sa v nich uplatňuje, a to 

neverejné zasadnutie (graf 39, 40, 41). 

Graf  39 Pojednávania na okresných súdoch v najpočetnejších súdnych registroch 

 

Zdroj: Databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“) ku dňu 15. 3. 2021 

Graf  40 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných menej početných súdnych registroch 

 

Zdroj: Databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“) ku dňu 15. 3. 2021 
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Graf  41 Pojednávania na krajských súdoch v najpočetnejších súdnych registroch 

 

Zdroj: Databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“) ku dňu 15. 3. 2021 

 

2.3.2 Skladba pojednávaní na okresných a krajských súdoch 

Spomedzi najrozšírenejších typov pojednávaní, ktoré sa vykonávajú v hlavných agendách okresných súdov, 

pokles nastal najmä pri štandardných pojednávaniach (o 24 % oproti roku 2019) a hlavných pojednávaniach 

(o 21 %). Počet verejných zasadnutí a  vyhlásení rozsudku sa medziročne znížil o 5 %, respektíve 11 %. 

Skladba pojednávaní na krajských súdoch je v porovnaní s okresnými výrazne odlišná. Prevažujú verejné 

vyhlásenia rozsudku a neverejné zasadnutia. Kým počet neverejných zasadnutí sa v roku 2020 medziročne 

zvýšil o 9 %, počet verejných vyhlásení sa znížil o 22 %. Pojednávania a verejné zasadnutia, ktoré sú menej 

rozšírené, zaznamenali pokles o 17 %, resp. o 20 % v porovnaní s rokom z 2019 (graf 42 a 43). 

Graf  42 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných agendách podľa typu pojednávania (mesačne) 
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Zdroj: Databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“) ku dňu 15. 3. 2021 

 

Graf  43 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných agendách podľa typu pojednávania (mesačne) 

 

Zdroj: Databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“) ku dňu 15. 3. 2021 

2.3.3 Návrat k štandardnej činnosti 

Návrat k štandardnej pojednávacej činnosti nemusí pre každý súd znamenať rovnaké úsilie. Medzi súdmi 

navzájom, či  medzi rôznymi agendami možno očakávať z hľadiska potreby kompenzácie zrušených 

pojednávaní podstatné rozdiely. Vyplývajú z rozličnej skladby vecí, v ktorých súdy začali konať, prípadne 

z odlišnej praxe nariaďovania a rušenia pojednávaní medzi súdmi, či na úrovni senátov. V niektorých 

prípadoch rozdiely mohli spôsobiť aj osobitosti v používaní centrálneho informačného systému.11 

Až 90 % pojednávaní vo vybraných agendách okresné súdy v rokoch 2019 a 2020 uskutočnili v registroch C, 

Csp, Cb, P, Pc a T. Až 45 z 54 súdov v niektorom z nich v roku 2020 zaznamenalo zníženie počtu nezrušených 

pojednávaní oproti roku 2019 aspoň o tretinu. Navyše, skutočnosť, že termín pojednávania nebol zrušený, 

nemusí znamenať, že pojednávanie prebehlo štandardným spôsobom a nebolo nutné ho odročiť. 

Pri niektorých súdoch počet nezrušených pojednávaní klesol minimálne o tretinu vo viacerých registroch 

súčasne (OS Bratislava I, OS Dunajská Streda, OS Svidník, OS Trnava), pri niektorých iba pri jednom či dvoch, 

ale zato veľmi výrazne (OS Piešťany, OS Senica, OS Košice-okolie, OS Brezno, OS Námestovo). 

V priemere súdy uskutočnili o pätinu pojednávaní menej v porovnaní s rokom 2019. Najvýraznejší pokles, 

o vyše tretinu, zaznamenal Okresný súd Bratislava I, výrazne nižšie počty nezrušených pojednávaní boli aj na 

súdoch  v Bánovciach nad Bebravou, Dunajskej Strede, Bratislave IV, Trebišove a Humennom (o 29 – 30 %). 

                                                           
11 Predpokladá sa, že proces zaznamenania či vymazania pojednávania v systéme štandardne prebieha riadne (všetky, resp. 
prevažná väčšina pojednávaní bez ohľadu na súd, register či typ pojednávania sa v systéme prejaví) a bez zbytočného odkladu (v 
systéme sa naplánované či zrušené pojednávania prejavujú v relevantnom čase, prípadne v primeranej retrospektíve). V prípade 
niektorých použitých ukazovateľov (napr. identifikácia typu pojednávania) nie je pravdepodobná ich absolútna spoľahlivosť 
a pripúšťa sa určitá miera skreslenia údajov, no predpokladá sa, že prípadná chybovosť nedosahuje také rozmery, aby mala 
podstatný vplyv na závery. V prípade zrušeného (vymazaného) pojednávania je predpoklad, že ide o pojednávanie, ktorého termín 
bol zrušený, a preto došlo k jeho výmazu zo systému (príčiny výmazu však môžu byť aj iné, napr. omyl pri zápise). V prípade 
nezrušených (nevymazaných) pojednávaní je predpoklad, že pojednávanie sa uskutočnilo (hoci následne mohlo byť aj takéto 
pojednávanie odročené). 
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Najnižší pokles oproti predchádzajúcemu roku možno pozorovať na súdoch v Spišskej Novej Vsi, Banskej 

Bystrici, Komárne, Starej Ľubovni, Dolnom Kubíne a Námestove (o 5 – 10 %).  

Najnižší pokles počtu pojednávaní spomedzi krajských súdov, o 8 – 9 %, bol v Trenčíne, v Trnave a v Bratislave. 

Najvyšší, o 21 %, zaregistroval Krajský súd v Prešove. Najpočetnejší register sledujúci odvolania („Co“, spolu 

s registrom „CoCsp“) zaznamenal nárast pojednávaní na Krajskom súde v Prešove. Na krajských súdoch 

v Banskej Bystrici, Bratislave a Žiline sa medziročne počet pojednávaní o odvolaniach významne nemenil. 

V Trenčíne, Košiciach a  Trnave došlo k výraznému medziročnému prepadu o 50 – 53 %. 
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Graf 44 Podiel nezrušených pojednávaní v roku 2020 na nezrušených pojednávaniach v roku 2019 za vybrané agendy spolu 
a vybrané súdne registre osobitne (okresné súdy, ktoré v niektorom z registrov nedosiahli v roku 2020 ani dve tretiny počtu 
nezrušených pojednávaní z roku 2019) 

 

Zdroj: Databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“) ku dňu 15. 3. 2021 
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2.4 Rozhodnuté veci a „clearance rate“ 

Počet rozhodnutých vecí v civilnej, obchodnej, dedičskej, rodinnej a trestnej agende v roku 2020 sa na 

okresných súdoch medziročne znížil o 5 %. Ukazovateľ „clearance rate“, ktorý vyjadruje pomer medzi 

rozhodnutými vecami a nápadom, počas pandemického roka klesol tesne pod hranicu sto percent. 

Negatívnu mieru rozhodovania o nápade mali najmä dedičské konania, čo súvisí s výrazným nárastom 

úmrtí na covid-19 počas druhej vlny pandémie. Na krajských súdoch sa počty rozhodnutých vecí znížili 

medziročne o 17,7 %, no vďaka súbežnému poklesu nápadu sa „clearance rate“ udržala na 103,1 %.  

Poznámka: Text sa zameriava len na veci rozhodnuté12, nie vybavené13. Dôvodom je ich veľmi podobný vývoj a vzťah, 

vďaka ktorému nie je pre účely tejto správy nutné popísať jednotlivé prvky z oboch perspektív.  

2.4.1 Okresné súdy 

Počet rozhodnutých vecí vo vybraných agendách – civilná, obchodná, dedičská, rodinná a trestná –  

poklesol o vyše 5 % (na 387,5 z  390,1-tis.). Úbytok bol viditeľný v oboch vlnách pandémie, výraznejší bol v tej 

prvej od marca do mája (graf 45). Počas júna až augusta rozhodli okresné súdy dokopy viac vecí ako  

v letných mesiacoch predchádzajúcich rokov (2018 a 2019), čo bolo spôsobené zvýšeným počtom rozhodnutí 

v upomínacom konaní14 na Okresnom súde Banská Bystrica.   

Graf 45 Vývoj počtu rozhodnutých vecí na okresných súdoch 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

„Clearance rate“15 (CR) – miera rozhodovania o nápade – sa na okresných súdoch dokopy znížila vo vybraných 

agendách na 99 %. Tesne pod hranicou 100 % bola v civilných, obchodných aj trestných veciach. V rodinnej 

agende dosiahli okresné súdy „clearance rate“ nad 103 %.  

                                                           
12 Rozhodnutá vec: vec, v ktorej bolo vynesené rozhodnutie vo veci samej (alebo sa rozhodlo o skončení iným spôsobom), bez 
ohľadu na to, či sa rozhodnutie v danom období stalo právoplatné. 
13 Vybavená vec: vec, v ktorej rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 
14 Upomínacie konanie je samostatná agenda, keďže však môže konkurovať platobným rozkazom v civilnej 
(občianskoprávnej a obchodnoprávnej agende) a ide stále o pomerne „mladý“ inštitút, postupne sa môže časť nápadu 
a rozhodnutých presúvať z civilnej agendy do upomínacej. 
15 Clearance rate: miera rozhodovania o nápade. Dáva do pomeru počet rozhodnutých vecí a nápad za určité obdobie. Clearance 
rate 100% znamená, že súd za dané obdobie rozhodol rovnaký počet vecí ako mu napadol. 
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Pomerne nepriaznivú hodnotu tohto ukazovateľa (91 %) dosiahla dedičská agenda. Súdy však v závere roka 

– počas druhej vlny pandémie – čelili výrazne vyššiemu nápadu dedičských vecí v dôsledku nadmerných 

úmrtí. 

Medziročný pokles „clearance rate“ v roku 2020 zaznamenalo 85 % okresných súdov. Takmer tri štvrtiny 

súdov zároveň rozhodlo menej vecí, ako im napadlo. Žiaden z okresných súdov však v celkovej miere 

rozhodovania o nápade neklesol pod 90 % (graf 46).  

Graf  46 Rozdiel Clearance rate od 100% na okresných súdoch - spolu za vybrané agendy (v grafe 0 = 100% CR) 16 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

 

Miera rozhodovania menej ako 90 % sa na niektorých súdoch vyskytla len v konkrétnych agendách - napríklad 

v rodinnej na Okresnom súde Bratislava IV a Okresnom súde v Žiline. Nízka „clearance rate“ v civilnej agende 

prevažovala najmä na súdoch v hlavnom meste, ktoré čelili nárastu počtu nových civilných vecí.  

V obchodnej agende klesla miera rozhodovania o nápade pod 90 % až na 15 súdoch. Väčšina z nich však 

rozhoduje o nízkom objeme obchodných vecí. V ich prípade aj pár desiatok (ne)rozhodnutých konaní dokáže 

spôsobiť výrazný výkyv „clearance rate“. Výsledné, aj keď nepriaznivé hodnoty, preto nemusia nutne 

znamenať kritickú situáciu či nefunkčnosť obchodného súdneho oddelenia. Na „väčších“ súdoch - v Nitre 

a Michalovciach – zasa došlo k výraznému zvýšeniu nápadu obchodných vecí, čo by mohlo vysvetľovať nízke 

hodnoty clearance rate v ich prípade (graf 47). 

                                                           
16 (Pozn.: pre lepšiu prehľadnosť je v grafoch zobrazený len rozdiel clearance rate od 100%-nej hranice vyjadrenej nulou.) 
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Graf  47 Okresné súdy, na ktorých clearance rate v konkrétnej agende v roku 2020 nedosiahla ani 90% (v grafe 0 = 100% CR) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Dedičské veci zaznamenali nepriaznivú „clearance rate“ takmer na všetkých okresných súdoch.  

V ostatných agendách zaznamenali rôzne, kladné aj záporné, odchýlky od stopercentnej miery rozhodovania 

o nápade. Podobne ako v predošlých rokoch, veľkosť odchýlok bola v roku 2020 spravidla menšia v rodinnej 

a trestnej agende ako v civilných a najmä v obchodných veciach (graf 48). 

Graf  48 Kladná a záporná vzdialenosť jednotlivých okresných súdov od 100% Clearance rate v roku 2020 v dedičskej / obchodnej 

/ civilnej agende (v grafe 0 = 100% CR) 
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Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Rozdielna miera rozhodovania o nápade vecí na jednotlivých súdoch existovala v rámci jednotlivých krajov 

a pri rôznych veľkostiach súdov. Z počtov rozhodnutí sa nejaví, že by bol výkon spravodlivosti v určitom kraji 

či na určitom type súdu výraznejšie ovplyvnený pandémiou v porovnaní s inými. Prípadné rozdiely môžu byť 

aj dôsledkom zmien v stave personálu, ktoré v roku 2020 nastali nezávisle od šírenia koronavírusu. 

Počet nerozhodnutých vecí v roku 2020 síce stúpol o 2 %17, ale z pohľadu výkonu rozhodovacej činnosti 

pandémia COVID-19 (a s ňou súvisiace opatrenia) vo všeobecnosti neohrozila prístup občanov k 

spravodlivosti. Nízke hodnoty „clearance rate“ boli vo viacerých prípadoch spôsobené skôr nárastom nápadu 

ako spomalením súdov. V prípade obchodnej agendy na „malých“ súdoch je navyše nutné vziať do úvahy aj 

vysokú senzitivitu tohto ukazovateľa pri nízkom objeme vecí. 

2.4.2 Krajské súdy 

Počty rozhodnutých vecí spolu vo vybraných agendách – civilná, obchodná, správna a trestná –  

klesli na krajských súdoch o 17,7 %. Viditeľný prepad nastal najmä v jarných mesiacoch počas prvej vlny 

                                                           
17 o 4 %, ak nerátame upomínaciu agendu 
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pandémie (graf 49). Na jar však klesol aj nápad. „clearance rate“ sa vďaka tomu aj napriek miernemu 

medziročnému poklesu udržala na 103,1 %. Krajské súdy tak aj v roku 2020 rozhodli viac vecí, ako im napadlo. 

Počty rozhodnutých vecí sa znížili na všetkých krajských súdoch. „Clearance rate“ však klesla len na polovici 

z nich, pričom pod hranicu 100 % padla iba na krajských súdoch v Košiciach a Prešove. 

Graf  49 Mesačný vývoj rozhodnutých vecí krajskými súdmi vo vybraných agendách 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Pri hľadaní súvislostí s vplyvom covid-19 je dôležité brať do úvahy fakt, že počet vecí rozhodnutých na 

krajských súdoch klesá dlhodobo. V kontexte doterajšieho vývoja sa rok 2020 z pohľadu rozhodovacej 

činnosti nejaví byť výnimočný. Krajské súdy sa v prevažnej miere dokázali vyrovnať s došlým nápadom 

a celková „clearance rate“ sa aj v roku 2020 pohybovala okolo 100 % (graf 50). 

 Graf  50 Clearance rate krajských súdov – spolu za všetky vybrané agendy 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Počet rozhodnutých vecí sa znížil vo všetkých štyroch vybraných agendách (graf 51). Klesajúci trend mala aj 

miera rozhodovania o nápade. Výnimkou bola správna agenda, v ktorej „clearance rate“ v roku 2020 síce 

stúpla, no naďalej zostala pod hranicou 100 % (rast z 81,2 % na 86,6 %). 

Graf  51 Vývoj nápadu a rozhodnutých vecí krajských súdov – jednotlivé agendy 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

V civilnej, obchodnej a trestnej agende dosiahol každý krajský súd „clearance rate“ nad 95 %.  

V správnej agende dva krajské súdy (Nitra a Prešov) nedosiahli ani 70 %. Nápad správnych vecí bol pritom na 

nich v roku 2020 porovnateľný s predošlým obdobím. Z pohľadu zvyšovania celkového objemu 

nerozhodnutých vecí možno v tejto agende považovať za nepriaznivý aj trend na Krajskom súde Bratislava 

(graf 52). 

Graf  52 Vývoj stavu nerozhodnutých vecí na krajských súdoch v správnej agende  

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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2.5 Dispozičný čas 

Dispozičný čas18 na okresných a krajských súdoch v roku 2020 mierne vzrástol (graf 53). Dynamika jeho 

vývoja a príčiny zmien boli na konkrétnych súdoch a v jednotlivých agendách rozdielne. Vo všeobecnosti 

bol nárast spôsobený najmä zníženým počtom rozhodnutých vecí a relatívne pomalším úbytkom (v 

niektorých prípadoch hromadením) nerozhodnutých vecí.  Aj napriek zvýšeniu dispozičného času nebola 

odchýlka od doterajších hodnôt a trendov taká výrazná, aby bolo možné pandemický rok označiť z pohľadu 

tohto ukazovateľa za výnimočný. 

Graf  53 Vývoj dispozičného času na okresných a krajských súdoch vo vybraných agendách 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

2.5.1 Okresné súdy 

Dispozičný čas na okresných súdoch spolu za vybrané agendy stúpol o 20 dní (zo 142 na 162). V rodinnej 

a trestnej agende neboli zmeny dispozičného času výrazné (graf 54). V civilnej agende dispozičný čas 

v priemere klesol, ale spôsobilo to upomínacie konanie na Okresnom súde Banská Bystrica. Na ostatných 

okresných súdoch dispozičný čas v civilných veciach, naopak, stúpal.  

Výrazné zvýšenie nastalo v dedičskej agende, ale najväčší nárast bol zaznamenaný v  obchodnej agende (o 86 

dní). Hlavným dôvodom bol pokračujúci pokles objemu rozhodnutých vecí (odrážajúci znižujúci sa nápad), 

popri ktorom však v roku 2020 nedošlo k úbytku nerozhodnutých vecí.  

                                                           
18 Dispozičný čas (Calculated Disposition Time - CDT) – teoretický ukazovateľ vypočítaný z pomeru nerozhodnutých a rozhodnutých 
vecí. Vyjadruje sa v dňoch a interpretuje sa ako odhadovaný čas potrebný na rozhodnutie vecí, ktoré na súde čakajú na rozhodnutie 
(za predpokladu zachovania aktuálnej výkonnosti). Ponúka tak zjednodušený odhad rýchlosti rozhodovania, čím pomáha dotvárať 
prehľad o schopnosti súdov vysporiadať sa so zostatkom nerozhodnutých vecí. Vzhľadom na jeho charakter je dôležité si uvedomiť, 
že nejde o meraný ukazovateľ a preto by nemal byť chápaný ako skutočná dĺžka konania. Výpočet : CDT = (nerozhodnuté ku koncu 
roka / rozhodnuté za rok) * 365 
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Graf  54 Vývoj dispozičného času okresných súdov – spolu za vybrané agendy 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

2.5.2 Krajské súdy 

Na krajských súdoch vzrástol dispozičný čas o 11 dní (zo 141 na 152). Jednou z príčin je znižujúci sa počet 

rozhodnutých vecí, ktorý súvisí s dlhodobo klesajúcim nápadom. Napriek pozitívnej miere rozhodovania  

o nápade („clearance rate“) sa počet nerozhodnutých vecí neznižuje úmerne rýchlym tempom, čo spôsobuje 

nárast dispozičného času. 

K zvýšeniu hodnôt došlo v roku 2020 vo všetkých vybraných agendách (graf 55). Najvýraznejšie rástol 

dispozičný čas v správnej agende, najmä pre navýšenie zostatku nerozhodnutých vecí.  

V civilnej a obchodnej agende sa počet nerozhodnutých vecí znížil. Kvôli poklesu počtu rozhodnutých vecí 

však došlo k nárastu dispozičného času. Jeho maximum na jednotlivých krajských súdoch ale nepresiahlo 300 

dní. 

Dispozičný čas v trestnej agende sa napriek miernemu nárastu javí byť stabilizovaný na úrovni 40 dní.  

(Na jednotlivých súdoch dosahoval hodnoty od 25 do 58 dní.) 

Graf  55 Vývoj dispozičného času na krajských súdoch v jednotlivých agendách 
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Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Celkový dispozičný čas v roku 2020 klesol iba na krajských súdoch v Banskej Bystrici a v Trenčíne.  

Najvyšší bol (s výnimkou trestnej agendy) opäť na Krajskom súde v Bratislave (graf 56).  

 Graf  56 Vývoj dispozičného času na krajských súdoch (spolu za vybrané agendy) 

  

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

 

Z pohľadu dispozičného času sa situácia na krajských súdoch počas pandemického roku 2020 v prevažnej 

miere zhoršila. Zároveň však nedošlo k takému zásadnému vychýleniu od doterajších hodnôt či trendov, aby 

bolo možné hovoriť o výnimočnom roku.  

Vo vybraných agendách sa situácia na jednotlivých súdoch vyvíjala rozdielne. V žiadnej agende  

sa dispozičný čas nezhoršil na všetkých krajských súdoch zároveň. Vzhľadom na pokračujúci nepriaznivý vývoj 

dispozičného času správnej agendy bude vhodné tejto oblasti venovať zvýšenú pozornosť (graf 57). 

Graf  57 Dispozičný čas jednotlivých krajských súdov a priemerná hodnota podľa vybraných agend (trestná, civilná, obchodná, 
správna)  
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Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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2.6 Dĺžka konaní na súdoch19 

Z pohľadu dĺžky súdnych konaní neexistoval v pandemickom roku 2020 jednoznačný trend. Priemerná 

dĺžka konania sa spracováva a zverejňuje za vybrané súdne agendy – trestná, občianskoprávna vrátane 

obchodnej, samostatne obchodná agenda, agenda vo veciach starostlivosti o maloletých a opatrovníckych 

a správna agenda.20 Ich vývoj bol odlišný: trestné konania na okresných súdoch a správne konania na 

krajských súdoch sa v priemere zrýchlili, v civilnej agende a starostlivosti o maloletých súdy rozhodovali 

v porovnaní s rokom 2019 pomalšie. Celkový vplyv pandémie na dĺžku súdnych konaní bude doznievať 

dlhšie. Niektoré veci súdy riešia v priemere vyše 1,5 roka a prijaté opatrenia proti covid-19 sa ešte nemuseli 

naplno prejaviť v štatistikách roka 2020.  

Dĺžka konania sa zverejňuje v mesiacoch a vyjadruje čas od dátumu dôjdenia veci na súd (v špecifických 

prípadoch, ako je povolenie obnovy konania, či vylúčenie veci na samostatné konanie, je vymedzenie dátumu 

stanovené metodickým pokynom) po dátum právoplatného rozhodnutia.  

Údaje o dĺžke konania za trestnú, občianskoprávnu agendu a agendu maloletých sa týkajú výlučne okresných 

súdov, v správnej agende sú spracované z právoplatne skončených vecí na krajských súdoch. 

2.6.1 Trestná agenda21 

Súdy v roku 2020 zrýchlili trestné konania medziročne o 12 dní, v priemere trvali 5,9 mesiaca (pokles o 6 %). 

Medián22 dĺžky trestných konaní sa v porovnaní s rokom 2019 nezmenil. Súdy dokázali vybaviť polovicu 

trestných vecí do 1,8 mesiaca. Znížila sa aj hodnota 90 percentilu (o 7 %). Najdlhšie trvajúce veci súdy 

vybavovali za 14,1 mesiaca (graf 58). 

Graf 58 Vývoj dĺžky konania v trestných veciach (v mesiacoch) v rokoch 2018-2020 

 
Zdroj: Analytické centrum MSSR 

                                                           
19 Dĺžka konania je prezentovaná prostredníctvom aritmetického priemeru, mediánu (stredová hodnota, ktorá poukazuje na to, ako 
dlho trvalo súdu vybaviť 50% vecí; zároveň medián nie je na rozdiel od priemeru ovplyvnený extrémnymi hodnotami). Oproti bežne 
zverejňovaným údajom o dĺžke konania sú údaje doplnené o 90 percentil, ktorý poukazuje na to, ako dlho trvá súdom vybaviť 90% 
vecí, resp. tie najdlhšie veci. 
20 Zdrojom údajov pre výpočet dĺžky konaní na súdoch sú štatistické listy (ŠL), ktoré v zmysle Inštrukcie č. 2/2018 o súdnej štatistike 
tvoria súčasť súdnej štatistiky. Štatistický list sa vyhotovuje v právoplatne skončených veciach vo vybraných súdnych registroch a 
pre vybrané spôsoby vybavenia. Predmet zápisu do štatistických listov vymedzuje metodický pokyn. 
21 Štatistické listy v trestnej agende sa vyhotovujú o právoplatne skončených veciach v súdnych registroch T, Tv a Tk na okresných 
súdoch. Oproti iným agendám sa štatistické listy v trestnej agende vyhotovujú o každej osobe v právoplatne skončených veciach 
samostatne. 
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Aj napriek zníženiu dĺžky konania v priemere o 2 %, najdlhšie sa trestné veci rozhodovali v obvode Krajského 

súdu v Trnave – viac ako osem mesiacov. K skráteniu dĺžky konania došlo v ďalších piatich obvodoch krajských 

súdov. Najvýraznejší pokles nastal v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici (o 13 %) na 4,1 mesiaca. 

Naopak, priemerná dĺžka konania narástla v obvode krajského súdu v Žiline (o 11 % na 6 mesiacov) 

a v Košiciach (o 3 % na 5,1 mesiaca) (tabuľka 1). 

Tabuľka 1 Dĺžka konania v trestných veciach (v mesiacoch) podľa obvodov krajských súdov 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Z porovnania okresných súdov vyplýva, že najdlhšie, 11,6 mesiaca trvali trestné konania na Okresnom súde 

Trnava. Priemerná dĺžka medziročne výrazne narástla na okresnom súde v Starej Ľubovni (o 3,1 mesiaca) a v 

Bratislave V (o 2,3 mesiaca). Konanie predĺžili okresné súdy v Partizánskom, Skalici, Dunajskej Strede 

a Ružomberku.  

Dĺžka konania výraznejšie poklesla na okresných súdoch v Kežmarku (o 4,9 mesiaca) a v Topoľčanoch (o 5,8 

mesiaca). Poklesu na okresnom súde v Topoľčanoch však predchádzal jej výrazný nárast o 68,2 % medzi rokmi 

2018 a 2019 (graf 59). 

V trestnej agende okresné súdy vybavovali prevažne nápad z aktuálneho roku. Tvoril 72 % všetkých 

právoplatne skončených vecí (69 % v roku 2019). Medziročne sa mierne zvýšil podiel vecí vybavených od 3 

do 6 mesiacov, zároveň klesol podiel vecí vybavených po viac ako roku (graf 60). 

Graf 59: Veková štruktúra vybavených vecí v trestnej agende v rokoch 2018-2020 (v %) 

 

                                                           
22 Rozdiel medzi hodnotou priemeru a mediánu konania poukazuje na to, že je skupina vecí, ktorá sa vyznačuje extrémne dlhým 
konaním, a ktorá priamo ovplyvňuje priemernú dĺžku konania v týchto veciach. 

2020 

OS v obvode KS 
Priemerná dĺžka  

(v mesiacoch) 
Medián 

 (v mesiacoch) 
Percentil 90  

(v mesiacoch) 

KS Bratislava 6,62 -6% 1,64 14% 17,45 -9% 

KS Trnava 8,36 -2% 2,40 -3% 21,44 5% 

KS Trenčín 6,34 -8% 1,87 4% 16,89 -12% 

KS Nitra 4,98 -19% 1,64 -6% 11,48 -13% 

KS Žilina 5,98 11% 1,87 -2% 14,03 5% 

KS Banská Bystrica 4,08 -13% 1,58 -4% 9,51 -12% 

KS Prešov 6,69 -10% 2,14 2% 15,94 -6% 

KS Košice 5,09 3% 1,61 2% 10,55 3% 

SR 5,92 -6% 1,81 0% 14,13 -7% 
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Graf 60 Vývoj priemernej dĺžky konania v trestných veciach (v mesiacoch) podľa okresných súdov v rokoch 2018-2020 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Zdroj: Analytické centrum MSSR 

2.6.2 Civilná agenda (vrátane obchodnej agendy)23 

Priemerná dĺžka občianskych vecí vrátane obchodných stúpla medziročne o dva dni na 21,66 mesiaca. Až na 

polovicu vecí však súdy potrebovali približne o 1,5 mesiaca menej času ako v roku 2019 (medián sa znížil zo 

14 na 12,4 mesiaca) (graf 61 a tabuľka 2).  

Graf 61 Vývoj dĺžky konania v občianskoprávnej agende vrátane obchodných vecí (v mesiacoch) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Tabuľka 2 Dĺžka konania v občianskoprávnych veciach vrátane obchodných (v mesiacoch) podľa obvodov krajských súdov 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Priemerná dĺžka konania narástla na všetkých súdoch. Až o päť mesiacov dlhšie sa rozhodovalo  

na okresných súdoch Košice I a v Trnave. Konania sa výrazne predlžovali aj v Liptovskom Mikuláši, Dolnom 

Kubíne, v Ružomberku či na Okresnom súde Bratislava I, kde konania trvajú v priemere až tri roky. Najdlhšie 

                                                           
23 V občianskoprávnej a obchodnoprávnej agende sa štatistické listy vyhotovujú v súdnych registroch C, Cpr, Cr, Csr, Csp, Ca, Cb, 
CbPv, CbR, CbBu, CbHs, CbZm, CbVO, Cbnl a Pc s výnimkou konania o rozvod manželstva a konania o určenie alebo zapretie 
rodičovstva. 

2020 

OS v obvode KS 
Priemerná dĺžka  

(v mesiacoch) 
Medián 

 (v mesiacoch) 
Percentil 90  

(v mesiacoch) 

KS Bratislava 25,91 0% 15,01 -9% 59,83 10% 

KS Trnava 24,23 -2% 14,52 -19% 56,11 6% 

KS Trenčín 19,78 1% 12,06 -8% 46,36 6% 

KS Nitra 18,83 -5% 10,74 -14% 44,42 1% 

KS Žilina 21,26 2% 13,93 -6% 45,91 6% 

KS Banská Bystrica 14,99 -5% 8,74 -4% 32,59 -8% 

KS Prešov 19,23 -3% 11,76 -14% 41,74 3% 

KS Košice 23,15 9% 13,14 -3% 49,01 10% 

SR 21,66 0% 12,39 -11% 50,10 7% 
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trvali civilné konania na Okresnom súde Piešťany, a to počas všetkých troch sledovaných rokov (40 mesiacov 

v roku 2020) (graf 62).  

Graf 62 Vývoj priemernej dĺžky konania v občianskej agende vrátane obchodných vecí (v mesiacoch) podľa okresných súdov 

v rokoch 2018-2020 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Vo vekovej štruktúre vybavených vecí vyšší podiel medziročne dosiahli veci vybavené od 3 mesiacov  

do 1 roka a veci vybavené po viac ako 4 rokoch (graf 63). Len približne pätina právoplatne vybavených konaní 

bola z vecí napadnutých v roku 2020. 

Graf 63 Veková štruktúra vybavených vecí v občianskoprávnej agende vrátane obchodných vecí (v %) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Približne o pol roka dlhšie trvali konania o autorské práva (register Ca) a o desať mesiacov dlhšie veci týkajúce 

sa rozhodcovského konania (register Cr). Významnejšie narástla aj priemerná dĺžka konaní v niektorých 

veciach právnických osôb, v ktorých je daná príslušnosť registrového súdu podľa § 30424 Civilného 

mimosporového poriadku (register CbR) 25. V ostatných súdnych registroch možno pozorovať iba mierny 

nárast (graf 64). 

Graf 64 Priemerná dĺžka konania vo vybraných súdnych registroch v občianskoprávnej agende v roku 2019 a 2020 (v mesiacoch)  

 
Zdroj: Analytické centrum MSSR 

                                                           
24 Konaním v niektorých veciach právnických osôb je konanie o 
a) zrušení právnickej osoby, 
b) ustanovení likvidátora, jeho odvolaní a nahradení inou osobou, ako aj rozhodovanie o odmene likvidátora v prípadoch, keď bol 
ustanovený súdom, 
c) nariadení dodatočnej likvidácie majetku právnickej osoby, 
d) návrhu na vyhlásenie uznesenia členskej schôdze družstva o rozdelení likvidačného zostatku za neplatné, 
e) neplatnosti obchodnej spoločnosti,  
f)  vymenovaní nezávislého experta na posúdenie návrhu zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia obchodnej 
spoločnosti,  
g) poverení zvolať valné zhromaždenie,  
h) poskytnutí informácie podľa predpisov obchodného práva,  
i) práve akcionára na primeraný peňažný doplatok,  
j) preskúmanie návrhu zmluvy určujúcej nový výmenný pomer akcií,  
k) preskúmanie návrhu zmluvy o odkúpení akcií. 

25 Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 
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K najvýraznejšiemu predĺženiu konaní, takmer o dva mesiace (6,9 %) na 25,9 mesiaca, došlo v obchodných 
veciach26. Dĺžka konaní v týchto veciach rástla aj medzi rokmi 2018 a 2019 (o 5,6 %) (graf 65). 

Graf 65 Priemerná dĺžka konania v obchodných veciach (v mesiacoch)  

 
Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Obchodné veci najdlhšie vybavovali súdy v obvode Krajského súdu v Trnave (vyše 47 mesiacov).  

Ide zároveň o obvod, kde sa súdne konania medziročne najvýraznejšie predĺžili (o 30 %). Priemerná dĺžka 

konaní vzrástla aj v obvode krajských súdov v Banskej Bystrici (o 3 %), Žiline (o 9 %) a Bratislave (o 8 %). 

Naopak, najvýraznejší pokles nastal v obvode Krajského súdu v Košiciach (o 7 %) (tabuľka 3).  

Tabuľka 3 Dĺžka konania v obchodných veciach (v mesiacoch) podľa obvodov krajských súdov 

 

          Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Obchodné veci trvali dlhšie na polovici okresných súdov. Spomedzi jednotlivých súdov najväčší nárast 

priemernej dĺžky konania zaznamenal OS Dolný Kubín (o 40 mesiacov), OS Veľký Krtíš (o 34 mesiacov), OS 

Liptovský Mikuláš (o 28 mesiacov) a OS Trnava (o 20 mesiacov) (graf 66).  

                                                           
26 Zaradenie konania do obchodnej agendy je dané na základe druhu nároku. 

2020 

OS v obvode KS 
Priemerná dĺžka  

(v mesiacoch) 
Medián 

 (v mesiacoch) 
Percentil 90  

(v mesiacoch) 

KS Bratislava 28,65 8 % 21,77 3 % 55,65 8 % 

KS Trnava 47,25 30 % 31,01 21 % 105,00 36 % 

KS Trenčín 24,10 -5 % 15,67 -9 % 53,75 4 % 

KS Nitra 16,34 -3 % 10,97 -1 % 31,26 -17 % 

KS Žilina 19,53 9 % 13,31 -7 % 33,95 -12 % 

KS Banská Bystrica 22,25 3 % 11,43 -12 % 51,10 8 % 

KS Prešov 26,28 3 % 17,18 12 % 56,92 5 % 

KS Košice 27,38 -7 % 17,87 -6 % 58,48 2 % 

SR 25,94 7 % 15,64 -4 % 56,80 12 % 
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Graf 66 Vývoj priemernej dĺžky konania v obchodnej agende (v mesiacoch) podľa okresných súdov v rokoch 2018-2020 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Súdy vybavovali prevažne staršie prípady – len osminu tvorili veci napadnuté v danom roku.  

Medziročne sa zvýšil podiel skončených konaní trvajúcich viac ako 4 roky (o 2 body). Najväčší podiel naďalej 

tvorili veci právoplatne skončené v priebehu 1 až 2 rokov (graf 67). 

Graf 67 Veková štruktúra právoplatne vybavených obchodných vecí v rokoch 2018-2020 (v %) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

2.6.3 Starostlivosť o maloletých 

Priemerná dĺžka súdnych konaní vo veciach starostlivosti o maloletých27 vzrástla v priemere o jeden týždeň 

(o 3,3 %)28 a dosiahla 7,8 mesiaca (graf 68). Polovicu vecí súdy stihli vybaviť podobne ako v predchádzajúcom 

roku približne do 5 mesiacov.  

 

Graf 68: Dĺžka konania vo veciach starostlivosti o maloletých a opatrovníckych (v mesiacoch) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Najdlhšie trvali konania v obvode Krajského súdu v Bratislave (11,7 mesiaca, nárast o 7 % oproti 

predchádzajúcemu roku). Predĺženie konaní pocítili ľudia v obvodoch krajského súdu v Košiciach a Trenčíne, 

kde priemerná dĺžka vzrástla približne o desatinu. V košickom kraji zároveň stúpol aj medián, pričom polovicu 

vecí súdy vybavovali o mesiac dlhšie ako v roku 2019 (tabuľka 4).  

                                                           
27 Štatistický list vo veciach starostlivosti maloletých sa vyhotovuje o právoplatne skončených veciach zapísaných v súdnych 
registroch P, Pc, Ps, Po, Pu, v ktorých súd rozhodol o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach maloletej osoby. Listy 
nepokrývajú všetky spôsoby skončenia veci na súde (napr. list sa nevyhotovuje v prípade odmietnutia návrhu na začatie konania, 
postúpeniu veci, nariadenia neodkladného opatrenia ai.) 
28 Počet vybavených vecí, o ktorých bol vyhotovený štatistický list, medziročne klesol o 13%, pričom tento pokles bol výrazne väčší 
ako medzi rokmi 2018/2019, kde došlo k poklesu o 5,4%. 
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Tabuľka 4 Dĺžka konania vo veciach starostlivosti o maloletých a opatrovníckych (v mesiacoch) podľa obvodov krajských súdov 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

 

Dĺžka konaní výrazne vzrástla na Okresnom súde Bratislava IV (o 3 mesiace na 15,8 mesiaca). Približne  

o 2 mesiace sa predĺžili konania na okresnom súde Košice – okolie a Bratislava I. Predĺženie konania v 

priemere do 1 mesiaca nastalo na viac ako dvoch pätinách okresných súdov (graf 70). 

Medziročne stúpol podiel vecí, ktoré súdy vybavili od 3 mesiacov do 1 roka. Najpočetnejšiu skupinu tvorili 

veci vybavené od troch mesiacov do pol roka (graf 69).  

 

Graf 69: Veková štruktúra vybavených vecí - konanie vo veciach starostlivosti o maloletých v rokoch 2018-2020 (v %) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

 

2020 

OS v obvode KS 
Priemerná dĺžka  

(v mesiacoch) 
Medián 

 (v mesiacoch) 
Percentil 90  

(v mesiacoch) 

KS Bratislava 11,78 7 % 8,08 10 % 25,66 10 % 

KS Trnava 6,80 -4 % 4,37 1 % 13,70 -14 % 

KS Trenčín 7,83 10 % 5,36 22 % 15,86 2 % 

KS Nitra 6,89 -3 % 4,80 0 % 12,98 -11 % 

KS Žilina 8,16 6 % 5,36 1 % 15,90 5 % 

KS Banská Bystrica 5,47 3 % 4,17 9 % 10,81 10 % 

KS Prešov 6,99 -3 % 4,68 -7 % 14,46 1 % 

KS Košice 9,24 11 % 5,75 21 % 19,46 5 % 

SR 7,84 3 % 5,09 5 % 15,97 0 % 
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Graf 70: Vývoj priemernej dĺžky konania vo veciach starostlivosti o maloletých (v mesiacoch) na okresných súdoch v rokoch 2018-

2020 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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2.6.4 Správna agenda29 

Dĺžka konaní v správnej agende poklesla v roku 2020 (o 2 %) a v priemere trvala 18,2 mesiaca. Polovicu vecí 

však súdy vybavovali dlhšie, keďže medián vzrástol na 14,7 mesiaca (oproti roku 2019 o 6 %) (graf 71).  

Graf 71: Dĺžka konania v správnej agende (v mesiacoch) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Priemerná dĺžka konania klesla o dva mesiace na krajských súdoch v Košiciach (16,4 mesiaca) a Trnave (13,5 

mesiaca). O jeden mesiac sa predĺžili konania na Krajskom súde v Prešove (17,8 mesiaca) a Krajskom 

súde v Bratislave, kde sú konania najdlhšie – 27,8 mesiaca (graf 72). 

Medziročne výrazne vzrástol podiel vecí vybavených do 1 mesiaca, a to najmä na Krajskom súde v Košiciach, 

kde do jedného mesiaca bola vybavená skoro štvrtina vecí. Naďalej však najväčší podiel tvorili veci, ktorých 

vybavenie trvalo 1 až 2 roky (graf 73). 

Graf 72 Vývoj priemernej dĺžky konania v správnej agende (v mesiacoch) na krajských súdoch v rokoch 2018-2020 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

                                                           
29 Dĺžka konaní v správnej agende sa sleduje na krajských súdoch, ktoré vyhotovujú štatistický list o právoplatne vybavených veciach 
zapísaných v súdnych registroch S, Sa a SaZ. 
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Graf 73 Veková štruktúra vybavených vecí v správnej agende v rokoch 2018-2020 (v %) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

3 Vybrané oblasti, ktoré mohla ovplyvniť pandémia 

Slovensko prijalo od marca 2020 proti šíreniu ochorenia covid-19 kroky na zníženie mobility, ktoré okrem 

iného obmedzili výrobu, služby či ubytovacie zariadenia. V reakcii na hospodársku krízu vyvolanú 

pandémiou vláda a parlament schválili opatrenia, ktorých cieľom bolo zmierniť dôsledky na domácu 

ekonomiku, finančnú situáciu podnikov aj domácností. Útlm ekonomiky a prijaté zmeny ovplyvnili aj výkon 

súdnej moci. 

Zaviedla sa napríklad dočasná ochrana pre podnikateľov, možnosť odkladu splátok úverov pre spotrebiteľov, 

možnosť odkladu splácania úveru poskytnutého malému podnikateľovi a živnostníkovi, zavedenie takzvanej 

pandemickej OČR a PN, či možnosť poskytnutia dotácie na úhradu nájomného.  

Zákonodarca schválil možnosť odkladu exekúcie z dôvodu zníženia príjmov počas pandémie od konca apríla 

do konca decembra 2020. Štát zároveň obmedzil plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt 

v súkromnoprávnych vzťahoch a plynutie procesných lehôt do konca apríla 2020, dočasne zakázal výkon 

záložného práva a dražby do konca mája 2020, či predĺžil lehotu na podanie dlžníckeho návrhu  

na vyhlásenie konkurzu na 60 dní,  ak predlženie nastalo od 12. marca do 30. apríla 2020. 

 
Graf  74 Porovnanie vývoja počtu nezamestnaných a nápadu pracovných sporov 
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Zdroj: Štatistický úrad SR/Analytické centrum MSSR 

Pokles ekonomickej aktivity sa odrazil na trhu práce. Kým v januári 2020 nezamestnanosť na Slovensku 

dosahovala takmer 5 %, v apríli sa počet nezamestnaných zvýšil na 6,6 % a do konca roka takmer na 7 %. 

Prepúšťanie zamestnancov mohlo ovplyvniť vývoj súdnych sporov v pracovnej agende. Analytické centrum 

MS SR preto skúmalo súdny register pracovnoprávnych sporov (register „Cpr“) (graf 74). 

Núdzový stav, zákaz vychádzania, obmedzenie slobody pohybu, nariadenie práce z domu, vplyv 

nezamestnanosti na hospodárenie domácností patria medzi faktory, ktoré mohli negatívne ovplyvňovať 

rodinné väzby, či viesť k rozvratu manželstva. Očakával sa skôr rast počtu návrhov na rozvod, ale podľa údajov 

za rok 2020 sa tento predpoklad zatiaľ nenaplnil.  

Pandemická situácia a s ňou súvisiace obmedzenia mohli vytvoriť podhubie pre vznik konfliktných situácií 

medzi rodičmi, v ktorých by ich práva a povinnosti k maloletým musel upravovať alebo vymáhať súd. Rovnako 

ako v prípade rozvodov, ani tento predpoklad dáta nepotvrdili. V rodinnoprávnej agende ide často o emočne 

nabité konania, pri ktorých sa predpokladá promptný postup súdu, uvážené kroky a na záver kvalitné 

a spravodlivé rozhodnutia, ktoré sledujú najlepší záujem maloletých30. 

Slovensko zaznamenalo v roku 2020 najviac úmrtí obyvateľov od druhej svetovej vojny. Zomrelo  

takmer 59-tisíc ľudí (nárast o 11 % v porovnaní s rokom 2019). Výrazný prírastok v úmrtiach – medziročne 

takmer o 44 % - nastal v poslednom štvrťroku (na 18,7- z  13-tisíc). V decembri 2020 zomrelo 7 282 ľudí, čo 

je v porovnaní s priemerom predchádzajúcich piatich rokov nárast takmer o 60 % (graf 75).  

Graf  75 Vývoj počtu úmrtí na Slovensku v porovnaní s vývojom začiatku dedičských konaní (mesačne) 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

 

                                                           
Článok 5 zákona č. 35/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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3.1 Pracovné spory 

Počet podaní týkajúci sa pracovnoprávnych sporov v roku 2020 medziročne vzrástol o 28,3 % (z 1 094 na 

1 404). Tento vývoj bol nezvyčajný, vyšší počet žalôb mohol súvisieť s rastom miery nezamestnanosti na 

Slovensku. Nápad vecí sa významne zvýšil v máji, keď na súdy prišlo 154 pracovnoprávnych žalôb. Bolo to 

najviac podaní za všetky mesiace rokov 2018 až 2020. Máj bol kalendárnym mesiacom, ktorý nasledoval 

po najvyššom medziročnom náraste počtu nezamestnaných v minulom roku. Možno predpokladať, že 

väčšina žalobných návrhov súvisela s ukončením pracovnoprávneho vzťahu medzi účastníkmi.  

Po máji bol najvyšší nápad zaznamenaný v júni (130 žalôb) a v auguste (145) . Ostatné mesiace roku 2020 (či 

už pred alebo po vypuknutí pandémie) boli zhruba na úrovni roku 2018.  Od marca do decembra 2020 súdy 

zaregistrovali v priemere 118 podaní. Bolo to o 12 % viac ako v rovnakom období 2018 (105) a o takmer 30 

% viac ako v roku 2019 (91).  

Počet rozhodnutých a vybavených vecí sa v rokoch 2018 a 2019 pohyboval výraznejšie nad úrovňou nápadu, 

v pandemickom roku 2020 to bolo inak. Rozhodnutých a vybavených vecí bolo menej ako nápadu, alebo iba 

tesne viac. Vývoj mohol byť ovplyvnený opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia covid-19, keď súdy 

rušili pojednávania a pracovali v špeciálnom režime (graf 76 a 77). 

 

 

Graf  76 Nápad, rozhodnuté a vybavené veci v pracovnoprávnej agende v SR za obdobie 2018 až 2020 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Graf  77 Percentuálna zmena nápadu pracovných sporov 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Pracovné spory vybavuje osem okresných súdov, ktoré majú rovnaké hranice s obvodmi krajských súdov31. 

Okresný súd Bratislava III, ktorý je príslušný pre obvod Krajského súdu v Bratislave, má v pracovnoprávnych 

sporoch tradične výrazne vyšší nápad ako ktorýkoľvek iný súd v krajine. Počet podaní v roku 2020 na ňom 

stúpol o 184 vecí. Nápad klesol na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom (na 106 vecí zo 107) a na 

Okresnom súde Piešťany (na 128 zo 130) (graf 78).  

Graf  78 Vývoj nápadu v pracovnoprávnych sporoch podľa súdnych obvodov  

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

 

                                                           
31 Bližšie pozri ustanovenie § 23 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok:  
Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky sú 
príslušné: 
a) Okresný súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave, 
b) Okresný súd Piešťany pre obvod Krajského súdu v Trnave, 
c) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne, 
d) Okresný súd Topoľčany pre obvod Krajského súdu v Nitre, 
e )Okresný súd Ružomberok pre obvod Krajského súdu v Žiline, 
f) Okresný súd Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, 
g) Okresný súd Poprad pre obvod Krajského súdu v Prešove, 
h) Okresný súd Košice II pre obvod Krajského súdu v Košiciach. 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/20181212  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/20181212
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3.2 Dedičské konania 

Nápad v dedičských konaniach v roku 2020 vzrástol o vyše 3 % (na 74,8- z 72,6-tis.). Počet vecí zapísaných 

v súdnom registri dedičských vecí však výrazne, takmer o štvrtinu, stúpol počas druhej vlny pandémie v 

poslednom štvrťroku 2020 (na 21,1- zo 17-tis.). V decembri 2020 napadlo dokonca takmer o 47 % viac vecí 

ako v decembri 2019 (na 7,8- z 5,3-tis.) (graf 79). 

Graf  79 Vývoj počtu dedičských vecí (mesačne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Významný nárast bol na východe krajiny: v obvode Krajského súdu v Košiciach o 7,1 % (na 10,7- z 10-tis.) 

a Krajského súdu v Prešove o 6,8 % (na 9,2- z 8,6-tis.). Naopak, pokles zaznamenal západ Slovenska: v  obvode 

Krajského súdu Bratislava o 1,3 % (na 8,1- z 8,2-tis.) a Krajského súdu v Nitre o 0,6 % (na 10,1- z  10,5-tis.) 

(graf 80 a 81). 

Graf  80 Nápad  podľa obvodov krajských súdov 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Graf  81 Vývoj nápadu v obvodoch Krajských súdov 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

V poslednom štvrťroku medziročne vzrástol počet dedičských konaní vo všetkých obvodoch. Najviac na 

východe: v obvode Krajského súdu v Prešove o 34 % (na 2 797 z 2 085) a  Krajského súdu v Košiciach o 32 % 

(na 2 978 z 2 255). Najmenej, 12,5 %, nových vecí medziročne pribudlo v obvode Krajského súdu v Bratislave 

(na 2  213 z 1 966). Najvýraznejší nárast v nápade na súdoch bol v decembri 2020 (graf 82 a 83). 

Graf  82 Porovnanie počtu podaní v obvodoch krajských súdov za posledný štvrťrok 

Graf  83 Porovnanie nápadu v obvodoch krajských súdov za december 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Necelých 30 % okresných súdov zaregistrovalo menej dedičských vecí. Najvýraznejšie poklesy zaznamenali 

okresné súdy v Bánovciach nad Bebravou (o 13 % na 455 z 514) a Bratislava I (o 11 % na 610 z 685). 

Najvýraznejšie narástol počet vecí na súdoch v Bardejove (o 18,3 % na 961 z 812), Dolnom Kubíne (o 18 % na 

677 z 573), Námestove (o 12,3 % na 973 z 866) a  Spišskej Novej Vsi (o 11,5 % na 1 883 z 1 688) (graf 84). 

Graf  84 Porovnanie nápadu v dedičských veciach na okresných súdoch 
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Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Počas druhej vlny pandémie v poslednom štvrťroku klesol nápad na Okresnom súde Revúca (o 15,7 % na 113 

zo 134) a  Bánovce nad Bebravou (o 13,5 % na 128 zo 148). Najvýraznejšie nárasty zaznamenali  

na okresné súdy v Bardejove (o 71,8 % na 328 z 191) a v Spišskej Novej Vsi (o 68 % na 605 z 360). Nápad na 

okresných súdoch v Bánovciach nad Bebravou (o 26,4 % na 39 z 53) a v Revúcej (o 12,5 % na 42 z 48) klesal 

aj v decembri. Na Okresnom súde Námestovo bol v decembri 2020 rovnaký ako v decembri 2019 (73) (graf 

85). 

Graf  85 Porovnanie počtu podaní v dedičských veciach na okresných súdoch za december 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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3.3 Rozvodové konania 

Počet návrhov na rozvod sa v roku 2020 medziročne znížil o 10,6 % (z 11,6- na 10,4-tis.). Medzi rokmi 2019 

a 2018 klesol počet návrhov o 1,7 %. Mierne klesajúci trend návrhov na rozvod zaznamenáva Slovenská 

republika pravidelne od roku 201032 (graf 86 a 87).  

Graf  86 Počet návrhov na rozvod na súdoch v SR v rokoch 2018 až 2020 (mesačne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Graf  87 Percentuálne porovnanie medziročnej zmeny v rozvodových konaniach v rokoch 2019 a 2020 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Zaujímavý je vývoj rozvodovosti bezdetných manželov a manželov s aspoň jedným maloletým dieťaťom, 

ktorého priebeh je identický počas celého sledovaného obdobia rokov 2018 – 2020. Rozvody manželstiev bez 

maloletých detí poklesli takmer o 17 % (na 4 049 z 4 863), rozvody s aspoň jedným maloletým dieťaťom o 7 

% (na 6 346 z 6 795).  Krivka medzimesačného poklesu a rastu počtu rozvodov je v oboch  

prípadoch identická od roku 2018 (graf 88). 

 

                                                           
32 Štatistický úrad Slovenskej republiky, bližšie pozri web: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Archive:Marriages_and_births_in_Slovakia/sk&oldid=429561#Rozvodovos.C5.A5 
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Graf  88 Porovnanie počtu návrhov na rozvod bezdetných manželov a manželov s maloletými deťmi 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 

Vybavenosť rozvodovej agendy v období mesiacov február až máj 2020, keď sa po príchode pandémie súdy 

museli prispôsobiť novej situácii. Po ústupe prvej vlny ochorenia COVID-19 sa úroveň vybavenosti zvýšila, 

dokonca prekonala rok 2019. V júli 2020 súdy vybavili v rozvodovej agende až 1 240 vecí, takmer o 16 % viac 

ako rok predtým a až o 20 % viac ako v roku 2018 (graf 89).  

Graf  89 Vývoj nápadu a vybavenosti rozvodov v SR za roky 2018 až 2020 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR 
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Nápad klesal vo všetkých obvodoch krajských súdov. Najvýraznejšie, takmer o 14 %, v obvode Krajského súdu 

v Prešove (na 1225 z 1423), najmenej, o 4,6 % v obvode Krajského súdu v Nitre (na 1307 z 1370).  

Najviac návrhov na rozvod napadlo v obvode Krajského súdu Bratislava (1 578), najmenej v obvode Krajského súdu 

Trenčín (1 102) (graf 90). 

Graf  90 Nápad v rozvodovej agende v obvodoch krajských súdov 

 

Zdroj: Analytické centrum MSSR  

Pri porovnaní jednotlivých súdov najviac návrhov – 454 – zaregistrovali na Okresnom súde Nitra, na ktorý 

pripadá viac ako 161-tisíc obyvateľov. Na Okresnom súde Stará Ľubovňa napadlo 54 vecí, čo bolo najmenej 

so všetkých okresných súdov v krajine. Na staroľubovniansky okresný súd pripadá vyše 54-tisíc obyvateľov.  

3.3.1 Porovnanie s Českou republikou 

Podobný vývoj rozvodovosti ako na Slovensku zaznamenali počas pandemického roka aj v Česku. Porovnanie 

so západnými susedmi je vhodné vzhľadom na podobnosť vnútroštátneho práva, aj vzhľadom na podobný 

čas vypuknutia pandémie a zavedenia opatrení.  

V Českej republike sa v roku 2020 zosobášilo 45 415 párov a rozviedlo 21 734 manželstiev, čo znamená, že na 

1 000 obyvateľov Česka pripadá 4,4 sobáša a 2,03 rozvodov. Do manželstva teda vstúpilo približne 90,8-tisíca 

ľudí. Na 1 000 obyvateľov krajiny starších ako 16 rokov v roku 2020 pripadalo 5,12 sobášov a 2,45 rozvodov. 

Na Slovensku, s počtom 23 753 sobášov a 8 235 rozvodmi pripadá na 1 000 obyvateľov 4,4 sobášov a 1,52 

rozvodov, pričom do manželstva v roku 2020 celkovo vstúpilo 47,5-tisíca ľudí. Na 1 000 obyvateľov krajiny 

starších ako 16 rokov by v roku 2020 pripadalo 5,23 sobáša a 1,83 rozvodov (tabuľka 5). 

Tabuľka 5 Porovnanie SR a ČR v sobášnosti a rozvodovosti v roku 2020 

  Na 1000 obyvateľov 
Na 1000 obyvateľov nad 
16 r. 

2020 Počet obyvateľov 
z toho počet  

obyvateľov nad 16 r. 
Počet  

sobášov 
Počet  

rozvodov 
Sobáš Rozvod Sobáš Rozvod 

SR 5 459 781 4 540 249 23 753 8 295 4,40 1,52 5,23 1,83 

ČR 10 701 777 8 861 703 45 415 21 734 4,24 2,03 5,12 2,45 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR/Statistický úřad ČR 
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3.4 Starostlivosť súdov o maloletých a výkon súdnych rozhodnutí33 

3.4.1 Starostlivosť súdu o maloletých 

Počet návrhov na konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa v roku 2020 medziročne znížil o 8,2 

% (na 22,4- z 24,4-tis.). Pokles sa týka všetkých obvodov krajských súdov na Slovensku. Znížila sa aj 

vybavenosť – najvýraznejšie od februára do mája (graf 91 a 92).  

 

Graf  91  Nápad a vybavenosť vecí v konaní o starostlivosti súdu o maloletých za celú SR v rokoch 2018 až 2020 (mesačne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

Graf  92 Percentuálna ročná zmena nápadu v starostlivosti súdu o maloletých (v %) (2020 v 2019) 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

 

                                                           
33 Súdny register „P“. Bližšie pozri Prílohu č. 1 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o 
Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy 
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Počet konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých klesol vo všetkých obvodoch krajských súdov. 

Najvyšší úbytok, o 12 %,  zaznamenali okresné súdy v obvode Krajského súdu v Košiciach (na 3 495 z 3 978). 

Najmenej výrazne, o 3,9 %, sa nápad znížil v obvode Krajského súdu v Bratislave (na 3 141 z 3 268). Najväčší 

úbytok vybavených veci, o 17,2 %, zaznamenal obvod Krajského súdu v Žiline (na 2 249 z 2 717), najmenší, 

o 5,3 %, obvod Krajského súdu v Prešove (na 3 369 z 3 557) (graf 93).  

Graf  93 Nápad a vybavenosť vecí konaní o starostlivosti súdu o maloletých podľa obvodov krajských súdov za celú SR v rokoch 

2018 až 2020 (ročne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

3.4.2 Výkon súdneho rozhodnutia 

Počet návrhov na súdny výkon rozhodnutí34 vo veciach maloletých sa v roku 2020 znížil o vyše 6,6 % (na 

700 zo 750). Vybavenosť dosiahla v pandemickom roku trojročné maximum 831 právoplatne vybavených 

vecí. Počas prvej vlny pandémie, na rozdiel od väčšiny ostatných súdnych agend, nápad vo výkone 

rozhodnutí vo veciach maloletých prechodne vzrástol. Ide o konanie, ktoré má vynútiť plnenie obsahu 

exekučného titulu v prípade neexistencie ospravedlniteľných dôvodov35.  

Prudký nárast nápadu v období prvej vlny od februára do mája 2020 bol v protiklade so všeobecným 

poklesom nápadu aj vybavenosti vo veciach rodinnoprávnej agendy. Rozhodujúcim dôvodom nárastu mohli 

byť obavy jedného rodiča z odovzdania dieťaťa druhému rodičovi oprávnenému na styk pre riziko nákazy.  

Predpokladáme, že nárast mali na svedomí opakované výkony rozhodnutia v prípade niektorých rodičov. 

Súdy v týchto prípadoch posudzovali, či pandémia resp. protipandemické opatrenia vytvárajú podmienky  

na existenciu ospravedlniteľných dôvodov neplnenia exekučného titulu. Počas zvyšku roka sa úroveň nápadu 

podobala predchádzajúcich rokom a takpovediac sa znormalizovala (graf 94 a 95).  

                                                           
  
35 Bližšie pozri Prílohu č. 1 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy 
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Graf  94 Nápad a vybavenosť  konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých za celú SR v rokoch 2018 až 2020 (ročne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

Graf  95 Percentuálna ročná zmena v nápade pri  výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých (v %) 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

3.5 Exekučné konania 

Počet návrhov na vykonanie exekúcie sa v roku 2020 medziročne znížil takmer o desatinu (na 161,2- 

z 178,6-tis.) (graf 96). K zníženiu došlo v čase schválenia viacerých opatrení na zmiernenie ekonomických 

dôsledkov pandémie. Jedným z nich bol od konca apríla 2020 nový dôvod na odloženie exekúcie - 

prechodný pokles príjmov a  nepriaznivé následky z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej šírením 

covid-19. Odklad trval šesť mesiacov od vydania upovedomenia, najdlhšie do 1. decembra 202036. Počet 

odkladov exekúcií zo všetkých zákonných dôvodov celoročne stúpol takmer o 60 % (na 685 z 430), od mája 

do decembra o 55 % (na 412 z 266) (graf 97). 

                                                           
36 § 3a 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  
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Graf  96 Vývoj počtu návrhov na vykonanie exekúcie (mesačne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR  

Graf  97 Vývoj počtu odkladov exekúcií (mesačne) 

 

Zdroj: Centrálny register exekúcií  

Podiel odkladov na počte poverení na vykonanie exekúcie vydaných Okresným súdom Banská Bystrica bol 

však zanedbateľný. V roku 2020 dosiahol len 0,44 %. V porovnaní s rokom 2019 išlo takmer o dvojnásobný 

nárast z 0,25 % (graf 98).  Vyšší podiel  odkladov vyplýva z nárastu počtu odkladov aj z nižšieho počtu nových 

exekúcií.  Súd vydal medziročne o 9 % menej poverení (pokles na 155,9- z 171,7-tis.) (graf 99).  

Graf  98 Vývoj podiel odkladov exekúcií na počte vydaných poverení (mesačne v %) 

 

Zdroj: Vlastný výpočet, Analytické centrum MSSR  
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Graf  99 Vývoj poverení na vykonanie exekúcie (mesačne) 

 
          

Zdroj: Okresný súd Banská Bystrica  

Najmenší pokles vo vydaných povereniach nastal u exekútorov v obvode Krajského súdu v Prešove (o 2 % na 

18,8- z 19,1-tis.), najvýraznejší v obvode Krajského súdu v Žiline (o  20 % na 15,4- z 19,4-tis.)37 (graf 100). 

 

Graf  100 Vydané poverenia na vykonanie exekúcie podľa obvodov krajských súdov38 

 

Zdroj: Okresný súd Banská Bystrica  

Súd exekúcie rozdeľuje do siedmich typov košov39 – peňažné  v závislosti od výšky vymáhanej pohľadávky, 

výživné bez ohľadu na sumu a nepeňažné exekúcie40. V roku 2020 tvorili exekúcie z druhého a tretieho koša 

vyše 70 % (111,3- z  155,9-tis. vydaných poverení). Ich počet však medziročne poklesol. V treťom koši išlo 

takmer o pätinový prepad (na 48- z 59,7-tis.), v druhom bolo vydaných o 8,5 % menej poverení (pokles na 

63,4- z 69,3-tis.). Pokles o vyše 22 % zaznamenal aj prvý kôš (na 11,9- z 15,3-tis.). Zvyšné koše v roku 2020 

medziročne rástli – najvýraznejšie piaty kôš (o 44 % na 7,4- z 5,1-tis.) (graf 101). 

                                                           
37 Ide o indikatívne čísla. Celkový počet vydaný poverení na vykonanie exekúcie Okresným súdom Banská Bystrica sa po rozdelení 
na obvody krajských súdov a jednotlivých exekučných košov mierne líši. V roku 2019 ide o rozdiel 24 poverení, v roku 2020 ide 
o rozdiel 14 poverení na vykonanie exekúcie.  
38 Dôvodom uvádzania spoločného obvodu Nitra/Trnava v grafe je zmena sídla exekútora počas výkonu funkcie. 
39 § 55 ods. 5 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 
40 1 kôš – do 100 eur; 2 kôš – do 500 eur; 3 kôš – do 2 000 eur; 4 kôs – do 10 000 eur; 5 kôš – nad 10 000 eur; 6 kôš – výživné bez 
ohľadu na sumu; 7 kôs – nepeňažné. 
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Graf  101 Vydané poverenia na vykonanie exekúcie podľa jednotlivých košov 

 

Zdroj: Okresný súd Banská Bystrica 

Obvody krajských súdov sa  vo vydaných povereniach na vykonanie exekúcie podľa jednotlivých košov líšili. 

Všade výrazne rástol počet v piatom koši, najvýraznejšie pri exekúciách v obvode Krajského súdu v Trenčíne 

(o 74 % na 647 z 372). V piatich obvodoch sa zvýšil počet poverení aj v šiestom koši (najviac v obvode 

Krajského súdu v Trnave o 34 % na 332 z 248). Vyšší počet poverení v prvom koši (o 11 % na 2 253 z 2 024) 

a v druhom koši (o 13 % na 10,1- z  8,9-tis.) zaznamenal iba v obvode Krajského súdu v Bratislave (graf 102). 

Graf  102 Vývoj zmeny vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa krajov a košov (v %) 

 

Zdroj: Okresný súd Banská Bystrica 
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3.6 Dočasná ochrana a konkurzné konania 

3.6.1 Dočasná ochrana 

Nový inštitút dočasnej ochrany pred konkurzom, ktorý bol súčasťou opatrení na zníženie ekonomických 

dôsledkov pandémie, využilo od mája do decembra 2020 celkovo 368 podnikateľov41. Najviac ich bolo po 

prvej vlne v máji a júni, keď súdy povolili dočasnú ochranu takmer polovici (179) z celkového počtu 

prípadov (graf 103). Podnikateľ pod dočasnou ochranou nebol počas jej trvania povinný podať návrh na 

vlastný konkurz, prerušilo sa voči nemu konkurzné a exekučné konanie podané respektíve začaté po 12. 

marci a nebolo možné uplatňovať si na jeho podnikový majetok výkon záložného práva.   

O dočasnú ochranu mohli požiadať podnikateľské subjekty, ktoré mali oprávnenie na podnikanie pred 12. 

marcom 2020, mali sídlo alebo miesto podnikania na Slovensku. Keďže Národná rada SR zákon schválila 

v apríli42, prvý raz mohli podnikatelia využiť nástroj v máji.  

Graf  103 Vývoj poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľom okresnými súdmi 

 

Zdroj: Vlastný výpočet Analytické centrum MS SR, Obchodný vestník 

 

V žiadosti o pridelenie dočasnej ochrany musel podnikateľ okrem iného vyhlásiť, že dôvodom je značné 

zvýšenie počtu pohľadávok po lehote splatnosti, alebo výrazný medziročný pokles tržieb. Zároveň musel 

deklarovať, že k 12. marcu 2020 nebolo v úpadku a nebolo voči nemu vedené exekučné konanie ani začatý 

výkon záložného práva. Zároveň preukazoval, že v roku 2020 nerozdelil zisk či iné vlastné zdroje, a okrem 

opatrení proti dôsledkom šírenia covid-19 neurobil iné kroky ohrozujúce jeho finančnú stabilitu.43 Ak žiadosť 

spĺňala predpísané náležitosti, súd dočasnú ochranu bezodkladne poskytol44. 

 

                                                           
41 Narátané na základe zverejnených textov rozhodnutí v Obchodnom vestníku 
42 Účinnosť 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  
od 12. mája 2020 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html 
43 §§ 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  
44 § 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 

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


 

  76 

O dočasnej ochrane rozhodovali štyri súdy: Okresný súd Trnava, pod ktorý spadali obvody krajských súdov v 

Trnave a Bratislave; Okresný súd Banská Bystrica, pod ktorý spadali obvody krajských súdov v Banskej Bystrici 

a v Nitre; Okresný súd Prešov, pod ktorý spadali obvody krajských súdov v Košiciach a v Prešove a Okresný 

súd Žilina, pod ktorý spadali obvody krajských súdov v Žiline a Trenčíne.  

Najviac dočasnej ochrany poskytol Okresný súd v Trnave (140 rozhodnutí, 38 % z celkového počtu), najmenej 

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

a Okresný súd Prešov poskytli podnikateľom dočasnú ochranu približne v rovnakej miere (graf 104 a 105).  

Graf  104 Poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom okresnými súdmi 

 

Zdroj: Vlastný výpočet Analytické centrum MS SR, Obchodný vestník 

 

Graf  105 Percentuálny podiel poskytnutia dočasnej ochrany súdmi (v %) 

 

Zdroj: Vlastný výpočet Analytické centrum MS SR, Obchodný vestník 

Podnikateľom mohla dočasná ochrana skončiť z časových dôvodov – najprv začiatkom októbra45, neskôr  

zánik vláda SR posunula na koniec decembra46. Ochrana mohla prestať aj vtedy, ak o jej ukončenie požiadali 

                                                           
45 § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 92/2020 Z. z.  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512.html  
46 Nariadenie vlády č. 253/2020 Z. z. ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2020/253/  

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/2020/253/
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podnikatelia, prípadne o zrušení rozhodol súd buď z vlastného alebo kvalifikovaného podnetu47. Od mája do 

decembra dočasná ochrana zanikla 57 podnikateľom, súdy ju zrušili v dvanástich prípadoch (graf 106). 

Graf  106 Vývoj zrušenia a zániku dočasnej ochrany (spolu v mesiacoch) 

 

Zdroj: Vlastný výpočet Analytické centrum MS SR, Obchodný vestník 

 

3.6.2 Konkurzné konania 

3.6.2.1 Návrhy na vyhlásenie konkurzu 

Počet návrhov na vyhlásenie konkurzu sa medziročne znížil o 27,5 % (na 443 z 611). Pokles sa prejavil  

najmä na jar a začiatkom leta (graf 107). Zníženie nápadu prišlo v období nástupu pandémie a prijatia 

mimoriadnych opatrení v justícii v marci 2020. V druhej polovici roka sa napriek prijatým opatreniam 

pokles nápadu nezopakoval. Počet súdmi vydaných rozhodnutí o poskytnutí dočasnej ochrany v štvrtom 

štvrťroku klesal, počet návrhov na vyhlásenie konkurzu naopak rástol a v závere roka prekonal aj predošlé 

roky (graf 108). 

Graf  107 Vývoj počtu návrhov na vyhlásenie konkurzu 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

                                                           
47 § 18 ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 92/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z.  
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
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Graf  108 Porovnanie návrhov na konkurz a poskytnutej dočasnej ochrany v roku 2020 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR, Vlastný výpočet Analytické centrum MS SR, Obchodný vestník   

Najväčší podiel na raste v druhej polovici roka mali dlžníci (136 z celkových 274), ktorých návrhy tvorili takmer 

polovicu (vyše 60% pri zarátaní návrhov podaných likvidátorom) všetkých návrhov. Oproti prvej polovici roka 

2020 vzrástol podiel dlžníckych návrhov o 6 percentných bodov; podiel návrhov podaných likvidátorom 

naopak klesol o 8 percentných bodov (grafy 109 a 110). 

Graf  109 Štruktúra navrhovateľov podľa počtu návrhov 

 

Graf  110 Štruktúra navrhovateľov podľa podielu na nápade (v %) 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 
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Najvyšší rast zaznamenal Okresný súd Bratislava I. V decembri naň napadlo dokonca  40 % zo všetkých vecí 

na Slovensku (32 z celkových 79). Najnižší nápad bol na Okresnom súde Trenčín (2 návrhy) (graf 111). 

Graf  111 Vývoj počtu návrhov na konkurz podľa súdov v roku 2020 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

3.6.2.2 Vyhlásené konkurzy  

Počet vyhlásených konkurzov sa medziročne znížil o 27 % (na 177 z 242). Najvýraznejší pokles o 60 % 

zaznamenal Okresný súd Košice I (graf 112 a 113). 

Graf  112 Porovnanie vývoja počtu návrhov na vyhlásenie konkurzu a vyhlásených konkurzov 

  

Zdroj: Analytické centrum MS SR 
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Graf  113 Vývoj počtu vyhlásených konkurzov podľa súdov 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

3.6.2.3 Prebiehajúce konkurzy 

Na súdoch prebiehalo ku koncu roka 2020 najmenej konkurzov od roku 2018 (3116). Počet klesá kontinuálne 

na všetkých súdoch.  Výnimkou bol v druhom polroku Okresný súd Bratislava I, kde zvyčajne prebieha najviac 

konkurzov v krajine. Ako jediný z konkurzných súdov zaznamenal rast (graf 114 a 115).  

 

Graf  114 Vývoj počtu prebiehajúcich konkurzov 

  

Zdroj: Analytické centrum MS SR 
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Graf  115 Vývoj počtu prebiehajúcich konkurzov podľa súdov 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

 

3.6.2.4 Zrušené konkurzy 

Pokles bol zaznamenaný aj v počte zrušených konkurzov, v závere roka 2020 dosiahol najnižšie hodnoty za 

ostatné roky. Z porovnania od roku 2018 tiež vyplýva, že viac rozhodnutí o zrušení konkurzu súdy vydajú v 

prvej polovici kalendárneho roka.  

Práve v prvej polovici roka 2020 došlo napriek poklesu nápadu vyhlásených konkurzov a prebiehajúcich 

konkurzov k miernemu rastu počtu zrušených konkurzov o 8 %. Najväčší podiel na tom má Okresný súd 

Bratislava I, na ktorom bolo v prvom polroku zrušených medziročne takmer dvakrát viac konkurzov (grafy 116 

a 117). 

Graf  116 Vývoj počtu zrušených konkurzov 

 

 Zdroj: Analytické centrum MS SR 
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Graf  117 Vývoj počtu zrušených konkurzov podľa súdov 

  

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

 

Vo viac ako v polovici prípadov (257 zo 464) súdy zrušili konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.  

Je to najnižší počet od roku 2018. Naopak, zvýšil sa počet zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, v roku 

2020 tvorili 40 % zo všetkých prípadov (186 zo 464) (graf 118).  

 

Graf  118 Vývoj počtu zrušených konkurzov podľa dôvodov 

  

Zdroj: Analytické centrum MS SR 
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3.7 Obchodný register 

Pandémia koronavírusu v roku 2020 napriek ekonomickým dosahom výrazne nezvýšila vymazávanie 

subjektov z Obchodného registra SR. Výmaz sa na obchodných registrových súdoch medziročne zvýšil o 1,6 

% (na 8,5- z 8,4-tis.), v porovnaní s rokom 2018 o 1,2 % (graf 119). Do registra v roku 2020 pribudlo o 6,8 % 

menej spoločností s ručením obmedzeným, ktoré sú najpočetnejšou právnou formou. 

Graf  119 Vývoj výmazov zapísaných osôb z Obchodného registra 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR  

Vyšší počet subjektov vymazávali medziročne štyri súdy48. Najväčší prírastok vo výmaze, o 16 %,  bol na 

Okresnom súde Nitra (na 1 780 z 1 533) a  Žilina (o 11 % na 936 z 844). Menej osôb vymazávali najmä na 

okresných súdoch v Trenčíne (o  9 % na 747 z 823) a Košice I (o 5,5 % na 1 005 z 1 064). Zníženie výmazov 

bolo na okresných súdoch Banská Bystrica a Bratislava I (graf 120).   

Graf  120 Vývoj úbytku subjektov v Obchodnom registri podľa registrových súdov 

 

 

                                                           
48 § 279 ods. 3 zákona č. 161/2005 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 
Obchodný register pre obvod Krajského súdu v a) Bratislave vedie Okresný súd Bratislava I, b) Trnave vedie Okresný súd Trnava, c) 
Trenčíne vedie Okresný súd Trenčín, d) Nitre vedie Okresný súd Nitra, e) Žiline vedie Okresný súd Žilina,  f) Banskej Bystrici vedie 
Okresný súd Banská Bystrica, g) Prešove vedie Okresný súd Prešov, h) Košiciach vedie Okresný súd Košice I. 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/
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Zdroj: Analytické centrum MS SR  

Ku konca roka 2020 bolo v Obchodnom registri viac ako 332-tisíc subjektov. Takmer 89 % tvorili  

spoločnosti s ručením obmedzeným. Zvyšok boli akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti na akcie, 

komanditné spoločnosti či verejné obchodné spoločnosti alebo družstvá.  

Analytické centrum MS SR skúmalo vybrané druhy spoločností – akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti 

na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Počet ich výmazov z obchodného registra ostal medziročne približne na rovnakej úrovni. Relatívne najvyšší 

nárast  bol v komanditných a verejných obchodných spoločnostiach (o 19 % na 94 zo 79). Z obchodného 

registra ubudol rovnaký počet akciových spoločnosti v roku 2020 ako v roku 2019 (218). Platilo aj pre 

jednoduché spoločnosti na akcie (7) (graf 121 a 122).  

Graf  121 Vývoj v úbytkoch vybraných spoločností (a.s., jsa, k.s., v.o.s.) 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

Graf  122 Vývoj v úbytkoch s.r.o. (mesačne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 
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Do obchodného registra v roku 2020 pribudlo medziročne o 6,8 % menej s.r.o. (22,6- v porovnaní s 24,2-

tis.). Viac pribudlo jednoduchých spoločností na akcie (o 35 % na 84 z 69) a akciových spoločností (o 3,7 % 

na 256 z 247) (graf 123 a 124). 

Graf  123 Vývoj v prírastkoch v s. r. o. 

 

 

Graf  124 Vývoj v prírastkoch a.s., jsa, k.s. a v.o.s.  

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

Počet zápisov v obchodnom registri sa v roku 2020 medziročne znížil o 7,5 % (na 27- z 29,2-tis.). V porovnaní 

s rokom 2018 ide o nárast o 7 %  (z 25,3-tis.) (graf 125). 
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Graf  125 Vývoj prírastku zapísaných osôb v Obchodnom registri 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

Viac obchodných spoločností pribudlo medziročne na troch registrových súdoch. Najväčší prírastok bol  

na Okresnom súde Nitra (o 7 % na 3 390 z 3 166), najvýraznejší úbytok v zápise na Okresnom súde Bratislava 

I (o 20 % na 7,6-  z 9,5-tis.) (graf 126 a 127). 

Graf  126 Vývoj zápisu subjektov v Obchodnom registri na registrových súdoch 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 
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Graf  127 Vývoj zápisu osôb v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

3.8 Oddlženie konkurzom (osobný bankrot)49 

Záujem o právnu pomoc v konaní o oddlženie pomocou konkurzu sa v prvom štvrťroku 2020 v porovnaní 

s predchádzajúcimi tromi rokmi znižoval. Po vypuknutí pandémie v období prvej vlny od marca do mája 

došlo k prepadu počtu prijatých žiadostí o osobný bankrot, ale ten súvisel s finančným hospodárením 

Centra právnej pomoci. Rozpočet na pomoc vyčerpalo skôr, než sa očakávalo, preto nedokázalo vyplácať 

sumu preddavku 500 € na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení50. Po navýšení rozpočtu 

sa počet prijatých žiadostí zvýšil, ale priemer roka 2020 bol nižší ako v rokoch 2017 až 2019 (graf 128). 

Graf  128 Počet prijatých žiadosti o právnu pomoc v konaní o oddlžení formou konkurzu a počet priznaných nárokov  na 
poskytnutie právnej pomoci v takýchto konania za celú SR v rokoch 2018 až 2020 (mesačne) 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

                                                           
49 Dvojfázové konanie. Prvá prebieha na Centre právnej pomoci pri Ministerstve spravodlivosti SR, ktoré prijíma žiadosť o právnu 
pomoc, rozhoduje o priznaní jej nároku, kompletizuje podklady, komunikuje s dlžníkom a nakoniec podáva návrh na súd. Vtedy 
začína druhá fáza. Súd rozhoduje o oddlžení buď formou konkurzu alebo schválení splátkového kalendára podľa § 166 e zákona  
č. 7/2005 Z. z. o konkurzne a reštrukturalizácii. 
50 Bližšie pozri ustanovenie § 24i zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a 
doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 
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Zdroj: Analytické centrum MS SR 

 

Takmer všetky príslušné súdy zaznamenali znížený nápad v agende osobných bankrotov. Jedinou výnimkou 

bol Okresný súd Bratislava I, na ktorom medziročne vzrástol nápad oddlžení konkurzom o 31 % (na 1 262 

z 963). Súdom s najvyšším nápadom konkurzných oddlžení bol Okresný súd Nitra (1 803 podaní) a naopak, 

súdom s najnižším nápadom Okresný súd Žilina (933), ktorý sa ako jediný dostal pod tisíc vecí ročne. 

Najvýraznejší rozdiel nápadu pocítili na Okresnom súde Banská Bystrica, kde medziročne spadli o 54 % (na 

1 751 z 3 785 podaní).  

Pokles nápadu sa odrazil na počte a vybavených vecí. Prevažná časť súdov vykázala za rok 2020 medziročne 

nižší počet vybavených vecí. Výnimkami boli Okresný súd Bratislava I a Okresný súd Trnava, ktoré 

vybavenosťou prekonali rok 2019. Rovnako ako iné súdne agendy, aj oddlženia boli ovplyvnené  zrušenými 

a odročeným i pojednávaniami a personálnymi výpadkami na súdoch, napriek tomu sa s ročným nápadom 

všetky súdy dokázali vysporiadať  (graf 129 a 130).  

 Graf  129 Počet návrhov na oddlženie fyzických osôb formou konkurzu prijatých súdmi v SR za roky 2019 a 2020 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 
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Graf  130 Počet vybavených vecí v konaniach o oddlženie fyzickej osoby formou konkurzu (OdK) a splátkového kalendára (OdS) 

v SR za roky 2019-2020  

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

OdK OdS OdK OdS OdK OdS OdK OdS OdK OdS OdK OdS OdK OdS OdK OdS

OS Banská
Bystrica

OS Bratislava I OS Košice I OS Nitra OS Prešov OS Trenčín OS Trnava OS Žilina

2019 2020



 

  90 

 

Zoznam grafov a tabuliek 

Grafy 
Graf  1 Vývoj zapísaných e-podaní v civilnej, exekučnej a upomínacej agende (štvrťročné porovnanie) ........ 5 

Graf  2 Medziročné porovnanie formulárov civilnej agendy ............................................................................. 6 

Graf  3 Medziročné porovnanie formulárov upomínacej agendy ..................................................................... 7 

Graf  4 Medziročné porovnanie formulárov exekučnej agendy ........................................................................ 7 

Graf  5 Medziročné porovnanie e-zápisov na okresných súdoch ...................................................................... 8 

Graf  6 Medziročné porovnanie e-zápisov na krajských súdov ......................................................................... 9 

Graf  7 Vývoj nápadu na okresných súdoch (bez Exekúcií a Obchodného registra) (mesačne) ........................ 9 

Graf  8 Vývoj celkového počtu nápadu vo vybraných agendách na okresných súdoch (mesačne) ................ 10 

Graf  9 Nápad vo vybraných agendách na okresných súdoch (mesačne) ....................................................... 10 

Graf  10 Percentuálna ročná zmena nápadu na okresných súdoch (bez Obchodného registra a Exekúcií) ... 11 

Graf  11 Percentuálna zmena nápadu vo vybraných agendách v roku 2020 (mesačne) ................................ 11 

Graf  12 Nápad vo vybraných súdnych registroch vo vybraných agendách na okresných súdoch (medziročné 

porovnanie) ..................................................................................................................................................... 12 

Graf  13 Medziročná percentuálna zmena nápadu vybraných súdnych registroch (v mesiacoch) ................. 12 

Graf  14 Vývoj nápadu vo vybraných agendách v obvode Krajského súdu v Bratislave (v mesiacoch) .......... 13 

Graf  15 Nápad okresných súdov v bratislavskom obvode vo vybraných agendách ....................................... 13 

Graf  16 Porovnanie nápadu vo vybraných agendách v obvode Krajského súdu v Bratislave ........................ 14 

Graf  17 Porovnanie nápadu v registroch civilnej agendy na okresných súdoch v obvode Krajského súdu 

Bratislava ......................................................................................................................................................... 14 

Graf  18 Porovnanie rastu sporov zo spotrebiteľských zmlúv na okresných súdoch v obvode Krajského súdu 

v Bratislave ...................................................................................................................................................... 15 

Graf  19 Percentuálna mesačná zmena v sporoch zo spotrebiteľských zmlúv v obvode Krajského súdu v 

Bratislave (v %) ................................................................................................................................................ 15 

Graf  20 Počet začatých vecí vo vybraných agendách na okresných súdoch v obvode Krajského súdu v 

Bratislave ......................................................................................................................................................... 16 

Graf  21 Medziročné porovnanie nápadu vo vybraných agendách v obvodoch krajských súdov bez obvodu 

KS v Bratislave .................................................................................................................................................. 17 

Graf  22 Začaté konanie v obvodoch ostatných krajských súdov vo vybraných agendách (bez obvodu KS 

v Bratislave) ..................................................................................................................................................... 18 

Graf  23 Porovnanie počtu začatých konaní na okresných súdoch vo vybraných agendách (bez OS Bratislava 

I – V) ................................................................................................................................................................. 19 

Graf  24 Vývoj počtu podaní na vybraných okresných súdoch vo vybraných agendách ................................. 20 

Graf  25 Medziročná mena nápadu vo vybraných agendách na okresných súdoch bez obvodu Krajského 

súdu v Bratislave (v %) ..................................................................................................................................... 21 

Graf  26 Vývoj počtu konaní na krajských súdoch (bez Justičnej pokladnice) ................................................. 22 

Graf  27 Vývoj počtu začatých sporov na krajských súdoch vo vybraných agendách ..................................... 23 

Graf  28 Medziročná zmena nápadu vo vybraných agendách na krajských súdoch (v%) ............................... 23 

Graf  29 Nápad v registroch civilnej agendy na krajských súdoch................................................................... 24 

Graf  30 Porovnanie počtu začatých vecí na krajských súdoch vo vybraných agendách ................................ 24 

Graf  31 Vývoj počtu začatých konaní na krajských súdoch vo vybraných agendách ..................................... 25 

Graf  32 Porovnanie počtu začatých konaní vo vybraných agendách na krajských súdoch............................ 26 



 

  91 

Graf  33 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných agendách - týždenný prehľad zrušených a 

nezrušených pojednávaní ................................................................................................................................ 28 

Graf  34 Pojednávania na krajských súdoch v hlavných agendách - týždenný prehľad zrušených a 

nezrušených pojednávaní ................................................................................................................................ 28 

Graf  35 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných agendách - mesačný prehľad nezrušených 

pojednávaní ..................................................................................................................................................... 29 

Graf  36 Pojednávania na krajských súdoch vo vybraných agendách - mesačný prehľad nezrušených 

pojednávaní ..................................................................................................................................................... 29 

Graf  37 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných agendách / Graf 38 Pojednávania na krajských 

súdoch vo vybraných agendách ...................................................................................................................... 30 

Graf  39 Pojednávania na okresných súdoch v najpočetnejších súdnych registroch ...................................... 31 

Graf  40 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných menej početných súdnych registroch ................ 31 

Graf  41 Pojednávania na krajských súdoch v najpočetnejších súdnych registroch ....................................... 32 

Graf  42 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných agendách podľa typu pojednávania (mesačne) . 32 

Graf  43 Pojednávania na okresných súdoch vo vybraných agendách podľa typu pojednávania (mesačne) . 33 

Graf 44 Podiel nezrušených pojednávaní v roku 2020 na nezrušených pojednávaniach v roku 2019 za 

vybrané agendy spolu a vybrané súdne registre osobitne (okresné súdy, ktoré v niektorom z registrov 

nedosiahli v roku 2020 ani dve tretiny počtu nezrušených pojednávaní z roku 2019) ................................... 35 

Graf 45 Vývoj počtu rozhodnutých vecí na okresných súdoch ....................................................................... 36 

Graf  46 Rozdiel Clearance rate od 100% na okresných súdoch - spolu za vybrané agendy (v grafe 0 = 100% 

CR).................................................................................................................................................................... 37 

Graf  47 Okresné súdy, na ktorých clearance rate v konkrétnej agende v roku 2020 nedosiahla ani 90% (v 

grafe 0 = 100% CR) ........................................................................................................................................... 38 

Graf  48 Kladná a záporná vzdialenosť jednotlivých okresných súdov od 100% Clearance rate v roku 2020 

v dedičskej / obchodnej / civilnej agende (v grafe 0 = 100% CR) .................................................................... 38 

Graf  49 Mesačný vývoj rozhodnutých vecí krajskými súdmi vo vybraných agendách ................................... 40 

 Graf  50 Clearance rate krajských súdov – spolu za všetky vybrané agendy.................................................. 40 

Graf  51 Vývoj nápadu a rozhodnutých vecí krajských súdov – jednotlivé agendy ......................................... 41 

Graf  52 Vývoj stavu nerozhodnutých vecí na krajských súdoch v správnej agende ...................................... 41 

Graf  53 Vývoj dispozičného času na okresných a krajských súdoch vo vybraných agendách........................ 42 

Graf  54 Vývoj dispozičného času okresných súdov – spolu za vybrané agendy............................................. 43 

Graf  55 Vývoj dispozičného času na krajských súdoch v jednotlivých agendách ........................................... 43 

 Graf  56 Vývoj dispozičného času na krajských súdoch (spolu za vybrané agendy) ....................................... 44 

Graf  57 Dispozičný čas jednotlivých krajských súdov a priemerná hodnota podľa vybraných agend (trestná, 

civilná, obchodná, správna) ............................................................................................................................. 44 

Graf 58 Vývoj dĺžky konania v trestných veciach (v mesiacoch) v rokoch 2018-2020 .................................... 46 

Graf 59: Veková štruktúra vybavených vecí v trestnej agende v rokoch 2018-2020 (v %) ............................. 47 

Graf 60 Vývoj priemernej dĺžky konania v trestných veciach (v mesiacoch) podľa okresných súdov v rokoch 

2018-2020 ........................................................................................................................................................ 48 

Graf 61 Vývoj dĺžky konania v občianskoprávnej agende vrátane obchodných vecí (v mesiacoch) ............... 49 

Graf 62 Vývoj priemernej dĺžky konania v občianskej agende vrátane obchodných vecí (v mesiacoch) podľa 

okresných súdov v rokoch 2018-2020 ............................................................................................................. 50 

Graf 63 Veková štruktúra vybavených vecí v občianskoprávnej agende vrátane obchodných vecí (v %) ...... 51 

Graf 64 Priemerná dĺžka konania vo vybraných súdnych registroch v občianskoprávnej agende v roku 2019 a 

2020 (v mesiacoch) .......................................................................................................................................... 51 

Graf 65 Priemerná dĺžka konania v obchodných veciach (v mesiacoch) ......................................................... 52 



 

  92 

Graf 66 Vývoj priemernej dĺžky konania v obchodnej agende (v mesiacoch) podľa okresných súdov v rokoch 

2018-2020 ........................................................................................................................................................ 53 

Graf 67 Veková štruktúra právoplatne vybavených obchodných vecí v rokoch 2018-2020 (v %) .................. 54 

Graf 68: Dĺžka konania vo veciach starostlivosti o maloletých a opatrovníckych (v mesiacoch) .................... 54 

Graf 69: Veková štruktúra vybavených vecí - konanie vo veciach starostlivosti o maloletých v rokoch 2018-

2020 (v %) ........................................................................................................................................................ 55 

Graf 70: Vývoj priemernej dĺžky konania vo veciach starostlivosti o maloletých (v mesiacoch) na okresných 

súdoch v rokoch 2018-2020 ............................................................................................................................ 56 

Graf 71: Dĺžka konania v správnej agende (v mesiacoch) ............................................................................... 57 

Graf 72 Vývoj priemernej dĺžky konania v správnej agende (v mesiacoch) na krajských súdoch v rokoch 

2018-2020 ........................................................................................................................................................ 57 

Graf 73 Veková štruktúra vybavených vecí v správnej agende v rokoch 2018-2020 (v %) ............................. 58 

Graf  72 Porovnanie vývoja počtu nezamestnaných a nápadu pracovných sporov ........................................ 58 

Graf  75 Vývoj počtu úmrtí na Slovensku v porovnaní s vývojom začiatku dedičských konaní (mesačne) ..... 59 

Graf  76 Nápad, rozhodnuté a vybavené veci v pracovnoprávnej agende v SR za obdobie 2018 až 2020 ..... 60 

Graf  77 Percentuálna zmena nápadu pracovných sporov.............................................................................. 61 

Graf  78 Vývoj nápadu v pracovnoprávnych sporoch podľa súdnych obvodov .............................................. 61 

Graf  79 Vývoj počtu dedičských vecí (mesačne) ............................................................................................ 62 

Graf  80 Nápad  podľa obvodov krajských súdov ............................................................................................ 62 

Graf  81 Vývoj nápadu v obvodoch Krajských súdov ....................................................................................... 63 

Graf  82 Porovnanie počtu podaní v obvodoch krajských súdov za posledný štvrťrok ................................... 63 

Graf  83 Porovnanie nápadu v obvodoch krajských súdov za december ........................................................ 63 

Graf  84 Porovnanie nápadu v dedičských veciach na okresných súdoch....................................................... 64 

Graf  85 Porovnanie počtu podaní v dedičských veciach na okresných súdoch za december ........................ 65 

Graf  86 Počet návrhov na rozvod na súdoch v SR v rokoch 2018 až 2020 (mesačne) ................................... 66 

Graf  87 Percentuálne porovnanie medziročnej zmeny v rozvodových konaniach v rokoch 2019 a 2020 ..... 66 

Graf  88 Porovnanie počtu návrhov na rozvod bezdetných manželov a manželov s maloletými deťmi ........ 67 

Graf  89 Vývoj nápadu a vybavenosti rozvodov v SR za roky 2018 až 2020 .................................................... 67 

Graf  90 Nápad v rozvodovej agende v obvodoch krajských súdov ................................................................ 68 

Graf  91  Nápad a vybavenosť vecí v konaní o starostlivosti súdu o maloletých za celú SR v rokoch 2018 až 

2020 (mesačne) ............................................................................................................................................... 69 

Graf  92 Percentuálna ročná zmena nápadu v starostlivosti súdu o maloletých (v %) (2020 v 2019) ............ 69 

Graf  93 Nápad a vybavenosť vecí konaní o starostlivosti súdu o maloletých podľa obvodov krajských súdov 

za celú SR v rokoch 2018 až 2020 (ročne) ....................................................................................................... 70 

Graf  94 Nápad a vybavenosť  konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých za celú SR v rokoch 2018 

až 2020 (ročne) ................................................................................................................................................ 71 

Graf  95 Percentuálna ročná zmena v nápade pri  výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých (v %)

 ......................................................................................................................................................................... 71 

Graf  96 Vývoj počtu návrhov na vykonanie exekúcie (mesačne) ................................................................... 72 

Graf  97 Vývoj počtu odkladov exekúcií (mesačne) ......................................................................................... 72 

Graf  98 Vývoj podiel odkladov exekúcií na počte vydaných poverení (mesačne v %) ................................... 72 

Graf  99 Vývoj poverení na vykonanie exekúcie (mesačne) ............................................................................ 73 

Graf  100 Vydané poverenia na vykonanie exekúcie podľa obvodov krajských súdov ................................... 73 

Graf  101 Vydané poverenia na vykonanie exekúcie podľa jednotlivých košov ............................................. 74 

Graf  102 Vývoj zmeny vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa krajov a košov (v %) ..................... 74 

Graf  103 Vývoj poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľom okresnými súdmi ........................................... 75 

Graf  104 Poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom okresnými súdmi ..................................................... 76 



 

  93 

Graf  103 Percentuálny podiel poskytnutia dočasnej ochrany súdmi (v %) .................................................... 76 

Graf  106 Vývoj zrušenia a zániku dočasnej ochrany (spolu v mesiacoch) ...................................................... 77 

Graf  107 Vývoj počtu návrhov na vyhlásenie konkurzu ................................................................................. 77 

Graf  108 Porovnanie návrhov na konkurz a poskytnutej dočasnej ochrany v roku 2020 .............................. 78 

Graf  109 Štruktúra navrhovateľov podľa počtu návrhov ............................................................................... 78 

Graf  110 Štruktúra navrhovateľov podľa podielu na nápade (v %) ................................................................ 78 

Graf  109 Vývoj počtu návrhov na konkurz podľa súdov v roku 2020 ............................................................. 79 

Graf  112 Porovnanie vývoja počtu návrhov na vyhlásenie konkurzu a vyhlásených konkurzov ................... 79 

Graf  113 Vývoj počtu vyhlásených konkurzov podľa súdov ........................................................................... 80 

Graf  114 Vývoj počtu prebiehajúcich konkurzov ............................................................................................ 80 

Graf  113 Vývoj počtu prebiehajúcich konkurzov podľa súdov ....................................................................... 81 

Graf  116 Vývoj počtu zrušených konkurzov ................................................................................................... 81 

Graf  117 Vývoj počtu zrušených konkurzov podľa súdov............................................................................... 82 

Graf  118 Vývoj počtu zrušených konkurzov podľa dôvodov .......................................................................... 82 

Graf  119 Vývoj výmazov zapísaných osôb z Obchodného registra ................................................................ 83 

Graf  120 Vývoj úbytku subjektov v Obchodnom registri podľa registrových súdov ...................................... 83 

Graf  121 Vývoj v úbytkoch vybraných spoločností (a.s., jsa, k.s., v.o.s.) ........................................................ 84 

Graf  122 Vývoj v úbytkoch s.r.o. (mesačne) ................................................................................................... 84 

Graf  123 Vývoj v prírastkoch v s. r. o. ............................................................................................................. 85 

Graf  124 Vývoj v prírastkoch a.s., jsa, k.s. a v.o.s. .......................................................................................... 85 

Graf  125 Vývoj prírastku zapísaných osôb v Obchodnom registri .................................................................. 86 

Graf  126 Vývoj zápisu subjektov v Obchodnom registri na registrových súdoch .......................................... 86 

Graf  127 Vývoj zápisu osôb v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I ....................................... 87 

Graf  128 Počet prijatých žiadosti o právnu pomoc v konaní o oddlžení formou konkurzu a počet priznaných 

nárokov  na poskytnutie právnej pomoci v takýchto konania za celú SR v rokoch 2018 až 2020 (mesačne) . 87 

 Graf  129 Počet návrhov na oddlženie fyzických osôb formou konkurzu prijatých súdmi v SR za roky 2019 

a 2020 .............................................................................................................................................................. 88 

Graf  130 Počet vybavených vecí v konaniach o oddlženie fyzickej osoby formou konkurzu (OdK) 

a splátkového kalendára (OdS) v SR za roky 2019-2020 ................................................................................. 89 

 

Tabuľky 

Tabuľka 1 Dĺžka konania v trestných veciach (v mesiacoch) podľa obvodov krajských súdov ....................... 47 

Tabuľka 2 Dĺžka konania v občianskoprávnych veciach vrátane obchodných (v mesiacoch) podľa obvodov 

krajských súdov ............................................................................................................................................... 49 

Tabuľka 3 Dĺžka konania v obchodných veciach (v mesiacoch) podľa obvodov krajských súdov ................... 52 

Tabuľka 4 Dĺžka konania vo veciach starostlivosti o maloletých a opatrovníckych (v mesiacoch) podľa 

obvodov krajských súdov ................................................................................................................................ 55 

Tabuľka 5 Porovnanie SR a ČR v sobášnosti a rozvodovosti v roku 2020 ........................................................ 68 

 


