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Exekúcie si dlžníci neodkladali 

KOMENTÁR 
 

Na zmiernenie ekonomických dôsledkov šírenia nového koronavírusu Národná rada SR  
na jar 2020 schválila možnosť odkladu exekúcie z dôvodu zníženia príjmov počas pandémie. Požiadať 
o odklad mohol každý, na koho majetok začala exekúcia1 po 12. marci 2020. Takúto možnosť 
zákonodarca umožnil len na presne vymedzené obdobie.  

Ak si chcel dlžník exekúciu odložiť, musel podať žiadosť exekútorovi a vyhlásiť v nej, že v dôsledku 
mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
prechodne poklesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre členov 
rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musel pripojiť vyhlásenie o majetku. Odklad trval šesť 
mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 20202. 

Keďže poslanci parlamentu takúto možnosť odsúhlasili koncom apríla 2020, prvý reálny nárast 
odkladov exekúcií z dôvodu „materiálnej núdze“ ovplyvnenej koronavírusom sa v Centrálnom registri 
exekúcií mohol ukázať až začiatkom mája. 

Pri registrácii odkladov exekúcií v Centrálnom registri exekúcií nie je možné vyznačiť dôvody podľa 
jednotlivých ustanovení zákona. Obsahuje preto všetky registrované odklady. Od mája do decembra 
v roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 narástli takmer o 55 percent – z 266 na 412. 
Za celý pandemický rok počet registrácií odkladov exekúcií vzrástol takmer o 60 percent, zo 430 
v roku 2019 na 685 v roku 2020.  

Podiel odkladov na celkovom počte poverení na vykonanie exekúcie vydaných Okresným súdom 
Banská Bystrica zostáva zanedbateľný. V roku 2020 dosiahol 0,44 percenta. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom ide o mierny nárast z 0,25 percenta.  

Vyšší podiel vyplýva z nárastu počtu odkladov aj z nižšieho počtu exekúcií. Okresný súd v Banskej 
Bystrici vydal medziročne o vyše deväť percent menej poverení (171,7-tisíca v roku 2019, 155,9-tisíca 
v roku 2020). Zároveň zaznamenal pokles nápadu takmer o desatinu. Počet návrhov na exekúcie sa 
znížil zo 178,6-tisíca v roku 2019 na 161,2-tisíca v roku 2020.  

Analýze vývoja na súdoch vrátane pojednávaní, nápadu, rozhodnutých a vybavených vecí, dĺžky 
konania a ďalších ukazovateľov počas pandemického roka 2020 sa budeme podrobnejšie venovať 
v pripravovanej správe, ktorej publikáciu predpokladáme začiatkom mája 2021. Dovtedy odporúčame 
sledovať naše sociálne siete, kde budeme v najbližších týždňoch prinášať ďalšie priebežné výstupy a 
komentáre z tejto správy. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 § 50 ods. 1 Zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku v znení neskorších právnych predpisov  
Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol návrh na vykonanie exekúcie doručený súdu 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20210315.html  
2 § 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  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20210315.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/20200512
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Graf  1 Vývoj odkladov exekúcií zaregistrovaných v Centrálnom registri exekúcií 

 

 

Zdroj: Centrálny register exekúcií 

 

 

 

 

 

Tabuľka 1 Vývoj odkladov exekúcií zaregistrovaných v Centrálnom registri exekúcií 

Mesiac Odklady exekúcií 2019 Odklady exekúcií 2020 

január 25 41 
február 25 69 
marec 36 70 
apríl 29 46 
máj 37 61 
jún 38 63 
júl 64 58 
august 42 62 
september 24 58 
október 30 58 
november 31 52 
december 49 47 
celý rok 430 685 

 

Zdroj: Centrálny register exekúcií 
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Graf  2 Vývoj vydaných poverení na vykonanie exekúcie Okresným súdom Banská Bystrica 

 

 

Zdroj: Okresný súd Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2 Vývoj vydaných poverení na vykonanie exekúcie Okresným súdom Banská Bystrica 

Mesiac Vydané poverenia 2019 Vydané poverenia 2020 

január 15 354 15 402 

február 11 478 15 697 

marec 10 496 12 593 

apríl 11 173 10 153 

máj 16 306 8 513 

jún 11 801 13 182 

júl 15 039 11 687 

august 12 821 10 792 

september 14 919 11 887 

október 17 200 12 893 

november 18 680 17 298 

december 16 462 15 810 

celý rok 171 729 155 907 
 

Zdroj: Okresný súd Banská Bystrica 
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Graf  3 Podiel odkladov exekúcií na vydaných povereniach na vykonanie exekúcie 

 

 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

 

 

 

 

 

 Tabuľka 3 Podiel odkladov exekúcií na vydaných povereniach na vykonanie exekúcie 

Mesiac Podiel 2019 Podiel 2020 

január 0,16% 0,27% 

február 0,22% 0,44% 

marec 0,34% 0,56% 

apríl 0,26% 0,45% 

máj 0,23% 0,72% 

jún 0,32% 0,48% 

júl 0,43% 0,50% 

august 0,33% 0,57% 

september 0,16% 0,49% 

október 0,17% 0,45% 

november 0,17% 0,30% 

december 0,30% 0,30% 

celý rok 0,25% 0,44% 
 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 
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Graf 4 Vývoj návrhov na vykonanie exekúcie 

 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 

 

 

Tabuľka 4 Vývoj návrhov na vykonanie exekúcie  

Mesiac Nápad 2019 Nápad 2020 

január 13 174 13 724 
február 12 174 15 761 
marec 12 002 14 265 
apríl 10 258 10 282 
máj 19 299 9 164 
jún 13 821 11 328 
júl 13 317 12 543 
august 13 877 11 744 
september 15 195 11 886 
október 18 629 15 595 
november 19 565 18 536 
december 17 339 16 462 
celý rok 178 650 161 290 

 

Zdroj: Analytické centrum MS SR 
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POZNÁMKY 
 

 Súdy: Okresný súd Banská Bystrica 

 Sledované registre: Ek, Centrálny register exekúcií 

 Do súdneho registra „Ek“ sa zapisuje návrh na vykonanie exekúcie v exekučných konaniach, v 

ktorých sa súdny exekútor ustanovuje náhodným výberom pomocou technických 

prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom podľa zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 

činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 Sledované údaje: Návrhy na vykonanie exekúcie, Vydané poverenia na vykonanie exekúcie, 

Odklad exekúcií 

 Nápad: úradne evidované podania, ktorým je pridelená spisová značka 

 Zdroj: Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR; Okresný súd Banská Bystrica; 

Centrálny register exekúcií 

 Kontakt: ac.info@justice.sk  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/
mailto:ac.info@justice.sk

