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minulom roku si dlžní-
ci vo viac ako 1,8 milió-
na prípadov vydýchli. 
Kým na začiatku roka 

prebiehali takmer tri milióny exe-
kúcií, 31. decembra ich ministerstvo 
spravodlivosti evidovalo len niečo 
vyše 1,1 milióna. Prakticky celý tento 
astronomický pokles počas jediné-
ho roka priniesol zákon č. 233/2019 
Z. z. o ukončení niektorých exekuč-
ných konaní a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov, takzvaný  
ZoUNEK.

Legislatívna novela, ktorá nado-
budla právnu účinnosť k 1. januáru, 
zastavila státisíce exekúcií starších 
ako päť rokov. Okrem veku exekú-
cie je druhou hlavnou podmienkou 
minimálny výťažok – za posledného 
pol druha roka mohli zastavované 
exekúcie vyniesť veriteľom najviac 
pätnásť eur. Výnimkou z toho boli 
napríklad exekúcie, ktorými sa vy-
máha výživné.

eo kov teľný 
rekord

Účinky novely vyniknú predovšet-
kým pri porovnaní s predchádzajú-
cim rokom. „V roku 2019 sa mesačne 
ukončilo priemerne 23 650 starých 
exekučných konaní, zatiaľ čo v ro-
ku 2020 bol priemerný počet ukon-
čených starých exekučných konaní 
na mesiac 154-tisíc, čo je 6,5-násob-
né zvýšenie počtu ukončených exe-
kučných konaní,“ konštatovalo mi-
nisterstvo spravodlivosti.

Tempo, akým staré exekúcie 
mizli, sa v priebehu roka rýchlo 
zvyšovalo. Kým v januári sa nový 
zákon aplikoval iba v dvoch stov-
kách prípadov, vo februári to bolo 
už takmer 50-tisíc. Vrcholom bol jún 
s vymazanými exekúciami v počte 
343-tisíc, z toho 323-tisíc na základe 
spomínanej novely. Súdni exekúto-
ri mali dôvod ponáhľať sa, pretože 
nárok na paušálnu náhradu nákla-
dov vo výške 35 eur mali len v prí-
pade, že informovali povinné oso-
by do 180 dní odo dňa účinnosti no-
vého zákona.

Dlhy zostávajú
„Aj keď zavedením novej právnej 
úpravy v exekučnom konaní sa ná-
sledky pre veriteľov môžu zdať ne-
spravodlivé, keďže títo okrem toho, 
že sa nedočkali vymoženia svojej po-
hľadávky, musia namiesto dlžníka 
ešte aj uhradiť trovy exekúcie, ne-
musí to tak byť v každom prípade,“ 
upozorňuje advokát Róbert Bános 
z advokátskej kancelárie Bános & 

ok r n e o  
veľk  tk  
v e ek á

aka nov mu zákonu vlani skon ilo vyše  mili na e ek cií   
o je plných  percent

 Michal Janko

o n e o e  ľ ve re níkov

„Na Slovensku je aktuálne 16,3 percenta rodín pod hranicou 
chudoby, čo predstavuje 872-tisíc ľudí. V dôsledku 
pandémie sa môže v tejto kategórii ocitnúť ďalších 50-tisíc 
ľudí,“ varuje predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe 
Anna Galovičová. Podľa nej majú nekontrolovateľné 
dlhy najmä u seniorov aj fatálne zdravotné následky. 
„Odporúčame riešiť exekúcie tak, ako to navrhuje Boris 
Kollár,“ podporila A. Galovičová návrh exekučnej amnestie 
z dielne vládnej strany Sme rodina.
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184-tisíc
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V roku 2020 súdy na Slovensku ukončili
1,85milióna exekúcií, čo je62percent

z celkového počtu na začiatku roka.
Prevažná väčšina exekúcií bola ukončená
podľa zákona ZoUNEK, a to bez námietok.

Bilancia za rok2020

1,14milióna
neukončených exekúcií

VPezinku klesol počet neukončených
exekúcií od januára do decembra

len o 21 percent.
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Košútová. Zastavenie exekúcie to-
tiž neznamená zánik dlhu. „Vieme 
o prípadoch, keď stará exekúcia bo-
la zastavená, ale vzápätí sa začala 
nová exekúcia,“ pripojila sa Nadež-
da Horváthová zo združenia AVES, 
ktoré obhajuje záujmy spotrebite-
ľov. Podľa nej je navyše možné no-
vé pravidlá obísť. „Dostali sme in-
formáciu, že oprávnení, prípadne 
súdni exekútori uhradili na exekú-
ciu pätnásť eur, aby sa na exekú-
ciu novela nevzťahovala,“ uviedla 
N. Horváthová.

ek e neko ír  
re oná ne ro e

Kritika, prirodzene, zaznieva aj zo 
strany veriteľov. „Tento zákon eko-
nomike a veriteľom žiadnym spôso-
bom nepomohol. Naopak, v tomto 
finančne náročnom období ich zaťa-
žil dodatočnými finančnými a admi-
nistratívnymi nákladmi a ešte viac 
zhoršil už aj tak neuspokojivú vymá-
hateľnosť práva na Slovensku,“ zhr-
nul hlavné výhrady prezident Aso-
ciácie slovenských inkasných spo-
ločností Martin Musil. Očakáva, že 
v tomto roku počty nových exekú-
cií opäť vzrastú.

Pri pohľade na mapu pretrváva-
júcich exekúcií prekvapí, že neko-
píruje regionálne rozdiely vo výške 
platov či nezamestnanosti. Najviac 
exekúcií v prepočte na sto obyvate-
ľov totiž pripadá na okres Pezinok, 
kde sa ich počet medziročne znížil 
len o 21 percent. Viac ako 30 exekú-
cií na sto obyvateľov je aj v okresoch 
Senica, Galanta, Komárno, Veľký Kr-
tíš, Lučenec, Košice II a Trnava, kto-
ré takisto nepatria k najchudobnej-
ším. Na opačnom póle stojí Nitra, 
kde bolo vlani zastavených 93 per-
cent exekúcií, takže ku koncu roka 
tam na sto obyvateľov pripadali len 
tri exekúcie. 

Menej ako desať exekúcií na sto 
obyvateľov evidujú aj súdy v Námes-
tove, Liptovskom Mikuláši, Považ-
skej Bystrici či v Novom Meste nad 
Váhom. Preklikajte si podrobnú interaktívnu verziu infografiky naTREND.sk/SRvcislachPRAMEŇ: Ministerstvo spravodlivosti SR
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Kým v januári 2020 bolo podľa
zákona ZoUNEK ukon ených
len 202 exekúcií, vo februári to
bolo už takmer 50-tisíc
exekúcií.

Mapaexekúcií
(stav ku koncu roka 2020)

Revolúcia vexekúciách
vyvolaná zákonom č. 233/2019 o ukončení niektorých exekučných konaní (ZoUNEK)

Akoexekúcií ubúdalo
v priebehu roka 2020

jún 2020: 344-tisíc
ukon enýchexekúcií

január 2020: 22-tisíc
ukon enýchexekúcií

január 2020: 2,99milióna
neukon enýchexekúcií

Vysoké počty exekúcií naďalej
trápia hlavne juh Slovenska.

Na okresnom súde vNitre sa v priebehu
roka 2020 znížil počet neukončených

exekúcií o93percent.
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