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Úvod 
 
V Indexe podnikateľského prostredia podnikatelia už viac ako tri roky opakovane 
identifikujú funkčnosť súdnictva a vymáhateľnosť práva ako najhorší prvok v 
podnikateľskom prostredí na Slovensku. Hlavnou príčinou tohto stavu sú väčšie či 
menšie nedostatky v legislatíve, ktorá upravuje fungovanie súdnictva, ale aj 
v sudcoch samotných. Jedným zo základných prvkov dlhodobého hospodárskeho 
rastu je ochrana súkromného vlastníctva. Tá nie je možná bez existencie efektívnej 
legislatívy a kvalitného súdnictva schopného vymáhať zmluvné záväzky pružne 
a zákonne.  
 
Súčasný model pomalého a neefektívneho súdnictva a slabej vymáhateľnosti práva 
v rovine občianskeho a obchodného práva má dve základné príčiny: Prvou je 
legislatíva, najmä predpisy upravujúce súdne konanie – Občiansky súdny poriadok. 
Druhá príčina tkvie v samotných súdoch a sudcoch, či už v systéme ich práce alebo 
nevýkonnosti súdnej moci. Faktory neefektívneho súdnictva a slabej vymáhateľnosti 
práva sú pritom vzájomne podmienené. Nedostatočná vymáhateľnosť práva ako 
najčastejšie kritizovaný jav podnikateľského prostredia zahraničnými investormi 
pritom len čiastočne väzí v dvoch základných systémoch vymáhania: exekučnom 
a konkurznom. Hlavná príčina je, že veľmi dlho trvá, kým sa občan alebo firma 
dostane k právoplatnému a vykonateľnému rozsudku, ktorý je potom exekučným 
titulom pre vymoženie pohľadávky.  
  
Kľúčovými zákonmi, na ktoré sa projekt zameral, sú Občiansky súdny poriadok 
(zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov) a konkurzný zákon, ktorého 
rekodifikácia prebiehala počas roka 2004 (návrh zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii).  
 
Občianskym súdnym poriadkom sa riadi každé súdne konanie okrem trestno-
právneho. Zákonu chýba posilnená zásada kontradiktórnosti, podstatou ktorej je, aby 
hlavná ťarcha dokazovania spočívala na sporových stranách. V súčasnosti 
dokazovanie vykonáva súd a účastníci konania len navrhujú dôkazy, čo spomaľuje 
súdne konanie a spôsobuje prieťahy. Zákon je z roku 1963 a bol poznačený 
desiatkami novelizácií; základná kostra zákona však zostala zachovaná. Zákon je 
atakovaný nálezmi ústavného súdu z dôvodu neústavnosti jeho ustanovení 
najčastejšie spomedzi všetkých právnych predpisov. Treba nový zákon: rekodifikáciu 
občianskeho práva procesného. Lehoty, dokedy majú sudcovia rozhodnúť, dokedy 
majú vytýčiť pojednávanie, sa často nedodržujú, výsledkom čoho sú súdne spory 
trvajúce až niekoľko rokov. Podniky dovolávajúce sa práva, sú týmto obmedzované v 
podnikaní, nakoľko prieťahy im vo väčšine prípadov viažu finančné prostriedky, 
s ktorými by za normálnych okolností mohli voľne disponovať. Druhým 
nezanedbateľným faktorom je tiež nadmerné zaťaženie podnikov administráciou 
sporov, čo sa odráža vo zvýšených nákladoch a dodatočne viazaných kapacitách.  
 
Zákon o konkurze a vyrovnaní upravuje konkurz a vyrovnanie ako paušalizovanú  
formu pomerného upokojenia pohľadávok veriteľov pod dohľadom súdu za 
asistencie správcu konkurznej podstaty. V dĺžke trvania ako aj výťažnosti konkurzov 
Slovenská republika výrazne zaostáva za členskými štátmi EÚ. Konkurz ako 
posledný spôsob uspokojenia pohľadávky takisto neúmerne dlho viaže finančné 
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prostriedky a administratívne kapacity veriteľov. Navyše znižuje reálnu hodnotu 
pohľadávok veriteľov na minimum. V roku 2004 pripravilo Ministerstvo spravodlivosti 
SR návrh nového zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorého cieľom je 
zefektívniť priebeh reštrukturalizácie a bankrotu úpadcov.  
 
Pôvodne sa počítalo s tým, že nový právny predpis nadobudne účinnosť od 
1.1.2005. V priebehu pripomienkového konania však k návrhu zákona prišiel celý rad 
zásadných pripomienok, z ktorých niektoré neskôr predkladateľ zákona vyriešil 
(vypustenie trestno-právneho inštitútu väzby z konkurzného konania). Veľa 
pripomienok smerovalo aj k tomu, že ide o celkom nový konkurzný systém a že jeho 
používatelia jednoducho potrebujú čas sa ho naučiť. Aj kvôli tomu sa účinnosť 
zákona posunula o jeden rok. Toto jednoročné legisvakačné obdobie (čas medzi 
platnosťou a účinnosťou zákona) je dobrý krok legislatívcov. Ako však u týchto 
zákonov kódexového typu býva, je pravdepodobné, že nový zákon bude 
novelizovaný ešte predtým, ako vôbec nadobudne účinnosť. A to už dobré nebude, 
pretože to bude svedčiť o nestabilite právneho prostredia na Slovensku.  
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1. Občiansky súdny poriadok 
 
Základným právnym predpisom upravujúcim občiansko-právne konanie je Občiansky 
súdny poriadok (OSP) – zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších právnych 
predpisov. Tento procesný kódex má k 1. septembru 2004 celkom 47 novelizácií 
počítajúc do tohto aj sedem nálezov Ústavného súdu SR, ktoré zákon nepriamo 
novelizovali. Zákon má cca 48-tisíc slov. Zákon je jedným z najčastejšie 
novelizovaných predpisov vôbec.  
 
Základným problémom a „Achillovou pätou“ Občianskeho súdneho poriadku je, že 
má už 40 rokov, a že jednoducho nie je stavaný na súčasné pomery trhovej 
ekonomiky. Novely vždy len obrúsili nevyhovujúce hrany zákona, ale nedokázali 
zmeniť systematiku a kostru zákona. Občiansky súdny poriadok je stále príliš 
formalistický, zväčša neumožňuje rýchle a efektívne vedenie súdneho konania a  
nezabraňuje kopeniu káuz na súdoch. Preto je nutné OSP rekodifikovať. Základným 
cieľom legislatívnych prác by malo byť zrýchlenie súdneho konania. Zákonodarcovia 
by mali pamätať na to, že ak žalobca dostane rozsudok do rúk po niekoľkých rokoch, 
často je to len „zdrap“ papiera znejúci „V mene republiky“, ktorý mu nie je nič platný, 
pretože žalovaný sa medzičasom zbavil majetku. Prípadne ak je to eseročka, táto 
prestala podnikať, je „mŕtva“ a v obchodnom registri je len formálne zapísaná.  
 
Základnou prezumpciou tejto analýzy je, že zrýchliť súdne konanie sa dá. Nemožno 
na tento cieľ hľadieť ako na nejakú nedosiahnuteľnú métu. Súdy napríklad pri 
predbežných opatreniach týkajúcich sa maloletých detí majú rozhodovať do 7 dní 
a v praxi to tak v polovici prípadov stíhajú. Niekedy bolo nepredstaviteľné, že by súd 
zapísal novú spoločnosť s ručením obmedzeným (či inú obchodnú spoločnosť) do 
obchodného registra alebo zapísal zmeny údajov do 5 pracovných dní. Nemožné sa 
však stalo realitou.  
 
Skúsenosti autora z registrových súdov z Bratislavy, Trnavy, Prešova a Košíc 
potvrdzujú, že registrové súdy túto krátku 5-dňovú lehotu stíhajú. Sudcovia možno 
budú argumentovať, že dôvodom je podávanie návrhov na predpísaných 
formulároch. Ministerstvo spravodlivosti SR však môže vydať vzory tlačív pre súdne 
podania – OSP to umožňuje. Jediným limitom zrýchľovania súdneho konania je, aby 
nebolo na úkor riadneho a zákonného rozhodnutia vo veci.  
 
Puncom kvality novej právnej úpravy civilného súdneho konania by malo byť rýchle a 
efektívne súdne konanie s posilnenou zásadou kontradiktórnosti. Jedna z ostatných 
noviel OSP (zákon č. 353/2003 Z.z.) súčinnosťou od 1.9.2003 zakomponovala do 
zákona niektoré pozitívne prvky, ktoré by mali napomôcť zrýchleniu súdneho 
konania. Novela sa však zatiaľ v praxi príliš neodzrkadlila. Zrejme kvôli tomu, že 
vnášanie len niektorých izolovaných prvkov „nepohne“ s celým zákonom ako takým 
a fungovaním normy v praxi.  
 
V súčasnosti je aktuálna ďalšia (v poradí 48.) novelizácia Občianskeho súdneho 
poriadku. Tá bola publikovaná ako zákon č. 428/2004  Z.z. a nadobudla účinnosť 
1. októbra 2004 (ďalej aj „novela“). Táto novela odstraňuje niektoré nedostatky 
predchádzajúcej právnej úpravy.  
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Cieľom predkladanej analýzy nie je nahradiť legislatívnu činnosť zákonodarcu 
v zmysle predloženia kompletného návrhu nového kódexu procesného práva. 
Cieľom je načrtnúť myšlienky a možné modely, ktoré by mala nová právna úprava 
obsahovať a  ktoré môžu napomôcť zrýchleniu súdneho konania.  
 
 

1.1 Rýchla a účinná ochrana práv  
 
Podľa § 6 OSP v konaní postupuje súd v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania 
tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná. Túto povinnosť si nie vždy súdy plnia, 
najmä čo sa týka rýchlosti konania. V praxi sa stal napríklad prípad, kedy námietku 
na prieťahy v konaní predseda jedného okresného súdu riešil tak, že „je síce 
čiastočne dôvodná, avšak sudkyňa bola štyri mesiace práceneschopná“. Prieťahy 
v konaní ospravedlňuje predseda súdu ako orgán štátnej správy súdov aj tým, že 
boli spôsobené objektívnymi dôvodmi, a to veľkým počtom nevybavených vecí 
v súdnom oddelení vo veci konajúcej sudkyne, ktorých je vyše 620. Odpoveď na 
sťažnosť uzatvára prísľubom, že vec bude sledovať, až do právoplatného skončenia. 
Odvtedy však prešiel rok a nič sa nestalo. Účastníka konania pritom nezaujíma 
počet nevybavených vecí na súde, zaujíma ho jeho kauza. Rovnako preň je 
zodpovedný súd ako inštitúcia.  
 
Nie náhodou sú ústavné sťažnosti kvôli prieťahom v súdnom konaní podľa čl. 127 v 
spojení s čl. 48 ods. 2 Ústavy SR najfrekventovanejšími prípadmi v konaní pred 
Ústavným súdom SR. Táto súdna inštitúcia priznáva sťažovateľom často aj finančnú 
kompenzáciu, ktorá ide zo štátneho rozpočtu, čiže v konečnom dôsledku to zaplatia 
daňoví poplatníci. Ak je sudca dlhodobo PN, agenda by sa mala odovzdať inému 
sudcovi. Treba však objektívne priznať, že v ilustrovanom prípade ide chyba na vrub 
zlého súdneho manažmentu. Napriek tomu, že kritika dopadne primárne na sudcu, 
za tento problém nemôže niesť zodpovednosť sám. Jeho primárnou úlohou je totiž 
rozhodovať spory, a nie manažovať fungovanie súdu.  
 
Návrh: Ministerstvo spravodlivosti SR by malo zefektívniť manažment súdov v SR 
a zdokonaliť manažérske zručnosti predsedov súdov. Primárnou úlohou sudcov je 
rozhodovať spory a tomu je prispôsobená aj ich odborná príprava. Sudcovia sú teda 
pripravovaní na súdenie a nie manažovanie súdu. Preto často nemajú potrebné 
manažérske zručnosti. 
 
 

1.2 Námietka zaujatosti  
 
V minulosti účastníci konania často naťahovali súdny proces tak, že podľa potreby 
neodôvodnene vznášali námietky zaujatosti proti sudcom. Novela OSP to v § 15a 
rieši tak, že účastník konania je oprávnený vzniesť námietku zaujatosti proti sudcovi 
len na prvom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnil alebo do 15 dní, keď sa 
o námietke dozvedel. Podľa skúseností autora táto zmena v praxi pomohla. 
Sudcovia sa istia tak, že po začatí konania v uznesení poučia účastníkov o práve 
podať námietku zaujatosti. Robia tak zadosť zneniu zákona.  
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Novinkou od 1.10.2004 je, že v prípade vylúčeného sudcu predseda súdu zabezpečí 
náhradníka pomocou technických a programových prostriedkov. V praxi sa tak vylúči 
subjektívny faktor v rozhodovaní predsedu súdu o pridelení veci ďalšiemu sudcovi.  
 
 

1.3 Splnomocnený zástupca   
 
Podľa § 24 OSP účastník si môže zvoliť za zástupcu v súdnom konaní len fyzickú 
osobu a v tej istej veci môže mať len jedného zvoleného zástupcu. Táto právna 
úprava však už nekorešponduje potrebám praxe. V súčasnosti sú nóvom tzv. právne 
firmy, ktorú majú právnu formu verejnej obchodnej spoločnosti či komanditnej 
spoločnosti, najnovšie podľa nového zákona o advokácii aj spoločnosti s ručením 
obmedzeným. Keď môžu zastupovať klienta v daňovom konaní, prečo nie v súdnom 
konaní?  
 
Návrh: Umožniť zastupovanie účastníkov v súdnom konaní aj právnickými osobami, 
ktoré majú poskytovanie právnych služieb v predmete činnosti.  
 
V časoch čoraz väčšej špecializácie advokátov sa niektorí najmä solventnejší 
podnikatelia chcú dať zastupovať viacerými advokátmi súčasne. Táto potreba môže 
vyvstať napríklad pri daňových kauzách, kedy klienta zastupuje advokát 
špecializujúci sa na daňové právo, ale aj advokát – procesný špecialista.  
 
Návrh: Účastník konania môže byť zastupovaný aj viacerými advokátmi súčasne, 
musí si však zvoliť jedného, ktorému bude súd adresovať korešpondenciu.  
 
 

1.4 Advokát ex offo  
 
V súdnom konaní často platí, že nie sudca, ale advokát môže rozhodnúť spor, čiže 
prikloniť misku váh spravodlivosti na stranu svojho klienta. V trestnom konaní sa 
inštitút súdom ustanoveného obhajcu (advokát ex offo) používa často. V civilnom 
procese však súdy ustanovovali v minulosti advokátov ex offo pomerne zriedka. To 
bolo na škodu veci, pretože sa tým znemožňoval prístup k spravodlivosti účastníkom 
konania, ktorý si nemohli dovoliť zaplatiť trovy právneho zastupovania.  
 
Podľa platného znenia § 30 OSP účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol 
súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca na jeho žiadosť zástupcu 
z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. O tejto možnosti má 
súd účastníka poučiť. Sudcovia na toto poučenie v praxi zabúdajú, hoci im to zákon 
prikazuje. Prax si vyžaduje širšie ustanovovanie advokátov ex offo najmä pokiaľ ide 
o účastníkov konania s nižšími príjmami.  
 
Inak, ustanovovanie advokátov ex offo má aj ďalšiu dimenziu. Advokát ustanovený 
súdom zastupuje klienta bez nároku na honorár niekedy aj rok či dva. Trovy 
právneho zastúpenia alebo obhajoby si totiž môže vyúčtovať až po právoplatnom 
skončení veci. Aby to nebolo dosť, po tom čo advokát vyúčtuje súdu trovy právneho 
zastúpenia, niekoľko mesiacov až rok čaká, kým mu štát uznesením prizná 

 7



 

vyúčtovanú odmenu. A keď má advokát v ruke uznesenie o priznaní trov právneho 
zastúpenia, často jeden, dva či tri roky čaká, kým mu štát uhradí vyúčtovaný 
honorár. V tomto smere by sa platobná disciplína štátu mala zlepšiť, aby advokát 
dostal peniaze v reálnom čase. Inak vlastne bezúročne úveruje štát.  
 
Návrh: Zákon by mal obsahovať klauzulu, že súd prizná advokátovi vyúčtované 
trovy právneho zastúpenie v lehote do 30 dní a v rovnakej lehote od právoplatnosti 
uznesenia štát uhradí advokátovi honorár. Autor sa domnieva, že ak by mali 
advokáti podobnú garanciu, viac advokátov by bolo ochotných zastupovať 
nemajetných klientov ex offo a poskytovanie právnych služieb by bolo v praxi 
efektívnejšie.  
 
 

1.5 Zápisnica z ústneho pojednávania  
 
Z ústneho pojednávania sa spisuje zápisnica. Tú podpisuje predseda senátu alebo 
samosudca a zapisovateľ. V praxi si však túto povinnosť neplnia a zápisnicu 
nepodpisujú. V  súčasnosti si zápisnicu z ústneho pojednávania sudca často 
nahráva na diktafón, zatiaľ čo v minulosti ju písali súdne zapisovateľky počas 
pojednávania. Sudca potom dá zapisovateľke zápisnicu prepísať. Nahrávanie 
zápisnice na diktafón síce šetrí čas a štátu mzdové náklady na súdne zapisovateľky, 
má to však dva háčiky.  
 
Prvým je, že takto vyhotovená zápisnica stráca punc bezprostrednosti a účastník 
konania nemá kontrolu nad tým, aký bude výsledný text zápisnice. Potom sa stáva, 
že v prepísanej zápisnici sú vyjadrenia účastníkov formulované nepresne. Druhým 
háčikom je, že ak si advokát vyžiada kópiu zápisnice z ústneho pojednávania, má 
problém. Účastník nezíska kópiu zápisnice bezprostredne po pojednávaní, musí 
znovu chodiť na súd, navyše za kópiu zápisnice zaplatí (poplatok je väčšinou 3 Sk 
za každú oxeroxovanú kópiu dokumentu). Na čo potom napríklad žalobca platí 5-
percentný súdny poplatok z vymáhanej čiastky (veď pri žalovanej sume 1 mil. Sk to 
činí 50 000 Sk). Veľmi ústretoví sú však napríklad na Ústavnom súde SR, kde kópiu 
zápisnice účastníkovi vyhotovujú presným prepisom zo zvukového záznamu 
a zadarmo. Nedostatkom zákona je, že výslovne neupravuje možnosť zachytenia 
zápisnice z ústneho pojednávania diktafónom a hovorí len o spisovaní zápisnice.  
 
Návrh: Namiesto klasickej zápisnice by sa z pojednávania mohol robiť audiozáznam  
a doslovný stenografický záznam (ako je to napríklad v USA), ktorý by sa potom 
prepísal do štandardného textu. Možnosť použitia diktafónu na reprodukciu priebehu 
súdneho pojednávania zakomponovať do textu zákona. Stanoviť, že účastník má 
právo na vydanie zápisnice bezplatne. Určiť, že súd je povinný na žiadosť účastníka 
poslať mu kópiu zápisnice z ústneho pojednávania poštou.  
 
 

1.6 Podanie v občiansko-právnom konaní   
 
V praxi podnikatelia často nestíhajú napríklad 30-dňovú lehotu na podanie odvolania 
proti rozsudku súdu. Nevedia, že podanie možno v občiansko-súdnom konaní urobiť 
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aj ústne do zápisnice či faxom. Podanie urobené faxom však treba doplniť najneskôr 
do troch dní predložením originálu podania na súd. Na podania, ktoré neboli v tejto 
lehote doplnené, sa však neprihliada. Súd teda na ne bude hľadieť tak, akoby neboli 
ani vôbec podané.  
 
Ak teda účastník konania nestíha napríklad 30-dňovú odvolaciu lehotu, môže 
odvolanie poslať ešte do 24.00 hod. posledného dňa plynutia odvolacej lehoty 
faxom. Pre fax pritom neplatia úradné hodiny. Odvolateľ musí potom do troch dní 
predložiť súdu originál odvolania. Ak si túto povinnosť nesplní, súd na faxové 
odvolanie nebude prihliadať. 
 
Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden 
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis. Zjednodušene 
povedané, podania treba predložiť v toľkých kópiách, koľko je účastníkov konania. 
Ak sú len dvaja účastníci (žalobca a žalovaný), treba podanie predložiť na súd 
v dvoch exemplároch. Ak účastník nepredloží potrebný počet kópií, súd vyhotoví po 
novom kópie na jeho trovy. Táto právna úprava odzrkadľuje potreby praxe, pretože 
v minulosti súdy často zbytočne mrhali čas a vyzývali účastníkov na doplnenie 
podania o potrebný počet kópií. Takto si ich vyhotovia vo vlastnej réžii a náklady 
preúčtujú účastníkovi konania.  
 
Podľa § 42 ods. 2 OSP každý okresný súd je povinný spísať podanie do zápisnice. 
Toto je problém, pretože túto požiadavku súdy často neplnia. Autor bol neraz 
svedkom, ako už strážna služba alebo podateľňa odbije klientov, že oni podania 
nespisujú, že na to si musia nájsť advokáta alebo to urobí bezplatná právna pomoc. 
Lenže advokát za spísanie podania pýta honorár a bezplatná právna pomoc je len 
ústna a raz do týždňa. Autor vytkol jednej vyššej súdnej úradníčke, ktorá odmietla 
zapísať ústne podanie účastníka do zápisnice, že podľa zákona to je povinná urobiť. 
Ona sa však účastníka spýtala, či vie písať. On odpovedal, že vie. „Tak si to choďte 
napísať sám,“ znela odpoveď. Lenže vedieť písať a vedieť podanie kvalifikovane 
napísať sú dve odlišné veci.  
 
Ak však súdy takto ľudí odbijú, idú vlastne sami proti sebe. Lebo žalobca podanie 
tak či tak podá, len je nekompletné a nekvalifikovane napísané. Súdy potom musia 
dotknutého účastníka zbytočne vyzývať podľa § 43 OSP, aby nesprávne, neúplné 
alebo nezrozumiteľné podanie doplnil či opravil v dodatočnej lehote, ktorá nesmie 
byť kratšia ako 10 dní. Ak napriek tomu účastník podanie podľa pokynov súdu 
nedoplní alebo neopraví (pretože to nevie), súd toto podanie odmietne. Znovu ide 
o bránenie v prístupe k spravodlivosti. Problémom je, že právo účastníka na spísanie 
podania ústne do zápisnice už v zákone je, treba však zabezpečiť aplikovateľnosť 
tohto práva v súdnej praxi.  
 
Návrh: Predseda súdu by mal vyčleniť, aby každý deň počas úradných hodín boli 
určení jeden či dvaja vyšší súdni úradníci, ktorí by spisovali ústne podania 
účastníkov do zápisnice. Takúto klauzulu by mal obsahovať aj spravovací poriadok 
pre okresné a krajské súdy.  
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1.7 Elektronická podateľňa  
 
Veľké očakávania sprevádzali zavedenie elektronickej podateľne. Tá bola zavedená 
najprv ako pilotný projekt na Okresnom súde v Banskej Bystrici a neskôr sa rozšírila 
na všetky súdy na Slovensku. Plusom elektronickej podateľne je, že navrhovateľ sa 
môže hneď dozvedieť číslo konania, pod ktorým je jeho vec evidovaná a meno 
sudcu, ktorému systém vec pridelil. Potvrdenie o podaní návrhu na začatie konania 
obsahuje aj klauzulu, koľko rovnopisov podania a príloh účastník predložil a či bol 
zaplatený súdny poplatok. To malo zabrániť manipulácii so spismi a účelovému 
prerozdeľovaniu agendy medzi „naklonených“ sudcov. Systém elektronickej 
podateľne sa však dá obísť, ak žalobca niekoľkokrát za sebou podá a väzme späť 
žalobu; robí to dovtedy, kým nie je spokojný so sudcom, ktorý mu bol pridelený.  
 
Existujú však aj názory sudcov, že elektronická podateľňa nie je prínosom. Hovoria, 
že súdne rozhodovanie sa nezrýchlilo, manipulácie s prideľovaním spisov tiež nie sú 
úplne eliminované. Sudcom to na práci nezmenilo vôbec nič a pracovníčky 
príslušných kancelárií majú v závislosti od doladenia systému na konkrétnom súde 
niekedy viac práce ako predtým. Sudcovia dodávajú, že aj keby bol systém dobre 
nastavený, sudcom to prácu neuľahčí.  
 
Základným princípom fungovania elektronickej podateľne má byť priebežné 
nahadzovanie údajov do systému, aby záujemca dostal požadované údaje hneď na 
počkanie.  Na niektorých okresných súdoch však úradníčky nahadzujú veci naraz 
večer alebo ráno, takže navrhovateľ nedostane potvrdenie hneď po podaní návrhu. 
Druhý problém je, ak navrhovateľ zašle podanie poštou. Potom niekedy niekoľko 
mesiacov (aj dlhšie) nevie číslo konania. Na niektorých súdoch sú ochotní tieto údaje 
oznamovať aj telefonicky, na niektorých nie – malo by sa to stať pravidlom.  
 
Návrh: V prípade opakovane podanej žaloby prideliť spis sudcovi určenom 
systémom elektronickej podateľne pri prvom podaní. Ak účastník konania zašle 
podanie poštou, súd by mu mal obratom pošty poslať číslo konania a informáciu, že 
podanie prijal. Malo by to dva prínosy: účastník by mal istotu, že jeho podanie prišlo 
na miesto určenia a dozvedel by sa číslo konania. Súd by tento prípis mohol spojiť aj 
s výzvou na zaplatenie súdneho poplatku.  
 
 

1.8 Súdni úradníci  
 
Podľa odhadov samotných sudov, sudca strácal v minulosti priemerne 2/3 
pracovného času administratívnou agendou, a nie súdením. Preto sa už dlhšie 
uvažovalo o vyšších súdnych úradníkoch. Tí existovali aj za prvej ČSR a majú ich aj 
v susednej Českej republike. Prekážkou bola Ústava SR, ktorá súdnu moc zverovala 
výlučne sudcom. Táto prekážka bola novelou ústavy s účinnosťou od 1. júla 2001 
odstránená. Bol prijatý zákon o vyšších súdnych úradníkoch, ktorý nadobudol 
účinnosť od 1.9.2002. Novela OSP s účinnosťou od 1.10.2004 pojem „vyšší súdny 
úradník“ v § 40a nahrádza pojmom „súdny úradník“, pretože sem patria nielen vyšší 
súdni úradníci, ale po novom aj mediační a probační úradníci. Súdni úradníci majú 
odbremeniť sudcu od zbytočnej administratívnej agendy a tým pádom prispieť 
k zrýchleniu súdneho konania. Vyšší súdni úradníci v súčasnosti napríklad zapisujú 
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obchodné spoločnosti do obchodného registra, konajú o návrhoch na vydanie 
platobného rozkazu, rozhodujú o svedočnom, znalečnom a tlmočnom, vo veciach 
súdnych poplatkov, majú pripravovať pojednávanie pre sudcu a vyznačovať doložky 
právoplatnosti a vykonateľnosti na rozhodnutiach.  
 
Vyšší súdny úradník má byť akýmsi asistentom samosudcu či senátu. Na súdoch sa 
zavádzali v troch várkach, vždy po 200. Ich cieľový počet má byť 600. V súčasnosti 
sa činnosť vyšších súdnych úradníkov už odzrkadlila na čiastočnom zrýchlení 
súdneho konania. Ako najvážnejší problém sa javí zaradenie vyšších súdnych 
úradníkov k administratívnemu personálu napriek tomu, že majú právnické 
vzdelanie. O ich odmenách tak rozhoduje vrchný administratívny personál a podľa 
kuloárnych informácií z prostredia justície napríklad na Krajskom súde v Bratislave 
sú nižšie ako u sekretárok a obslužného technického personálu. To vyšších súdnych 
úradníkov často demotivuje a vedie k odchodu z justície do lukratívnejších 
právnických profesií.  
 
Návrh: Zákon by mal vyšších súdnych úradníkov viac vtiahnuť do civilného procesu, 
aby rozhodovali aj jednoduchšie veci: napríklad rozvody, výživné, či zverenie do 
výchovy. Filozofia by mala byť taká, že vyšší súdny úradník by najprv asistoval pri 
procesných úkonoch, potom by sudcovi predkladal návrhy na rozhodnutie vo veci 
samej a nakoniec by mal nárok stať sa sudcom, pretože má riadne právnické 
vzdelanie a súdnu prax. Ich odmeňovanie by sa malo odvíjať od stupňa kvalifikácie 
a zodpovednosti, ktorú nesú za svoje výkony. 
 
 

1.9 Doručovanie písomností   
 
Podľa platnej právnej úpravy ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe 
alebo fyzickej osobe podnikateľovi na adresu jej sídla alebo miesta podnikania 
uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri (zväčša živnostenskom), a iná 
adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od 
jej vrátenia ako nedoručenej zásielky súdu. Platí to aj vtedy, ak sa adresát o pokuse 
doručiť písomnosť ani nedozvie. Táto fikcia doručenia má plusy, aj mínusy. Plusom 
je, že sa zrýchlil spôsob doručovania súdnych obsielok ako základného 
komunikačného kanála so stranami sporu. Mínusom je, že zrýchlený spôsob 
doručovania sa vzťahuje len na podnikateľov, teda nie na fyzické osoby občanov. 
Tým sa vytvára nerovnosť účastníkov konania pred zákonom. Pritom podľa § 18 
OSP účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie.  
 
Návrh: Rozšíriť tento zrýchlený spôsob doručovania aj na fyzické osoby – občanov 
a viazať ho na kritérium trvalého pobytu. Tento spôsob doručovania by v praxi 
bezchybne fungoval napríklad vtedy, ak by mali súdy vlastných doručovateľov (ako 
sú napríklad súdni maršali v USA). V praxi sa už stali prípady, keď sa kvôli 
nedbanlivosti poštových doručovateľov vrátili zásielky späť súdu ako nedoručené, 
hoci boli určené firmám, ktoré reálne na určenej adrese niekoľko rokov podnikajú 
a majú tam aj sídlo.  
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1.10 Predvolanie a predvádzanie  
 
Podľa zákona má sudca pripraviť kauzu tak, aby sa spravidla dalo rozhodnúť na 
jednom pojednávaní. V praxi je však pravidlo jedného pojednávania skôr výnimkou 
ako pravidlom. Sudcovia často odročujú veci na neurčito. Strany a svedkovia 
(dokonca aj žalobcovia) sa na súdne pojednávania opakovane a bez ospravedlnenia 
nedostavujú, hoci naň boli riadne predvolaní. Tým sa spomaľuje celé súdne konanie. 
Stáva sa, že predvolaná osoba sa na pojednávanie nedostaví aj tri-, štyri-, päťkrát 
a viackrát. Sudcovia málokedy požiadajú políciu o jej predvedenie.  
 
Návrh: Súdy by mali vo väčšej miere využívať rozsudok pre zmeškanie podľa 
§ 153b OSP v prípadoch, ak je skutkový stav veci nesporný. Súdy by mali častejšie 
siahať aj po poriadkových pokutách osobám, ktoré hrubo sťažujú postup konania 
tým, že sa nedostavia na súd alebo neuposlúchnu príkaz súdu. V súčasnosti je 
možné poriadkovú pokutu uložiť až do výšky 25 000 Sk, pri opakovanom hrubom 
sťažení postupu konania až do výšky 50 000 Sk. Do 31.8.2003 mohli súdy ukladať 
poriadkovú pokutu len do limitu 5 000 Sk, čo nemalo donucovací charakter. Súdy sa 
však vo všeobecnosti akoby báli poriadkovú pokutu v praxi ukladať.  
 
 

1.11 Predbežné opatrenie  
 
Predbežné opatrenie by mal súd štandardne vydať v termíne do 30 dní od doručenia 
návrhu. V praxi sudcovia túto lehotu často nestíhajú. Navyše táto lehota je len 
lehotou procesnou a zákon s jej omeškaním nespája žiadne právne účinky.  
 
Návrh: Treba garantovať dodržanie 30-dňovej lehoty na vydanie predbežného 
opatrenia zo strany súdu. Napríklad aj pod sankciou fikcie vyhovenia predbežnému 
opatreniu, ak sudca nestihne rozhodnúť v zákonnej lehote. Ak súd dokázal 
rozhodnúť o predbežnom opatrení v prípade generálneho štrajku na železniciach za 
niekoľko hodín, mal by to v štandardných prípadoch stihnúť do 30 dní.  
 
Najčastejším titulom na vydanie predbežného opatrenia je v praxi zrejme § 76 ods. 1 
písm. e) OSP, podľa ktorého súd predbežným opatrením uloží účastníkovi, aby 
nenakladal s určitými vecami alebo právami. Typickým je návrh na vydanie 
predbežného opatrenia na blokovanie nakladania žalovaného s nehnuteľnosťou 
v jeho vlastníctve, teda aby nehnuteľnosť nepredal, nedaroval alebo nezaťažil 
záložným právom. Podľa platnej  judikatúry nie je spravidla dôvod na vydanie 
predbežného opatrenia, ak nehnuteľnosť je už zaťažená záložným právom 
v prospech navrhovateľa.  
 
Predbežným opatrením sa však zväčša nemožno domáhať, aby vlastník 
nehnuteľnosti s ňou nepodnikal, teda napríklad ju neprenajímal. Súd možno 
s úspechom žiadať o vydanie predbežného opatrenia najmä vtedy, ak je potrebné 
aby dočasne boli upravené pomery účastníkov alebo ak je obava, že by neskorší 
výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Ak však súd vydá predbežné opatrenie 
neodôvodnene, navrhovateľ je povinný nahradiť ujmy tomu, komu predbežným 
opatrením vznikli. Rozhodne o tom súd, ktorý vydal predbežné opatrenie. V tom 
možno vidieť schizofrenickú pozíciu súdu: vydá  neodôvodnene predbežné opatrenie 
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(hoci na návrh účastníka) a potom ten istý súd bude rozhodovať o náhrade ujmy 
tomu, kto bol vydaním predbežného opatrenia poškodený.  
 
Zákon síce stanovuje 30-dňovú lehotu na vydanie predbežného opatrenia, 
nestanovuje však, dokedy má odvolací súd rozhodnúť o odvolaní proti predbežnému 
opatreniu. V praxi tak došlo k situácii, že podnikateľovi súd zablokoval predbežným 
opatrením nehnuteľnosť. Súd predbežné opatrenie vydal na návrh žalobcu do 30 
dní. Proti tomuto uzneseniu podal podnikateľ odvolanie. Keďže však v zákone 
absentuje lehota na rozhodnutie o odvolaní proti predbežnému opatreniu, odvolací 
súd si odvolanie podržal dva mesiace.  
 
Problémom je tiež nejednotný postup súdov pri vydávaní predbežného opatrenia. 
Autor uvádza dva príklady z právnej praxe, kedy podľa jeho názoru súd pri vydávaní 
predbežného opatrenia postupoval v rozpore so zákonom. V prvom prípade má 
autor klienta, ktorý vlastní administratívnu budovu v hodnote cca 5 mil. Sk. Iný 
podnikateľ však odkúpil okolité pozemky, celý areál oplotil, uzavrel závorou, ktorú 
stráži súkromná bezpečnostná služba. Tá vlastníka budovy odmieta vpustiť dnu do 
areálu, čím mu znemožňuje prístup do vlastnej nehnuteľnosti. Podnikateľ tak 
prichádza na nájomnom titulom ušlého zisku o jeden milión korún ročne. Tento stav 
trvá už dva roky. Podnikateľ preto žaloval vlastníka susediacich pozemkov o právo 
vstupu do administratívnej budovy a žiadal súd o vydanie predbežného opatrenia. 
Súdne konanie v tejto veci sa ešte stále vedie, súd však prekvapujúco návrh na 
vydanie predbežného opatrenia zamietol.  
 
Druhý príklad je opačný. Súd v ňom podľa názoru autora predbežné opatrenie nemal 
vydať, napriek tomu ho vydal. V tejto veci spoločnosť so zahraničnou majetkovou 
účasťou (100 % rakúsky kapitál) zaoberajúca sa výrobou svetelných dekorácií ako 
zamestnávateľ okamžite skončila pracovný pomer s jedným zamestnancom kvôli 
hrubému porušeniu pracovnej disciplíny. Zamestnanec však podal žalobu 
o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a súd vyhral na formálnych 
nedostatkoch listiny, ktorou s ním exzamestnávateľ okamžite skončil pracovný 
pomer. Teraz sa súdi s bývalým zamestnávateľom o náhradu mzdy, požaduje však 
dvojnásobok toho, na čo má nárok. V jeden deň na informačnej tabuli 
u zamestnávateľa videl, že firma mieni rozviazať pracovný pomer s ďalšími piatimi 
zamestnancami. Následne požiadal súd o vydanie predbežného opatrenia. 
Argumentoval tým, že firma údajne sťahuje svoju prevádzku do zahraničia, čo ale 
nebola pravda. Napriek tomu súd návrhu na vydanie predbežného opatrenia 
vyhovel. Podnikateľ má tak blokovanú nehnuteľnosť v hodnote 2 mil. Sk kvôli 
pohľadávke exzamestnanca, ktorá sa pohybuje okolo 80-tis. Sk. Pritom vydanie 
predbežného opatrenia v pracovnoprávnej veci je dosť neštandardné.  
 
 

1.12 Návrh na začatie konania  
 
Občianskoprávne konanie sa začína spravidla na návrh. Ak sa návrh na začatie 
konania týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným, nazýva 
sa žalobou. Problémom je, že účastníci konania, ktorí nie sú zastúpení právnym 
zástupcom, nevedia často žalobu správne napísať. Okresné súdy majú pritom 
povinnosť spisovať ústne podania účastníkov do zápisnice. Súdy si to však zľahčujú 

 13



 

a už na podateľni často odbijú potenciálnych žalobcov s tým, že ich problém vyrieši 
bezplatná právna pomoc. Tá je však iba ústna a len raz do týždňa, takže účastníci 
sa ocitnú v začarovanom kruhu.  
 
Podľa § 79 ods. 3 OSP návrh na začatie konania možno podať aj na tlačive 
vydanom podľa vzoru, ktorý ustanoví všeobecný záväzný právny predpis vydaný 
Ministerstvom spravodlivosti SR. Napriek tomu, že toto ustanovenie je v zákone 
koncipované vyše roka (od 1.9.2003), rezort spravodlivosti zatiaľ takúto vyhlášku 
nevydal. Táto právna norma by mohla zrýchliť súdne konanie najmä v prípadoch, 
keď účastníci konania nie sú zastúpení advokátom. A takých prípadov je väčšina. 
Pomohlo by to odbúrať počiatočnú zbytočnú korešpondenciu súdu, ktorou vyzýva 
účastníka na odstránenie nedostatkov podania. Model by mohol fungovať na báze 
tlačív na podávanie návrhov na zapísanie obchodných spoločností do obchodného 
registra. Tie sú zadarmo k dispozícii pri podateľniach registrových súdov. Takéto 
vzory návrhov na začatie konania sú využiteľné najmä pri návrhoch na vydanie 
platobných rozkazov, na začatie konania o rozvod manželstva, o určenie výživného, 
či v prípade návrhov na vykonanie rozhodnutia.  
 
Návrh: Ministerstvo spravodlivosti by malo reálne využiť zákonné splnomocnenie 
a vydať vyhlášku, ktorou ustanoví vzory návrhov na začatie konania. Tie by však 
nemali mať charakter záväzných tlačív, ako je to pri obchodnom registri, ale len 
povahu indikatívnej pomôcky.  
 
Zatiaľ čo v minulosti mal návrh na začatie konania okrem iného obsahovať aj 
zamestnanie účastníkov, novela OSP s účinnosťou od 1.9.2003 tento údaj vypustila. 
Možno aj kvôli tomu, že sa tam často písalo: „toho času vedený v evidencii úradu 
práce“. Namiesto tohto údaja však novela doplnila údaj o štátnom občianstve 
účastníkov konania. Návrh na začatie konanie by mal obsahovať aj bydlisko 
účastníkov. To si netreba mýliť s trvalým pobytom, ktorý je len administratívnou 
evidenciou pobytu obyvateľov a je založený na princípe, že každý občan by mal mať 
registrovaný len jeden trvalý pobyt. Bydlisko je adresa, kde účastník konania 
v skutočnosti býva. Ak má teda občan trvalý pobyt v Trnave, ale býva v Trenčíne, 
jeho všeobecný súd je Okresný súd v Trenčíne.  
 
 

1.13 Dohoda o miestnej príslušnosti v obchodných veciach  
 
Podľa § 89a OSP v znení platnom do 30.9.2004 sa účastníci konania v obchodnej 
veci mohli písomne dohodnúť na miestnej príslušnosti iného súdu prvého stupňa, 
ibaže zákon ustanovoval výlučnú príslušnosť. Takúto zmluvu alebo jej overený odpis 
museli účastníci doložiť už v návrhu na začatie konania. Novela OSP (zákon 
č. 428/2004 Z.z.) s účinnosťou od 1.10.2004 právnu úpravu o dohode inej miestnej 
príslušnosti súdu prvého stupňa v obchodných veciach zrušila. Týmto spôsobom 
zrejme zákonodarca mienil odľahčiť súdy v Bratislave, nakoľko veľa obchodných 
spoločností má sídlo v Bratislave a automaticky si do vzorových zmlúv dávali 
doložku o príslušnosti súdu v Bratislave.  
 
Návrh: Návrat do predchádzajúceho právneho stavu. Ak si chcú zmluvné strany 
zvoliť na základe dohody inú miestnu príslušnosť súdu, zákon by im v tom nemal 
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brániť. V obchodno-záväzkových vzťahoch by mala mať prednosť zmluvná voľnosť 
pred kogentnými ustanoveniami zákona.  
 
 

1.14 Pojednávanie  
 
Občiansky súdny poriadok v § 100 ods. 1 hovorí, že len čo sa konanie začalo, 
postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie 
prejednaná a rozhodnutá. Podľa § 101 ods. 2 OSP zase platí, že súd by mal 
pokračovať v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Zákon hovorí, že ak sa riadne 
predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie, ani nepožiada z dôležitého dôvodu 
o odročenie, môže súd vec prejednať v jeho neprítomnosti. Súdy sa nie vždy riadia 
inštrukciami týchto dvoch právnych noriem. Ak sa účastník konania nedostaví na 
pojednávanie bez ospravedlnenia, súd zväčša pojednávanie len odročí namiesto 
toho, aby rozhodoval v neprítomnosti takéhoto nedisciplinovaného účastníka 
konania.  
 
Podľa § 114 ods. 1 OSP sudca by mal pojednávanie pripraviť tak, aby bolo možné 
rozhodnúť o veci spravidla na jedinom pojednávaní. Tento model je však v praxi skôr 
výnimkou ako pravidlom. Problémom je, že pojednávanie nebýva zväčša jediné, 
často je prvé pojednávanie len prvá časť a nasleduje celý seriál pojednávaní. 
V rámci prípravy pojednávania súd doručí návrh na začatie konania (žalobu) 
odporcovi (žalovanému) spolu s prílohami do vlastných rúk. Súčasne žalovanému 
uznesením uloží, aby sa k veci písomne vyjadril a v prípade, že uplatnený nárok 
v celom rozsahu neuzná, uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju 
obranu, pripojil listiny, na ktoré sa odvoláva a označil dôkazy na preukázanie svojich 
tvrdení.  
 
Na podanie vyjadrenia určí súd lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od 
doručenia uznesenia. Ak žalovaný na výzvu súdu nereaguje, súd môže rozhodnúť 
vo veci rozsudkom pre zmeškanie. Táto právna norma je krok smerom k zrýchleniu 
súdneho konania, pretože žalovaný si rozmyslí, či nebude reagovať na výzvu súdu, 
pretože sankciou bude rozsudok pre zmeškanie, ktorý zvyčajne vyznie v jeho 
neprospech. Zákon však pamätá aj na to, že žalovaný by túto lehotu na podanie 
vyjadrenia mohol zmeškať aj z objektívnych, čiže ospravedlniteľných dôvodov. 
V takom prípade môže účastník konania podať do právoplatnosti rozsudku návrh na 
jeho zrušenie spolu s vyjadrením a návrhom na odpustenie zmeškania lehoty. Ak 
súd návrhu vyhovie, rozsudok uznesením zruší a začne vo veci opäť konať. 
Problémom tejto právnej úpravy je, že súdy sa vo všeobecnosti boja vydávať 
rozsudky pre zmeškanie. Počet vydaných rozsudkov pre zmeškanie tvorí len zlomok 
zo všetkých vynesených rozsudkov.  
 
Problémom predchádzajúcej právnej úpravy platnej do 30.9.2004 bolo, že zákon 
nestanovoval žiaden termín, dokedy musel sudca vytýčiť prvé pojednávanie vo veci. 
Tak sa mohlo stať, že autor má dvoch klientov, ktorý ani tri roky po začatí konania 
nemajú vytýčené pojednávanie. Zato štát súdne poplatky od nich zinkasoval už na 
začiatku konania. V jednom prípade košický okresný súd nevydal platobný rozkaz 
ani dva roky po začatí konania, ktorý má znieť na sumu 1 000 000 Sk, hoci žalobca 
zaplatil 5 %-tný súdny poplatok už na začiatku konania (50 000 Sk) a takto vlastne 

 15



 

dva roky bezúročne úveruje štát. V druhom prípade zase Okresný súd v Trnave ani 
dva roky po začatí konania nevytýčil pojednávanie, hoci od klienta prijal súdny 
poplatok 25 000 Sk ako 5 % zo žalovanej sumy 500 000 Sk.  
 
Štát chce od účastníkov konania súdny poplatok hneď, inak súd zastaví konanie. Na 
druhej strane však negarantuje žalobcovi nielen to, aby sa dostal v reálnom čase k 
právoplatnému rozsudku, ale ani len to, aby sa v reálnom čase začalo pojednávať vo 
veci. V praxi sa už dlhší čas hovorilo o tom, že zákon by mal stanovovať lehotu, 
dokedy musí sudca vytýčiť prvé pojednávanie vo veci. Pôvodne sa uvažovalo 
o polročnej lehote. Novela OSP (zákon č. 428/2004 Z.z.) však s účinnosťou od 
1.10.2004 v § 115 ods. 1 zakotvila, že súd nariadi na prejednanie veci samej 
pojednávanie tak, aby sa konalo najneskôr v lehote do 9 mesiacov od podania 
návrhu na začatie konania. Zákonodarca však zabudol, že v niektorých prípadoch sa 
konanie začína nie na návrh, ale z úradnej moci. Správne mal preto termín viazať na 
začatie konania.  
 
Autor sa domnieva, že 9-mesačná lehota je príliš dlhá a odporúča skrátiť túto lehotu 
na 3 mesiace. Na druhej strane je dobré, že v zákone aspoň nejaká tá lehota 
figuruje. Právna úprava termínu na vytýčenie prvého pojednávania je 
pravdepodobne najdôležitejší bod novely OSP (zákon č. 428/2004 Z.z.). Opäť sa 
však dostávame k jadru problému, totiž že táto lehota má len procesnú povahu 
a zákon s jej omeškaním nespája žiadne právne účinky. Preto je možné, že lehota 
sa v praxi na skrátení súdneho konania vôbec neodzrkadlí. A sudcovia budú vo veci 
vytyčovať prvé pojednávanie len pro forma do 9 mesiacov, vzápätí však 
pojednávanie odročia. Súčasne je však potrebné zaviesť ďalšie systémové zmeny 
v súdnom konaní navrhované o.i. aj v tomto dokumente. Inak bude prax, že sudca 
síce prvé pojednávanie v termíne vytýči, toto formálne prebehne, bude však treba 
vytýčiť ďalšie pojednávania, kým si vec sudca naštuduje. 
 
Návrh: Skrátiť lehotu na vytýčenie prvého súdneho pojednávania z 9 mesiacov na 
3 mesiace. Ako minimalistický variant navrhnúť skrátenie lehoty na 6 mesiacov.  
 
 

1.15 Odročenie pojednávania  
 
Podľa § 117 ods. 1 OSP súd pri vedení pojednávania dbá, aby svedkovia, ktorí 
neboli dosiaľ vyslúchnutí, neboli na pojednávaní prítomní. Je to z logického dôvodu 
vierohodnosti  svedeckej výpovede, pretože inak by vedeli, kto a ako vypovedal pred 
nimi.  
 
Podľa § 119 OSP môže súd pojednávanie odročiť len z dôležitých dôvodov, ktoré  
musí špecifikovať účastníkom konania. Ak sa pojednávanie odročuje, predseda 
senátu spravidla oznámi deň, kedy sa bude konať nové pojednávanie s tým, že 
účastníci vezmú nový termín pojednávania na vedomie a nebudú opätovne 
predvolaní. Pravidlom by teda malo byť, že súd odročí pojednávanie naozaj len 
z dôležitých dôvodov, ktoré musí navyše oznámiť. V praxi sa však často odročuje 
pojednávanie na základe bagateľných dôvodov (napríklad aj preto, že sudca zdedil 
vec po predchodcovi a ešte si nenaštudoval spis), pričom potom sudca pochopiteľne 
dôvody odročenia pojednávania nešpecifikuje, pretože ich niet. V niektorých štátoch 
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(Cyprus) pritom platí, že pojednávanie sa musí ukončiť v ten istý deň, ako bolo 
začaté. Na druhej strane, treba pripustiť aj objektívne dôvody na odročenie súdneho 
pojednávania. Jedným z takýchto dôvodov je situácia, keď sudca nemá čas na 
naštudovanie spisu, pretože spis má 400 strán a dostal ho len pred týždňom. Nemá  
význam, aby sa viedlo pojednávanie len pre pojednávanie.  
 
Návrh: Pravidlom by malo byť, že ak sa bude pojednávanie odročovať (napríklad 
z dôvodu práceneschopnosti sudcu alebo neprítomnosti účastníka, ktorého osobná 
účasť  je potrebná), sudca alebo vyšší súdny úradník by mal telefonicky oznámiť 
účastníkom konania, že pojednávanie odročuje a hneď oznámiť nový termín. V praxi 
je tento model v súčasnosti štandardom napríklad na Najvyššom súde SR.    
 
 

1.16 Dôkazná povinnosť  
 
Podľa § 120 OSP sú účastníci konania povinní označiť dôkazy na preukázanie 
svojich tvrdení. Súd však rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná a ktoré nie. 
Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak to je 
nevyhnutné pre riadne rozhodnutie vo veci. Súd si pritom môže osvojiť aj skutkové 
zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov. Pri dokazovaní je veľmi dôležité 
ustanovenie § 120 ods. 4 OSP, ktoré má za cieľ  zrýchliť súdne konanie. Podľa tohto 
zákonného ustanovenia súd je povinný poučiť účastníkov, že všetky dôkazy musia 
predložiť alebo označiť skôr, ako vyhlási rozhodnutie vo veci samej. Zákon má aj 
dôvetok – na dôkazy označené a predložené neskôr súd nebude prihliadať.  
 
Cieľom tohto ustanovenia zákona je, aby si účastníci konania nešetrili dôkazy tak, že 
ich nevyčerpajú v prvostupňovom konaní, ale „vytiahnu“ ich až v odvolacom štádiu 
konania. Toto ustanovenie je však v praxi dvojsečná zbraň. Na jednej strane naozaj 
zrýchľuje súdne konanie (najmä odvolacie štádium), na druhej strane sa dá 
zneužívať. Účastníci konania, ktorí cítia, že spor sa pre nich nevyvíja dobre, v snahe 
oddialiť rozsudok a tým aj súdny verdikt ako exekučný titul, navrhujú vykonanie 
ďalších a ďalších, často aj nezmyselných dôkazov. A sudcovia majú obavy tieto 
dôkazy nevykonať, hoci vedia, že nebudú mať vplyv na rozhodnutie. Nevykonanie 
navrhovaných dôkazov je totiž jeden z najčastejších dôvodov zrušenia 
prvostupňového rozsudku odvolacím súdom. Odvolací súd vtedy konštatuje, že 
rozsudok súdu prvého stupňa je nepreskúmateľný pre nezrozumiteľnosť 
alebo nedostatok dôvodov. Okresné súdy sa preto snažia vyhovovať návrhom na 
vykonanie dokazovania aj za cenu, že sa tým spomalí celé súdne konanie. Nechcú 
totiž riskovať, že im odvolací súd rozsudok zruší a vec vráti späť na nové 
prejednanie a rozhodnutie, čím by bola strata času ešte väčšia.  
 
Súd vykonáva dokazovanie na pojednávaní, ak neboli splnené podmienky na 
vydanie rozhodnutia bez ústneho pojednávania. Zákon pripúšťa vykonanie dôkazu aj 
mimo pojednávania. Účastníci majú právo byť prítomní na takto vykonávanom 
dokazovaní. Účastníci konania majú zároveň právo vyjadriť sa k všetkým návrhom 
na vykonanie dokazovania, ako aj k vykonaným dôkazom.  
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1.17 Dôkazné prostriedky  
 
Zákon nestanovuje taxatívny výpočet dôkazných prostriedkov. Dôkazné prostriedky 
uvádza slovom »najmä«, to znamená, že ide len o demonštratívny výpočet. Právna 
norma výslovne ako dôkazné prostriedky uvádza svedeckú výpoveď, znalecký 
posudok, listinný dokaz, ohliadku a výsluch účastníkov. V praxi sa teda môžu objaviť 
aj ďalšie, zákonom výslovne neuvedené dôkazy, napríklad fotodokumentácia, 
videopáska alebo audiopáska z diktafónu. V konečnom dôsledku však od názoru 
súdu závisí, ktorý z dôkazných prostriedkov „povýši“ na vykonaný dôkaz.  
 
 

1.18 Svedecká výpoveď  
 
Podľa § 126 OSP je každá fyzická osoba povinná dostaviť sa na predvolanie na súd 
a vypovedať ako svedok. Musí vypovedať pravdu a nič nezamlčovať. Výpoveď môže 
odoprieť len vtedy, ak by ňou spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe 
alebo blízkym osobám. Na začiatku výsluchu súd zistí totožnosť svedka podľa 
občianskeho preukazu. Súd poučuje svedka aj o trestných následkoch krivej 
výpovede. Je však zaujímavé, že v § 175 Trestného zákona, ktorý upravuje skutkovú 
podstatu trestného činu krivej výpovede a nepravdivého znaleckého posudku, sa 
spomína trestnosť krivej svedeckej výpovede len v súvislosti s trestným, a nie 
občiansko-právnym konaním. 
  
Návrh: Zakomponovať skutkovú podstatu trestného činu krivej výpovede a 
nepravdivého znaleckého posudku aj do občiansko-právneho konania.  
 
Svedecká výpoveď sa začína tak, že sudca vyzve svedka, aby súvisle opísal všetko, 
čo vie o predmete výsluchu. Potom mu kladie kontrolné otázky zamerané na 
doplnenie a vyjasnenie výpovede. Zakazujú sa pritom tzv. sugestívne a kapciózne 
otázky (otázky, v ktorých je už naznačená odpoveď). V slovenskom právnom 
systéme sudcovia zväčša nepripúšťajú otázky, ktoré majú za cieľ spochybniť 
vierohodnosť svedka (na rozdiel od USA, kde to je bežná prax advokátov ako 
zdiskreditovať svedka). Na záver výsluchu môžu dávať svedkovi otázky so súhlasom 
sudcu aj účastníci konania (advokáti). Nejde však o krížový výsluch (cross 
examination) známy z anglosaského právneho poriadku, kedy výsluch svedka vedú 
a vykonávajú sporové strany, a nie súd.  
 
Návrh: Zvážiť možnosť vedenia výsluchu svedka priamo účastníkmi konania a ich 
právnymi zástupcami (krížový výsluch). Súd by mal len kontrolnú funkciu. Prospelo 
by to posilneniu zásady kontradiktórnosti súdneho konania.  
 
 

1.19 Znalecký posudok  
 
Na riešenie odborných otázok súd zväčša priberie do konania znalca, ktorému dá 
vypracovať písomný znalecký posudok. Znalecké posudky sú v súdnej praxi 
najčastejšie najmä v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 
k nehnuteľnostiam reálnym rozdelením veci (znalec z odboru stavebníctva), 
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v obchodných sporoch pri overovaní pravosti alebo falzifikátu podpisu (znalec 
z odboru písmoznalectva a grafológie), či v konaní o určenie otcovstva (krvná 
skúška, analýza DNA). Ak jedna strana sporu napadne pravosť podpisu protistrany 
na zmluve, súd jej zvyčajne uloží, aby na úhradu znaleckého dokazovania zložila 
preddavok vo výške cca 10 000 Sk.  
 
V praxi vzniká niekedy situácia, keď jedna zo sporových strán, ktorej závery 
znaleckého posudku nevyhovujú, napadne jeho vierohodnosť. Ak súd návrhu na 
doplnenie dokazovania vyhovie, dá vypracovať tzv. kontrolný znalecký posudok 
inému súdnemu znalcovi. Prípadne predvolá a vypočuje znalca na súdnom 
pojednávaní.  
 
Návrh: Sudcovia niekedy berú znalecký posudok ako bernú mincu, ktorá sa nedá 
napadnúť a spochybniť. Musia si však uvedomiť, že aj znalec je len človek a môže 
sa mýliť. V praxi by preto mali v odôvodnených prípadoch vyhovieť požiadavke na 
kontrolný znalecký posudok. Na druhej strane by sudcovia mali zamietnuť návrhy na 
zjavne neodôvodnené požiadavky na doplnenie znaleckého dokazovania, ktoré majú 
za cieľ len oddialenie verdiktu.  
 
 

1.20 Dôkazné bremeno  
 
Treba si uvedomiť, že v súdnom konaní dokazovanie vykonáva súd, a nie sporové 
strany. Tie len navrhujú dôkazy. Čiže strana môže navrhnúť dôkaz, ale súd ho 
nemusí vykonať. V slovenskom procesnom práve chýba zásada kontradiktórnosti 
konania, ktorá je typická pre angloamerický právny systém. Zásada kontradiktórnosti 
súdneho konania v skratke znamená, že zákon odbremení súd od vykonávania 
dôkazov a zaťaží ním v plnej miere sporové strany. Sudca je v tomto modeli iba 
nezávislým arbitrom, ktorý posúdi dôkazy predložené stranami a na základe nich 
vynesie spravodlivý rozsudok.  
 
Ostatné novely a aj pripravovaná rekodifikácia občianskeho procesného práva má 
„leight motív“, ktorým je práve posilnenie zásady kontradiktórnosti konania. 
Občiansko-právne konanie je založené aj na zásade, že ťarcha dokazovania 
(dôkazné bremeno) zaťažuje žalobcu. Teda žalobca by mal v súdnom konaní 
preukázať svoje tvrdenia. Tento princíp by sa mal v budúcnosti ešte posilniť. 
Presadzujúc myšlienku kontradiktórnosti konania, v súdnej praxi by sa mal plne 
presadiť princíp, že ak niekto nemá k dispozícii dostatok relevantných dôkazov, 
nemal by sa súdiť. V opačnom prípade súd jeho žalobu bez pardonu zamietne 
z dôvodu neunesenia dôkazného bremena.  
 
Návrh: Právnu úpravu novelizovať tak, že dokazovanie vykonávajú sporové strany, 
a nie súd s výnimkou prípadu, ak strany predmetný dôkaz nie sú objektívne schopné 
zabezpečiť bez súčinnosti súdu. Posilní sa tým zásada kontradiktórnosti občiansko-
právneho konania. Ak žalobca podá žalobu, mal by mať k dispozícii všetky 
relevantné dôkazy a tie pripojiť k žalobe. Súdny proces tak nebude využívať ešte len 
na zháňanie dôkazov. Sporové strany a ich advokáti budú vykonávať krížový výsluch 
svedkov a znalcov. Tiež vo svojej vlastnej réžii  a na vlastný účet zadajú súdnemu 
znalcovi požiadavku na vypracovanie znaleckého posudku. Ak sa ten nebude 
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pozdávať protistrane, dá si vypracovať vlastný kontrolný znalecký posudok. Na 
sudcovi bude, na ktorý znalecký posudok prihliadne. Sudca by mal nad vykonávaním 
dôkazov len dohliadať. V konečnom dôsledku pri rozhodovaní sporu posúdi 
a vyhodnotí každý predložený dôkaz jednotlivo  a  všetky dôkazy v ich vzájomnej 
súvislosti. Pred začatím procesu by sa v niektorých vhodných prípadoch mala dať 
šanca mediačným úradníkom, ktorí už na súde sú, ale zatiaľ sa v praxi nevyužívajú. 
Typickým prípadom sféry pôsobnosti mediačného úradníka by mohla byť náhrada 
škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo dopravnou nehodou.                                  
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2. Justícia  
 
Podľa Správy Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) o stave podnikateľského 
prostredia z roku 2002 sedem z desiatich podnikateľov a manažérov označilo 
fungovanie súdov za vážnu alebo dokonca rozhodujúcu prekážku podnikania na 
Slovensku. Rovnakú závažnosť priradili už len problému nestability 
a nejednoznačnosti zákonov. Správa PAS o stave podnikateľského prostredia 
uviedla v 4. kapitole (Súdnictvo) celkom 8 odporúčaní, ktoré môžu prispieť k 
zrýchleniu súdneho konania a zlepšeniu výkonnosti súdov ako takých. Išlo o tieto 
odporúčania:  
 
1. Presadiť čo najrýchlejšie využitie vyšších súdnych úradníkov na odľahčenie 

sudcov a skrátenie trvania súdnych konaní.  
2. Zvýšiť počet pojednávacích dní sudcov v týždni.  
3. Zverejniť majetkové priznania sudcov ako prevenciu proti korupcii.  
4. Presadiť myšlienku samostatnej rozpočtovej kapitoly pre celé súdnictvo.  
5. Znížiť počet okresných a prípadne aj krajských súdov.  
6. Sankcionovať sudcov za závažné procesné chyby a za nečinnosť či zbytočné 

prieťahy v konaní, aby nezávislosť chápali najmä ako zodpovednosť, nielen ako 
privilégium.  

7. Pripraviť nový Občiansky súdny poriadok a Trestný poriadok – kódexy staré štyri 
desaťročia nezodpovedajú potrebám ani po početných novelizáciách.  

8. Zaviesť do zákonov zásadu kontradiktórnosti konania v občianskom súdnom 
konaní a trestnoprávnom konaní.  

 
Dva roky po tejto analýze sa zákonodarcom podarilo splniť odporúčania č. 1 (vyšší 
súdni úradníci), č. 3 (zverejnenie majetkových priznaní sudov), čiastočne presadili do 
života odporúčanie č. 5 (zníženie počtu súdov) a odporúčanie č. 8 (kontradiktórnosť 
konania). Slovenským legislatívcom a rezortu spravodlivosti sa vôbec nepodarilo 
splniť odporúčania č. 2 (zvýšenie počtu pojednávacích dní), č. 4 (samostatná 
rozpočtová kapitola pre celé súdnictvo), č. 6 (sankcionovanie sudcov) a č. 7 
(pripravenie nových procesných kódexov).  
 
Slovenské súdnictvo prechádza od roku 2001 kľúčovou reformou. Tú odštartoval 
nový justičný kódex – zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. januára 2001 (ďalej aj „sudcovský“ alebo „justičný kódex“). 
Reforma súdnictva  pokračovala tzv. veľkou novelou ústavy účinnou od 1. júla 2001 
(ústavný zákon č. 90/2001 Z.z.), ktorá zriadila Súdnu radu SR, zrušila tzv. 
štvorročných sudcov a spriechodnila rozhodovanie aj vyšším súdnym úradníkom.  
 
Reforma súdnictva pokračuje aj v roku 2004 prijatím nového zákona č. 371/2004 Z.z. 
o o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, ktorý nadobúda účinnosť od 
1. januára 2005 a ktorý ruší 10 okresných súdov. Pôvodne sa uvažovalo aj o zrušení 
dvoch krajských súdov (Krajský súd v Trenčíne a Krajský súd v Trnave). Nový zákon 
však žiaden krajský súd nezrušil a ich počet ponechal na čísle osem. Reforma 
súdnictva zatiaľ  pokročila iba na pol cesty. Je dôležité, aby sa v tomto štádiu 
nezastavila a pokračovala aj v budúcnosti.  
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2.1 Sudcovia – je ich dosť?  
 
Na Slovensku pôsobilo v roku 2003 celkom 1 257 sudcov, z toho 777 bolo 
pridelených na okresné súdy a 390 pôsobilo na krajských súdoch. Počet sudcov 
v minulosti dlhodobo osciloval okolo čísla 1 200. Je tento počet sudcov dostatočný? 
Treba sa vydať jednoduchšou cestou zvýšenia počtu sudcov alebo je lepšie hľadať 
iné vhodné a efektívnejšie opatrenia?  
 
 

2.1.1 Kvalitatívne a kvantitatívne parametre súdnictva na Slovensku 
 
Treba vychádzať z premisy, že počet sudcov je na slovenské pomery dostatočný. 
Priznávajú to aj samotní sudcovia, napríklad Združenie sudcov Slovenska ako 
najväčšia stavovská sudcovská organizácia. Zvýšenie počtu sudcov teda by teda 
nebolo najefektívnejšou cestou k rýchleniu a zefektívneniu súdneho konania. 
Riešením je hľadať opatrenia ako súdy odbremeniť od nadbytočnej agendy, zlepšiť 
výkonnosť sudcov a legislatívu. Do roku 2002 pritom podľa odhadov sudca strácal 
približne 60 % až 70 % pracovného času denne zbytočnou administratívou 
a nevenoval sa činnosti, na ktorú bol povolaný – súdeniu.  
 
Podľa Analýzy právneho a súdneho sektora na Slovensku, ktorú zverejnila v roku 
2003 Svetová banka, index počet sudcov/počet obyvateľov patrí na Slovensku 
k najvyšším na svete: na 100-tisíc obyvateľov pripadá 23 sudcov. Okresné súdy 
majú v priemere 14 sudcov, krajské súdy 49 sudcov. No sú aj najmenšie okresné 
súdy, ktoré majú po 5-6 sudov, z ktorých jeden je predseda a jeden podpredseda. 
Väčšina z nich sa však od 1.1.2005 zrušila. Pre porovnanie, podiel počtu sudcov na 
100-tisíc obyvateľov je vo Francúzsku 8,45, v Nemecku 4,46, v Brazílii 2,86 
a v Singapure 0,64. Hoci Singapur zrejme nie je pre Slovensko vzhľadom na 
odlišnosť právneho prostredia bernou mincou, Francúzsko alebo Nemecko už áno. 
Každopádne, počet sudcov na stotisíc obyvateľov je približne trojnásobný 
v porovnaní s vyspelými krajinami kontinentálneho (romano-germánskeho) právneho 
systému, do ktorého Slovensko patrí.  
 
Pri posudzovaní počtu sudcov môže byť dôležitým faktorom aj pomer k počtu vecí, 
ktoré ročne napadnú na súdy. Takéto porovnania však autor nemal k dispozícii. 
Každopádne, ak je index počet sudcov/počet  obyvateľov trojnásobne vyšší ako vo 
vyspelých štátoch západnej Európy, pravdepodobne je počet sudcov na Slovensku 
dostatočný. Napokon, priznávajú to aj sami sudcovia, ktorí by v opačnom prípade 
sami volali po zvyšovaní počtu sudcov.  
 
Návrh: Sudcov je dostatočný počet, netreba priberať ďalších sudcov; treba zvýšiť 
kvalitatívne, nie kvantitatívne parametre výkonu súdnictva.  
 
 

2.1.2 Zrušenie štvorročných sudcov  
 
Pôvodne boli sudcovia najprv volení na tzv. 4-ročné skúšobné obdobie; v praxi sa im 
hovorilo tzv. štvorroční sudcovia. Je dobré, že táto kategória sudcov bola zrušená 
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a že sudcovia sú dnes vymenúvaní prezidentom bez časového obmedzenia. 
Sudcovská funkcia sa vykonáva ako doživotné povolanie s garantovaným platom. 
Napriek tomu, že sa objavili úvahy o znovuzavedení štvorročných sudcov (niečo na 
spôsob trojmesačnej skúšobnej doby v pracovnom pomere), či o zavedení iných 
skúšobných prvkov, autor sa domnieva, že by išlo o krok späť. Neschopní a 
nevýkonní kandidáti na funkciu sudcu by nemali prejsť sitom čakateľskej justičnej 
praxe a nomináciou Súdnej rady SR. To by mala byť ich skúška.  
 
Návrh: Neobnovovať prvky skúšobnej doby pri sudcovskej funkcii.  
 
 

2.2 Výber sudcov 
 
Regrutovanie sudcov predznamenáva problémy súdnictva ako celku. Sudca musí 
mať vysokoškolské právnické vzdelanie, slovenské štátne občianstvo, minimálne 
trojročnú odbornú prax zavŕšenú justičnou alebo inou jej na roveň postavenou 
skúškou a musí spĺňať vekový cenzus minimálne 30 rokov. Do roku 2000 stačilo, 
aby sudca dovŕšil vek 26 rokov. Z pochopiteľných dôvodov je dobré, že sa táto 
hranica zvýšila. Sudca by totiž mal byť osobne a profesionálne vyzretou 
individualitou, nemal by sa učiť sudcovskému povolaniu až vo funkcii takpovediac 
„za chodu“. 
 
 

2.2.1 Štyri právnické fakulty  
 
Na Slovensku existujú 4 právnické fakulty, má pribudnúť piata – súkromná. Na päť 
a pol milióna obyvateľov je to zbytočne veľa. Potrebám praxe stačili dve pôvodné 
právnické fakulty v Bratislave a Košiciach. Zvýšenie počtu právnických fakúlt je 
typickým príkladom, keď kvantita ide na úkor kvality, pretože existujúci pedagogický 
potenciál sa roztrúsil medzi štyri fakulty. Sú učitelia, ktorí prednášajú naraz na troch 
právnických fakultách, čo nemôžu stíhať a podávať pritom kvalitný výkon.  
 
V súčasnosti je na Slovensku dostatok právnikov. Právnické fakulty však bez 
previazanosti s potrebami praxe každoročne chrlia ďalších a ďalších absolventov 
práva. Výsledkom je, že stúpa počet mladých právnikov, ktorých namiesto prvých 
pracovných návykov čaká evidencia na úrade práce. Kým niekedy stačilo mať 
právnický diplom a pracovné miesto mal absolvent isté, dnes je situácia diametrálne 
odlišná. Časť absolventov to rieši tým, že namiesto práva prechádzajú do iných sfér 
pôsobenia.  
 
Návrh: Znížiť počet študentov a viazať toto číslo na potreby praxe. Počas štúdia by 
študenti mali vykonávať viac povinnú odbornú prax na súdoch, v prokuratúre, 
v advokácii. Študenti by mali viac chodiť na súdy, prípadne aj zastupovať klientov 
s ich súhlasom v niektorých menej náročných veciach. Napríklad v Bratislave 
študenti chodia na bezplatnú právnu pomoc na Ministerstvo spravodlivosti SR, kde 
pod odborným vedením poskytujú právne rady – rozšíriť to na všetky právnické 
fakulty. Zaviesť nové povinno-voliteľné predmety, ktoré sa týkajú výkonu právnických 
profesií (sudca, prokurátor, advokát).  
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2.2.2 Justičná prax  
 
V minulosti sa veľká časť nových sudcov nominovala z radov justičných čakateľov. 
Tí museli vykonať povinnú trojročnú čakateľskú prax. Nový justičný kódex 
s účinnosťou od 1.1.2002 však stanovil minimálnu vekovú hranicu pre sudcu na 30 
rokov. To pre niektorých justičných čakateľov bol „škrt cez rozpočet“, ktorý prakticky 
znamenal zdvojnásobenie ich čakateľskej praxe. Háčik bol v tom, že mali nízky plat 
približujúci sa k minimálnej mzde a sudcovský talár už mali na dosah. Časť 
justičných čakateľov riešenie našla v odchode do lukratívnejšej privátnej sféry, najmä 
do advokácie.  
 
V súčasnosti sa noví justiční čakatelia takmer neprijímajú. Namiesto nich sa 
priberajú vyšší súdni úradníci. Počíta sa s tým, že práve z nich sa majú potom 
nominovať sudcovia. Nie je však jednoznačne daná koncepcia, ako to má byť 
v budúcnosti. Zatiaľ čo v minulosti sa takmer každý justičný čakateľ stal sudcom, pri 
vyšších súdnych úradníkoch toto pravidlo nebude v budúcnosti automaticky platiť. 
Nie zo všetkých vyšších súdnych úradníkoch budú sudcovia. Natískajú sa aj otázky 
o kvalite justičnej praxe. Platí to najmä o  malých súdoch. Či zlepšenie prinesie 
Justičná akadémia Slovenska, je v súčasnosti predčasné hodnotiť.  
 
Návrh: Čakateľská prax sa nemusí okliešťovať len na súdy. Prínosom by mohol byť 
model, podľa ktorého by absolvent práva vykonával odbornú prax nielen na súde, 
ale aj v advokácii, prokuratúre či v iných inštitúciách, ktoré majú so súdmi čo do 
činenia. Potom by mohol pracovať ako vyšší súdny úradník. Ak by sa nevzdal 
zámeru stať sa sudcom, mohol by sa po dosiahnutí 30 rokov veku a úspešnom 
zvládnutí justičnej skúšky uchádzať vo výberovom konaní o sudcovskú funkciu.  
 
 

2.2.3 Výberové konania  
 
Od roku 2002 sa povinne inzerujú všetky voľné sudcovské miesta. Výberové konania 
sú zverejnené napríklad na oficiálnej webovej stránke Ministerstva spravodlivosti 
(MS) SR www.justice.gov.sk. V praxi treba zabezpečiť, aby výberové konania na 
funkciu sudcu prebiehali objektívne a štandardne a aby tieto štandardy nezostali len 
na papieri. Výberové konanie organizuje krajský súd, má prebiehať počas dvoch dní  
a pozostáva z písomného testu, psychotestu a ústneho pohovoru. Výberová komisia 
má byť 5-členná. Poradie uchádzačov z písomnej časti sa vyhodnotí podľa 
dosiahnutých bodov.  
 
Vyhodnotenie ústnej časti zvyčajne prebieha tak, že každý člen hodnotiacej komisie 
si zostaví vlastné poradie uchádzačov a podľa poradia priradí každému kandidátovi 
na sudcu počet bodov. Body jednotlivých členov výberovej komisie sa spočítajú 
a v tejto časti skúšky víťazí ten kandidát, ktorý získa najmenší počet bodov. Toto je 
štandardný model výberového konania. Je však zaujímavé, že v Bratislave sa 
niekedy výberové konania uskutočňujú len vo forme 15-minútového osobného 
pohovoru. Takýto výber kandidátov sa vlastne ani nedá nazvať výberovým konaním, 
pretože je neobjektívne, netransparentné, pričom poradie uchádzačov záleží len na 
subjektívnom hodnotení členov výberovej komisie. A najmä je to nespravodlivé voči 
kandidátom za sudcu, ktorí riadne absolvovali výberové konanie.  
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Na Slovensku v súčasnosti vymenúva a odvoláva sudcov prezident ako hlava štátu. 
V poslednej dobe sa objavili úvahy, že by táto kompetencia mala prejsť opäť na 
parlament, pretože prezident pritom zohráva len formálnu úlohu, keď svoju 
právomoc často deleguje na administratívny aparát prezidentskej kancelárie. Autor 
sa však domnieva, že by išlo o krok späť. Tento model je totiž zaužívaný vo väčšine 
vyspelých štátov a dosahuje sa ním striktnejšie oddelenie zákonodarnej a súdnej 
moc v štáte. 
 
Návrh: Ponechať právomoc vymenúvať a odvolávať sudcov prezidentovi SR.  
 
 

2.2.4 Výber sudcov a Súdna rada SR 
 
V minulosti kandidátov na funkciu sudcu navrhovala vláda a volil ich parlament. V 
súčasnosti kandidátov nominuje Súdna rada SR a vymenúva ich na doživotné 
obdobie prezident SR.  
 
Súdna rada Slovenskej republiky je ústavný orgán reprezentujúci súdnictvo v 
Slovenskej republike. Za úvahu stojí, či by sa nemala skladať výlučne zo sudcov 
(dnes majú sudcovia v rade len polovičné zastúpenie) a tiež, či by členovia tohto 
ústavného orgánu, ktorý má strážiť zákonnosť a nezávislosť súdnictva, nemali byť za 
vykonávanie svojej funkcie honorovaní. Predsedom Súdnej rady SR je predseda 
Najvyššieho súdu SR. Tento ústavný orgán má 18 členov, ktorí sú nominovaní na 5-
ročné funkčné obdobie.  
 
V praxi proces vymenúvania za sudcu funguje tak, že kandidát na sudcovské kreslo 
zloží justičnú skúšku a následne musí absolvovať výberové konanie, ktoré 
organizuje krajský súd. V prípade úspechu predkladá písomné vyhlásenie, že 
súhlasí s vymenovaním za sudcu a s pridelením na konkrétny súd. Výberová 
komisia potom odstúpi návrh na vymenovanie Súdnej rade SR. Tá rozhoduje tajným 
hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov o tom, kto prejde ďalej a koho odporučí 
na vymenovanie do funkcie sudcu prezidentovi.  
 
Problémom je, že celý tento proces je netransparentný, pretože Súdna rada SR 
môže zastaviť kandidáta na jeho ceste za sudcu, ktorý už úspešne absolvoval 
výberové konanie. Môže dokonca prehodiť rebríček kandidátov, ktorý vzišiel 
z výberového konania: napríklad kandidáta č. 1 nemusí odporučiť, ale kandidáta, 
ktorý skončil ako štvrtý v poradí, áno. Natíska sa otázka, na čo potom vlastne 
výberové konania sú. Súdna rada v prípade neúspešného kandidáta len lakonicky 
konštatuje, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Bráni sa pritom argumentom, že nie 
je predsa podateľňou prezidenta, čiže nemusí automaticky schváliť každého 
kandidáta. To je síce pravda, lenže súdna rada vydáva uznesenia, ktoré 
nezdôvodňuje a proti ktorým nemožno podať žiaden opravný prostriedok. To je 
nespravodlivý postup voči kandidátom, ktorí sa ani nedozvedia, prečo ich 
vymenovanie za sudcu súdna rada neodporučila. Rozhodovanie súdnej rady je 
v praxi potom niekedy neobjektívne, netransparentné a nespravodlivé.  
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Autor má napríklad klienta, ktorý má dve vysoké školy (právo a ekonómia), dva 
doktoráty, dva krát úspešne absolvoval výberové konanie na sudcu, a Súdna rada 
SR ho dvakrát po sebe bez odôvodnenia neodporučila prezidentovi na vymenovanie. 
Klient preto podal ústavnú sťažnosť na Ústavný súd SR podľa článku 127 Ústavy 
SR. Konkrétne namietal porušenie článku 30 ods. 4 ústavy, podľa ktorého občania 
majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám, a to bez 
neodôvodnených obmedzení. Ústavný súd SR prijal túto ústavnú sťažnosť na ďalšie 
konanie a medzičasom už vydal nález. Bohužiaľ, ústavný súd v náleze konštatoval, 
že právo sťažovateľa porušené nebolo. Tým odobril postup súdnej rady, ktorá tak 
vlastne môže bez odôvodnenia, bez možnosti podania opravného prostriedku 
a dokonca aj bez oznámenia negatívneho stanoviska, aj pod vplyvom subjektívnych 
faktorov, neodporučiť ktoréhokoľvek kandidáta na sudcu. V tejto súvislosti treba 
novelizovať zákon o súdnej rade.  
 
Návrh: Súdna rada v prípade neodporučenia kandidáta na sudcovskú funkciu vydá 
uznesenie, ktoré bude obsahovať zdôvodnenie a proti ktorému bude možné podať 
opravný prostriedok. Zamietavé uznesenie súdna rada doručí kandidátovi do 
vlastných rúk. Súdna rada by mala všetkých kandidátov ústne vypočuť a umožniť 
každému, aby sa bránil proti prípadným výhradám a námietkam členov rady.  
 
 

2.3 Korupcia v justícii  
 
Autor sa domnieva, že v súčasnosti neexistuje efektívna kontrola výkonu súdnictva. 
Nedávno sa napríklad poslanecký prieskum snažil skontrolovať hospodárenie 
Ústavného súdu SR s rozpočtovanými finančnými prostriedkami. Poslancom to však 
nebolo umožnené. Problémom je, že žiaden orgán nenesie zodpovednosť za chod 
súdnictva ako celku.  
 
Verejnosť dlhodobo vníma súdnictvo ako jednu z najskorumpovanejších inštitúcií. Pri 
rozhovoroch so sudcami títo niekedy viac-menej úsmevne hovoria, že súdnictvo sa 
podobá na 200-litrový sud vody a „jedna kvapka oleja vám ho znehodnotí“. Tým 
chcú povedať, že ak sa prípady trestnej a disciplinárnej zodpovednosti sudcov dajú 
za rok spočítať na prstoch dvoch rúk, je to pri tisícke sudcov tolerovaná odchýlka od 
požadovanej normy. Nie je to však celkom pravda. Verejnosť totiž vníma súdnictvo 
mimoriadne citlivo a je k nemu nadmieru kritické. Pri porušení svojich práv sa totiž 
ľudia a firmy obracajú na súdy – a tie chcú mať bez poškvrny korupciou.  
 
 

2.3.1 Miera korupcie – neznáme číslo  
 
Pravdou je, že skutočná korupcia v súdnictve je oveľa nižšia ako obraz vnímaný 
očami  verejnosti. Podľa niektorých štúdií právnická obec si myslí, že až 80 % 
sudcov je skorumpovaných. Toto je skutočne vysoké a príliš pesimistické číslo, ktoré 
nezodpovedá realite. Podľa štúdie korupcie z roku 2000 sponzorovanej Svetovou 
bankou a USAID sa súdnictvo a zdravotníctvo považujú dlhodobo na Slovensku za 
najskorumpovanejšie rezorty, v ktorých priemerný úplatok (25 000 Sk) dvakrát 
prevyšuje priemerný úplatok v iných sektoroch.  
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V minulosti boli z hľadiska poskytovania úplatkov problematické najmä obchodné 
registre. Zápis spoločnosti do obchodného registra trval v priemere dva mesiace. 
Veľa zahraničných investorov otvorene priznávalo, že ak nechceli dlho čakať, museli 
finančne „motivovať“ sudcov, aby ich spoločnosť promptne zapísali do obchodného 
registra. Tento problém od 1.2.2004 odpadol v súvislosti s účinnosťou nového 
zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri. Nová právna úprava hovorí, že 
registrové súdy musia novú spoločnosť zapísať do obchodného registra alebo 
zaregistrovať zmeny už zapísaných údajov v lehote 5 pracovných dní. Súdy túto 
krátku lehotu aj stíhajú. Tým vlastne odpadol dôvod na poskytovanie úplatkov na 
úseku obchodného registra, čo je bod k dobru pre celé slovenské súdnictvo.  
 
Ak by sa zákonodarcom podarilo zaviesť pomerne krátke procesné lehoty aj v iných 
konaniach, určite by to malo za následok zníženie miery korupcie. Väčšina 
respondentov v prieskumoch verejnej mienky totiž uvádza, že dáva úplatok kvôli 
zrýchleniu súdneho konania, a nie kvôli tomu, aby sa miska váh spravodlivosti 
priklonila na ich stranu. Aj keď v prípade korupcie asi už ťažko možno 
o spravodlivosti hovoriť.  
 
Novela katastrálneho zákona a zákona o správnych poplatkoch zase zakotvila, že za 
podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zaplatí 
žiadateľ poplatok 2 000 Sk. A ak chce mať prevod vlastníctva zapísaný v 15-dňovej 
lehote, zaplatí navyše „expresný príplatok“ 3 000 Sk, čiže vklad ho na poplatkoch 
vyjde celkom na 5 000 Sk. Toto opatrenie tiež môže pomôcť v boji proti korupcii na 
katastrálnych úradoch. Zrejme však nebude natoľko účinné ako pri obchodných 
registroch, pretože niektorí navrhovatelia potrebujú mať prevod zrealizovaný skôr 
ako za dva týždne (pri hypotékach je to dokonca jeden deň či niekoľko dní). Je však 
škoda, že zákonodarca mieni pristúpiť k zvýšeniu expresného príplatku. Priemerný 
úplatok na katastroch osciluje okolo sumy niekoľko tisíc korún. Ak budú mať 
žiadatelia zaplatiť na expresnom príplatku viac ako na úplatku a kataster im vklad 
zapíše za dva týždne (zatiaľ čo pri úplatku za deň či dva), každý si môže domyslieť, 
ako sa rozhodnú.  
 
Je evidentné, že miera korupcie na súdoch sa nedá presne vyčísliť. Vždy to budú len 
viac alebo menej presné odhady. Líši sa pritom od súdu k súdu. Autor odhaduje, že 
korupcia zasiahla na Slovensku v priemere cca 20 % až 30 % sudcov. Sám sa 
pritom nikdy nestretol s prípadom korupčného sudcu. Advokáciu však vykonáva len 
pol druha roka. Toto číslo je subjektívnym odhadom vyčísleným na základe 
rozhovorov s funkčne staršími kolegami advokátmi.  
 
Návrh: Sudcovský plat by sa mal zvýšiť, aby sudcovia mali menšiu tendenciu 
podliehať korupčným tlakom. Ak im justičný kódex garantuje 13. a 14. plat, tak im ho 
treba aj vyplatiť. Nie ako v posledných rokoch, že sudcovia 14. plat nedostali (ani v 
roku 2004). Personálne treba dovybaviť špeciálny súd, aktívnejšie odhaľovať 
korupciu v súdnictve napr. prostredníctvom agentov provokatérov. Podľa odhadov sú 
korupciou najviac zasiahnuté exekučné a konkurzné oddelenia súdov. Popretŕhať 
nitky sudcov so súdnymi exekútormi a správcami konkurznej podstaty. Na 
konkurzných súdoch zaviesť rotačný princíp výberu správcov konkurznej podstaty 
náhodným výberom z elektronickej databázy.  
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2.3.2 Majetkové priznania  
 
Aktuálnou novinkou v justícii je zverejňovanie majetkových priznaní sudcov, ktoré 
má mať preventívny antikorupčný charakter. Sudcovia musia podávať každoročne 
majetkové priznania už od roku 2001. Nepodanie majetkového priznania v termíne 
sa považuje za disciplinárne previnenie sudcu. Zaujímavé je, že k majetkovému 
priznaniu musí sudca pripojiť aj písomné vyhlásenie, že osoby, ktoré s ním žijú 
v spoločnej domácnosti, nenadobudli majetok z „nepoctivých zdrojov“. Majetkové 
priznania sudcov však zostali dva roky pred verejnosťou utajené.  
 
Majetkové priznania sudcov zverejnilo MS SR po prvý krát na svojej internetovej 
stránke www.justice.gov.sk na začiatku októbra 2004. Záujemca si tam môže 
vyhľadať konkrétneho sudcu podľa mena. V internete sú zatiaľ majetkové priznania 
sudcov za rok 2003. Majetkové priznania podávajú aj policajti a prokurátori, no z 
bezpečnostných dôvodov nie sú nezverejňované. Bezpečnosť sudcov pritom taktiež 
nie je dostatočne garantovaná. Mementom by mali byť prípady sudkýň z Bratislavy 
a Banskej Bystrice, ktorým neznámi páchatelia podpálili auto (tieto trestné činy sú 
dodnes nevyriešené). Podľa informácií samotných sudcov prípady výhražných listov 
polícia rieši spôsobom, že zatiaľ sú to len vyhrážky a ešte sa nič nestalo.  
 
Návrh: Rozšíriť povinnosť zverejňovať majetkové priznania na širší okruh verejných 
činiteľov, zabezpečiť adekvátnu ochranu týchto osôb v prípade ohrozenia ich 
bezpečnosti a prísnejšie postihovať páchateľov týchto činov.  
 
 

2.3.3 Prehrešky sudcov a disciplinárne konania  
 
Sudcovia na obvinenia z korupcie v minulosti často reagovali argumentom: ešte 
žiaden sudca nebol od roku 1990 právoplatne odsúdený za prijímanie úplatku. To sa 
však môže zakrátko zmeniť. Petržalský sudca bol bratislavským okresným súdom 
odsúdený (zatiaľ neprávoplatne) za trestný čin prijímania úplatku, keď sa najprv 
k spáchaniu skutku priznal, neskôr však priznanie odvolal. Bratislavská sudkyňa 
zase ukradla v hypermarkete tovar za šesťtisíc korún. Podľa znaleckého posudku 
vraj konala v nepríčetnosti. Sama potom rezignovala na funkciu sudkyne. Z justície 
však odišla so všetkými finančnými náležitosťami, pretože jej prípad nebol 
disciplinárnym previnením.  
 
Jedného michalovského okresného sudcu zase vyšetrovateľ Úradu boja proti 
korupcii nedávno obvinil zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci 
verejného činiteľa a trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. 
Súhlas na trestné stíhanie tohto sudcu dal aj Ústavný súd SR. Sudca na poverení na 
vykonanie exekúcie prepísal vymáhanú sumu 1 mil. Sk na 29 mil. Sk. Verejnosťou 
zase pred niekoľkými rokmi otriasol prípad sudcu, ktorý zrazil človeka a ušiel 
z miesta dopravnej nehody.  
 
Podľa oficiálnych štatistík MS SR v rokoch 1992 až 1999 bolo voči sudcom začatých 
71 disciplinárnych a trestných konaní. Viac ako polovica disciplinárnych konaní 
skončila bez udelenia sankcie. Známy je prípad sudcu Najvyššieho súdu SR, ktorý 
sekerou rozrúbal dvere na ubytovni v budove ministerstva spravodlivosti. 
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Disciplinárne konanie v tomto prípade sa zastavilo, pretože uplynula premlčacia 
doba. Sudca tak zostal bez postihu.  
 
Medzi najbežnejšie sankcie za disciplinárne prehrešky sudcov patrí zníženie platu. 
V spomínanom období boli pritom traja sudcovia odsúdení na trest odňatia slobody. 
Do dnešného dňa však nie je známy žiaden prípad, že by disciplinárnym postihom 
bolo odvolanie sudcu z funkcie. V niektorých prípadoch sa však sudcovia takticky 
vzdali funkcie sami, pričom „do civilu“ odišli so všetkými finančnými požitkami.  
 
Návrh: Zvážiť delegovanie disciplinárneho konania na nesudcov. Sudcovia sú 
k sebe sami pravdepodobne benevolentnejší, pretože vedia, že zajtra ich môže 
čakať rovnaký osud a pred disciplinárnym senátom sa môžu ocitnúť oni sami.  
 
Podľa justičného kódexu sa za závažné disciplinárne previnenie sudcu považuje:  
 
1. Výkon funkcie sudcu počas nariadenej pohotovosti sudcu alebo v pracovnom 

čase v priestoroch súdu pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných 
látok  

2. Spáchanie závažného disciplinárneho previnenia napriek tomu, že už mu bolo za 
takéto  previnenie uložené disciplinárne opatrenie  

3. Nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať zdroj značných 
majetkových prírastkov, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platov a iných 
vyčíslených príjmov.  

 
Za závažné disciplinárne previnenie môže disciplinárny súd uložiť sudcovi tieto 
disciplinárne opatrenia:  
 
1. Preloženie sudcu na súd nižšieho stupňa  
2. Zníženie funkčného platu o 50 % až 70 % na obdobie troch mesiacov až jedného 

roka  
3. Odvolanie z funkcie sudcu  
4. Odvolanie z funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu 
5. Vydanie a zverejnenie rozhodnutia o tom, že dotknutý sudca v príslušnom roku 

nepreukázal zákonom stanoveným spôsobom zdroj svojich majetkových 
prírastkov, čím mohol narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť 
dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.  

 
Návrh: Predĺžiť premlčaciu lehotu na začatie disciplinárneho konania z dvoch rokov 
na päť rokov. Dvojročná premlčacia lehota je lehotou objektívnou a začína sa počítať 
od spáchania disciplinárneho previnenia. Zákon pozná len jednu výnimku, tou je 
vedenie súdneho konania so zbytočnými prieťahmi. V praxi sa potom pomerne často 
stáva, že lehota na začatie disciplinárneho konania uplynula a sudca zostane 
nepotrestaný.  
 
 

2.3.4 Etický kódex sudcu  
 
Na Slovensku nie je etický kódex sudcu súčasťou zákona č. 385/2000 Z.z. 
o sudcoch a prísediacich, ani iného zákona upravujúceho status sudcu. Niektoré 
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zahraničné analýzy to slovenskej legislatíve vyčítajú. Vlastný etický kódex má však 
Združenie sudcov Slovenska, ktoré je najväčšou stavovskou organizáciou sudcov 
zastrešujúcou približne dve tretiny sudcov. Má viac ako 700 členov. Funguje na báze 
občianskeho združenia, pričom členstvo je dobrovoľné. V justícii má slovo tejto 
organizácie sudcov pomerne veľkú váhu. Autor si myslí, že je zbytočné, aby etický 
kódex sudcu bol zakomponovaný do znenia zákona. Ak si niekto myslí, že tým sa 
každé konanie sudcu stane automaticky etickým, je na omyle. Etika je niečo, čo si 
musí ustrážiť justícia a najmä každý sudca sám.  
 
 

2.4 Výkonnosť súdov a sudcov  
 

2.4.1 Monitorovanie výkonu sudcov  
 
V roku 2001 sa Ministerstvo spravodlivosti SR pokúsilo zaviesť do praxe 
monitorovanie výkonu sudcov s tým, že nevýkonní sudcovia mali byť disciplinárne 
potrestaní. Rezort spravodlivosti viedol k tomuto pokusu rastúci počet nevybavených 
vecí a prieťahy v súdnom konaní.  
 
V právnickej obci sa objavili neoverené informácie, že štandardom mal byť počet 
vybavených vecí za mesiac. Toto číslo bolo stanovené na 30. Sudcovia sa však proti 
tomuto monitoringu výkonnosti razantne postavili, takže pokus o jeho zavedenie 
rezortu spravodlivosti nevyšiel. Sudcovia majú pravdu v tom, že počet vybavených 
prípadov nemôže byť jediným hodnotiacim kritériom. Inak by rýchlosť rozhodovania 
sudcov išla na úkor kvality. V praxi nie je zrejme možné stanoviť sudcovi príkazom 
počet prípadov, ktoré má za mesiac ukončiť. Potom by sa zo sudcu stal mechanický 
stroj, ktorý by len fabrikoval rozhodnutia. Koľko rozsudkov a uznesení vydal sudca 
za mesiac – to sa spočítať dá. Výsledkom rozhodovacej činnosti súdov je však 
rozhodnutie, ktoré je nehmatateľnou právnou službou, ktorá je veľmi ťažko 
merateľná kvalitatívnymi kritériami.  
 
Na druhej strane sa treba zastať sudcov v tom, že prípady im prideľuje elektronická 
podateľňa náhodným výberom. Jednotlivé prípady majú pritom rôzny stupeň 
zložitosti a náročnosti. V praxi sa potom môže stať, že jeden sudca dostane za 
mesiac väčšinu zložitých vecí, zatiaľ čo jeho kolega väčšinu jednoduchých prípadov. 
Niektoré veci sudca odpojednáva na jednom pojednávaní a rozsudok napíše za 
niekoľko hodín. V praxi však existujú aj trestné kauzy, ktoré majú spisový materiál v 
rozsahu 30-tisíc až 40-tisíc strán.  
 
Návrh: Nestanovovať sudcom príkazom vybaviť určitý počet vecí za mesiac. Bolo by 
to neobjektívne merítko a navyše je to zásah do sudcovskej nezávislosti. Zrušiť 
možnosť, aby sudca mohol jeden pracovný deň v týždni pracovať a písať rozsudky 
doma, pretože nikto neodkontroluje, či skutočne aj pracuje.  
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2.4.2 Pojednávacie dni  
 
Podľa Analýzy právneho a súdneho sektora na Slovensku, ktorú vydala Svetová 
banka v roku 2003, priemerný čas, ktorý potrebuje súd na vybavenie občianskych, 
obchodných a správnych vecí, je podľa oficiálnych štatistík 11,1 mesiaca. 
V trestných veciach je toto číslo 11,3 mesiaca. Sú však tieto štatistiky presné? Podľa 
skúseností z praxe prebiehajú súdne konania dlhšie. Ničím výnimočným je, keď 
súdne konanie prebieha niekoľko rokov. Na Slovensku je vôbec potrebné narábať 
s úradnými štatistikami opatrne.  
 
Podľa samotných sudcov možno sudcovi uložiť, aby riadne využíval pojednávacie 
dni. Problém je, že sudca na okresnom súde má spravidla dva pojednávacie dni za 
týždeň. Na odvolacom (krajskom, najvyššom) súde pojednávajú sudcovia bežne len 
jeden deň v týždni, spravidla len dopoludnia. Napriek tomu sudcovia nezriedka 
chodia na pojednávanie nepripravení. Vidieť na nich, že spis nemajú naštudovaný 
a že ho na pojednávaní čítajú po prvý raz. To vedie k zbytočnému odročovaniu 
pojednávaní a naťahovaniu súdneho konania. Česť výnimkám: jeden prešovský 
okresný sudca bežne vytyčuje 18 pojednávaní za deň a pojednáva až do 17.00 hod.  
Podľa názoru autora by mali sudcovia pojednávať viac ako len jeden či dva dni do 
týždňa. Sudcovia budú určite argumentovať, že inak to byť nemôže: „Kedy potom 
budeme písať rozsudky?“, týmito slovami odmietajú zvýšenie počtu pojednávacích 
dní. Prečo však sudcovia takto pojednávali v minulosti, v čase keď ešte nemali 
k dispozícii vyšších súdnych úradníkov? A keď im v súčasnosti vyšší súdni úradníci 
v rozhodovacej činnosti asistujú a presunuli na nich časť agendy, pojednávajú 
rovnaký počet dní.  
 
Návrh: Zvýšiť počet pojednávacích dní sudcov v týždni o jeden deň. Sudcovia 
okresných súdov by tak pojednávali tri dni v týždni a sudcovia odvolacích súdov dva 
dni v týždni.  
 
 

2.5 Personálny manažment  
 

2.5.1 Sudcovský plat a odchodné  
 
V roku 2002 sa základný plat sudcu pohyboval okolo 35-tisíc korún mesačne. Podľa 
názoru autora je to málo. Ak chce mať spoločnosť kvalitných a neúplatných sudcov, 
musí ich vedieť aj zaplatiť. Sudcovia by mali byť aj hmotne stimulovaní, aby justícia 
dokázala pritiahnuť na svoju stranu najkvalitnejších právnikov z privátnej sféry 
(advokácie).  
 
V justičnom kódexe platnom od 1.1.2001 figuruje aj tzv. odchodné. Združenie 
sudcov Slovenska pred prijatím justičného kódexu rokovalo o tejto otázke s 
ministerstvom financií cca 19 krát. Celkové náklady súvisiace s prijatím sudcovského 
kódexu sa v roku 2001 pohybovali okolo 50 miliónov korún. Odchodné sa poskytuje 
maximálne vo výške desaťnásobku naposledy určeného základného platu sudcu. 
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V roku 2002 sa odchodné mohlo teda vyšplhať až do výšky 350-tisíc korún. Treba 
podotknúť, že ide o čistý príjem, ktorý nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb.  
 
 

2.5.2 Príplatok k dôchodku  
 
Sudcovia majú nárok na základnú výmeru dovolenky v dĺžke šiestich týždňov. Sudca 
má zo zákona nárok aj na príplatok k starobnému dôchodku. Funguje to tak, že 
sudca dostane dôchodok ako každý radový občan a navyše dostane príplatok 
k dôchodku – 3,75 % zo základu za každý rok výkonu funkcie sudcu. Poskytuje sa 
najviac za obdobie 40 rokov v talári. Základom na výpočet príplatku je suma 
priznaného dôchodku. Pri maximálnej konštelácii príplatok je najviac 150 % 
základného dôchodku a dôchodok sudcu sa tak v roku 2002 mohol vyšplhať až na 
17-tisíc korún mesačne. Maximálny dôchodok bežného občana bol pritom v tom 
čase 7 740 Sk.  
Nevyplácanie odchodného a príplatkov k dôchodku bolo v minulosti dôvodom, pre 
ktorý veľa sudcov odmietalo zobliecť si talár. Odchodom do dôchodku sa sudcom 
totiž radikálne znížil príjem. Zvlášť to platilo pre sudcov Najvyššieho súdu (NS) SR. 
Na tomto súde bolo v roku 2001 až 17 sudcov starších ako 65 rokov, čo je jedna 
pätina. Počas prípravy justičného kódexu robilo Združenie sudcov Slovenska 
analýzu, podľa ktorej sa odchod do dôchodku v tom čase týkal približne 115 až 120 
sudcov, čo je desatina sudcovského stavu. Nie je známe, koľko z týchto sudcov 
skutočne do dôchodku odišlo.  
 
 

2.5.3 Súdna správa  
 
Natíska sa otázka, ktorá inštitúcia by mala byť v budúcnosti manažérom súdnej 
správy. Malo by ním zostať ministerstvo spravodlivosti, alebo by sa mala táto 
právomoc delimitovať na najvyšší súd či súdnu radu? Podľa názoru autora by 
Ministerstvu spravodlivosti SR mala zostať funkcia hlavného manažéra súdnej 
správy aj v budúcnosti. Ostatní dvaja kandidáti (najvyšší súd a súdna rada) nie sú na 
túto funkciu zatiaľ dostatočne personálne vybavení. Okrem toho sudcovia by v takom 
prípade vlastne kontrolovali sami seba. V takých prípadoch kontrola vždy po čase 
v praxi zlyháva. Podľa názoru autora by však mal zákonodarca prehodnotiť, či by 
predsedov a podpredsedov okresných a krajských súdov malo aj v budúcnosti 
vymenúvať MS SR. Známe sú prípady vymenovaných, odvolaných a znovu 
vymenovaných predsedov súdov v závislosti od toho, ktorá politická garnitúra bola 
v tom čase pri moci.  
 
Návrh: Ministerstvu spravodlivosti SR by mala byť odňatá právomoc vymenúvať a 
odvolávať predsedov a podpredsedov okresných a krajských súdov. Táto 
kompetencia by sa mala presunúť na Súdnu radu SR. Dôvod je ten, že pri 
vymenúvaní predsedov a podpredsedov súdov rezortom spravodlivosti nemožno 
vylúčiť politické nominácie.  
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2.6 Štruktúra súdov  
 
Reforma súdnictva pokračovala v roku 2004 prijatím nového zákona č. 371/2004 Z.z. 
o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť od 
1. januára 2005  a  ktorý ruší 10 okresných súdov. Zákon o sídlach a obvodoch 
súdov má prispieť k realizácii dlho očakávanej a potrebnej reorganizácii súdov 
a optimalizácii súdnej sústavy a má byť želiezkom v ohni prebiehajúcej reformy 
justície. Rezort spravodlivosti v dôvodovej správe k návrhu zákona priznáva, že čas 
potrebný na prijatie rozsudku predstavuje jeden z najväčších problémov slovenského 
súdnictva.  
 
 

2.6.1 45 okresných súdov a 8 krajských súdov  
 
Do 31.12.2004 bol na Slovensku 1 Najvyšší súd SR, 8 krajských súdov a 55 
okresných súdov. Existovalo tu 55 tzv. súdnych okresov. Toto číslo bolo zbytočne 
vysoké. Treba vychádzať zo základnej premisy, že organizácia súdnictva by nemala 
kopírovať verejnú správu. Niekedy bolo pritom na Slovensku 38 okresných súdov 
a len 3 krajské súdy.  
 
Návrh zákona pôvodne uvažoval o zrušení 12 okresných a 2 krajských súdov. 
Zákonodarca chcel aj premenovať okresné súdy na obvodné súdy a krajské súdy na 
vyššie súdy. Nakoniec je všetko inak. Namiesto plánovaného zrušenia 12 okresných 
súdov (v Malackách, Pezinku, Piešťanoch, Skalici, Bánovciach nad Bebravou, 
Novom Meste nad Váhom,  Partizánskom, Šali, Námestove, Ružomberku, Kežmarku 
a Svidníku) sa k 1.1.2005 zrušilo len 10 okresných súdov. Zákon zostal pri 
pomenovaní „okresný súd“, aj keď § 2 má zrejme nedopatrením zákonodarcu názov 
„Sídla a obvody obvodných súdov“.  
 
Je dobré, že zákonodarca pristúpil k zrušeniu najmenších okresných súdov. Okresné 
súdy majú v súčasnosti v priemere 14 sudcov, krajské súdy 49 sudcov. No existovali 
aj najmenšie okresné súdy, ktoré mali po 5-6 sudov, ktorých prevádzka bola 
neekonomická.  
 
Návrh zákona uvažoval tiež o zrušení dvoch krajských súdov: malo ísť o  Krajský 
súd v Trnave a Krajský súd v Trenčíne. Ide o krajské súdy, ktoré majú dlhodobo 
najmenší počet káuz. MS SR už dávnejšie upustilo od požiadavky zrušiť Krajský súd 
v Prešove.  Nakoniec sa z krajských súdov nezruší ani jeden. Krajské súdy sa tiež 
nepremenovali na tzv. vyššie súdy. Podľa názoru autora je však zbytočné lipnúť 
prinajmenšom na existencii Krajského súdu v Trenčíne, ktorému zostanú po 
reorganizácii len 3 okresné súdy. Krajský súd v Trnave bude zase odvolacím súdom 
pre 4 okresné súdy.  
 
Návrh: Zrušiť Krajský súd v Trenčíne, zvážiť existenciu Krajského súdu v Trnave.  
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2.6.2 K špeciálnemu prokurátorovi špeciálny súd  
 
Od 1.1.2005 sa zriaďuje Špeciálny súd prekvapivo so sídlom v Pezinku. Jeho 
obvodom je celé územie SR. Špeciálny súd bude príslušný najmä na rozhodovanie o 
trestných činoch korupcie a obvineniach v súvislosti s organizovaným zločinom. K 
špeciálnej prokuratúre tak pribudne špeciálny súd. Je to krok dobrým smerom. 
Špeciálna trestná činnosť si vyžaduje špecializované orgány činné v trestnom 
konaní. Takto sa ľahšie zabezpečí aj bezpečnosť sudcov.   
 
 

2.6.3 Registrové a konkurzné súdy  
 
Aj v budúcnosti zostane na Slovensku 8 registrových súdov. Ide o súdy, ktoré vedú 
obchodný register. Obchodný register bude naďalej viesť okresný súd v sídle kraja.  
 
V súčasnosti existuje síce 8 krajských súdov, ale konkurzné súdy sú len 3: sú to 
Krajské súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Jednou z myšlienok reformy 
súdnictva je presun konkurznej agendy z druhostupňových súdov na súdy prvého 
stupňa. O konkurzoch bude po novom na prvom stupni rozhodovať 8 okresných 
súdov v sídle krajských súdov. Krajské súdy sa potom stanú odvolacími súdmi vo 
veciach konkurznej a vyrovnacej agendy. Táto zmena však nadobúda účinnosť o pol 
roka neskôr, ako nový zákon o sídlach a obvodoch súdov, čiže až od 1. júla 2005.  
 
 

2.6.4 Nové špecializované súdy  
 
Zákon zriaďuje 8 nových špecializovaných zmenkových a šekových súdov, ktoré 
budú po novom rozhodovať spory zo zmeniek a šekov alebo iných cenných papierov 
vrátane sporov z vydaných zmenkových (šekových) platobných rozkazov a sporov 
týkajúcich sa zmenkových protestov. Pôvodne návrh zákona uvažoval len o trojici 
týchto súdov. Zmenkovými a šekovými súdmi budú okresné súdy v sídle krajských 
súdov s jednou výnimkou: v Bratislave bude zmenkovým a šekovým súdom Okresný 
súd Bratislava V.  
 
Zákon zriaďuje po novom 3 súdy s agendou priemyselno-právnej ochrany. Tento 
prívlastok bude patriť Okresnému súdu Bratislava I., Okresnému súdu Banská 
Bystrica a Okresnému súdu Košice I. Pôvodne zákonodarca uvažoval len o jednom 
súde s agendou ochrany priemyselného vlastníctva, ktorý mal sídliť v Banskej 
Bystrici. Dôvodom bolo zrejme to, že tu sídli aj Úrad priemyselného vlastníctva SR. 
Tieto súdy budú rozhodovať vo veciach ochrany práv k predmetom priemyselného 
vlastníctva a ochrany práv z nekalej súťaže. Podľa dôvodovej správy k návrhu 
zákona by sa na týchto súdoch mal etablovať jeden senát zložený „z vysoko 
špecializovaných  a  jazykovo vybavených sudcov v oblasti priemyselných práv“. 
Uvidíme, či sa tento zámer zákonodarcu podarí zrealizovať aj v praxi.  
 
Novinkou bude aj súd s agendou ochrany práv z hospodárskej súťaže: týmto súdom 
bude Okresný súd Bratislava II. Jeho územným obvodom bude celé územie SR. Od 
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1.1.2005 zákon zriaďuje aj súd s agendou burzových obchodov, ktorý bude sídliť 
rovnako ako burza cenných papierov v Bratislave. Prvostupňovým súdom 
s burzovou agendou bude Okresný súd Bratislava V.  
 
Je dobré, že zákonodarca zriaďuje niektoré špecializované súdy. Mali by sa na nich 
koncentrovať jazykovo a odborne pripravení sudcovia špecialisti. Autor však 
predpokladá, že to nejaký čas potrvá, kým sa tento ideový zámer zákonodarcu 
podarí zrealizovať aj v súdnej praxi.  
 
Autor vo svojej právnej praxi dlhodobo pociťuje nedostatok znalostí sudcov 
v prípadoch tzv. daňových žalôb. Ide o žaloby v správnom súdnictve o preskúmanie 
zákonnosti daňových rozhodnutí, ktoré smerujú proti Daňovému riaditeľstvu SR. Je 
všeobecne známe, že sudcovia sa v daňových veciach veľmi nevyznajú. Preto by 
zákonodarca mal pri etablovaní špeciálnych súdov pouvažovať aj o zriadení 
daňových súdov. Tie ako finančné súdy fungujú napríklad v Nemecku. Prípadne 
treba zvážiť etablovanie tzv. správnych (administratívnych) súdov, ktoré by 
rozhodovali agendu v rámci správneho súdnictva, čiže žaloby proti nezákonným 
rozhodnutiam a zásahom orgánov verejnej správy.  
 
Návrh: V rámci špeciálnych súdov zriadiť daňové alebo finančné súdy. Prípadne 
zvážiť zriadenie tzv. správnych súdov.  
 
 

2.7 Ostatné podnety k zvýšeniu efektivity súdnictva 
 
1. Je potrebná špecializácia sudcov.  
2. Treba vypracovať model hodnotenia efektivity práce sudcov  
3. Legislatívu pripravujú často neskúsení ľudia, ktorí nemajú potrebný kontakt 

z praxou.  
4. Dávať dlhšie lehoty na pripomienkovanie zákonov a iných právnych predpisov (v 

tomto smere je MS SR v poslednom čase pozitívnym príkladom).  
5. Pre sporové strany nie je problém dostať sa do kontaktu so sudcom mimo súdnej 

siene v jeho kancelárii – vzniká tak priestor pre korupciu. Platí to napriek tomu, 
že justičný kódex kontakt sudcu so sporovými stranami mimo pojednávania 
zakazuje.  

6. V záujme eliminovania obštrukcií predlžujúcich konanie stanoviť v zákone 
dôvody, ktoré sú ospravedlniteľné ako dôvod na odročenie pojednávania.   

7. Treba posilniť právne vedomie občanov a napraviť zlý obraz súdnictva v 
spoločnosti. Ten je horší, ako je realita. Zarážajúce je, že podľa niektorých 
štatistík si respondenti myslia, že  súdnictvo bolo menej korupčné pre rokom 
1989 ako v súčasnosti.  

8. Od 1. júla 2004 sudcovia zodpovedajú za svoje rozhodnutia celým svojím 
majetkom v rámci zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným 
rozhodnutím. Nie je známe, či sa môžu dať poistiť v rámci zodpovednosti za 
škodu spôsobenú výkonom povolania ako napríklad advokáti.  
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3. Vybrané odporúčania  
 
1. Sudcov je dostatok – treba zlepšiť legislatívu a výkonnosť sudcov.  
2. Sudcovia sú príliš administratívne zaťažení, zaneprázdnení formalitami – treba 

posilniť administratívu (vyšší súdni úradníci).  
3. Pri jednoduchých a častých typoch konaní by bolo vhodné zaviesť formuláre.  
4. Pri doručovaní písomností využívať súdneho doručovateľa, prípadne vyhlásiť 

tender na doručovateľskú spoločnosť.  
5. Súkromná sféra evolučne prešla od listov k e-mailom, súdnictvo nie.  
6. V súčasnosti existuje časový odstup medzi vynesením (dokonca aj napísaním) 

rozsudku a doručením rozhodnutia. V zákone treba zaviesť lehotu na napísanie 
aj doručenie rozhodnutia („expedícia rozhodnutí“).  

7. Pre zlepšenie komunikácie by mala byť na súde každý deň prítomná 
kompetentná osoba na zapisovanie ústnych podaní do zápisnice a vybavovanie 
stránok.  

8. V otázkach ochrany duševného vlastníctva je potrebná včasná reakcia súdov, 
ktorá by sa mala pohybovať v škále niekoľkých dní (USA), a nie mesiacov, či 
dokonca rokov.  

9. V OSP by mala byť aspoň 6 mesačná lehota na vytýčenie prvého pojednávania a 
mesačná lehota na vytýčenie ďalších pojednávaní.  

10. OSP nestanovuje pokuty alebo iné sankcie za nedodržiavanie lehôt.  
11. V súčasnosti sa má konkurz skončiť do 18 mesiacov, no lehota sa v praxi  

nedodržiava. Skúsenosti firiem pritom hovoria, že sa to stihnúť dá.  
12. Subjekty podnikateľského prostredia nie sú pripravené na radikálnu zmenu 

konkurzného zákona, aj keď budú mať jeden rok času na prípravu.  
13. Problematická je vyhláška o odmenách správcov konkurznej podstaty, ktorí podľa 

nej majú nárok na 10 % z majetku. Zvyknú brať 10 % z tržieb spoločnosti za 
obdobie konkurzu, pričom nezohľadňujú náklady spoločnosti v tomto období.  

14. Zaviesť systém rotácie vymenovania správcov konkurznej podstaty náhodným 
výberom počítačom z elektronickej databázy. V súčasnosti je systém 
nespravodlivý, keď sa k tým najlukratívnejším konkurzom dostávajú sudcom 
naklonení správcovia.  

15. Zaviesť  pravidlo, aby každý advokát mal právny nárok na vymenovanie za 
správcu konkurznej podstaty. V súčasnosti s tým konkurzné súdy robia problémy 
a od advokátov žiadajú potvrdenie o absolvovaní odborných školení, ktoré stoja 
nemalé sumy a ktoré organizujú už dávno zapísaní správcovia konkurznej 
podstaty.    
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4. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 
 
Začiatkom marca 2004 predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR na 
medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 
Ide o nový konkurzný zákon, ktorý mal po 13 rokoch platnosti nahradiť zákon č. 
328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Nový zákon č. 
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „nový zákon“) nadobudne účinnosť 
1.7.2005.  
 
 

4.1 Definícia úpadku  
 
Dlžník bude v úpadku, ak má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní 
po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. V tomto zostáva všetko po 
starom. Dlžník bude teda v úpadku, ak má najmenej dvoch veriteľov a najmenej dva 
záväzky 30 dní po lehote splatnosti. V súčasnosti zákon hovorí o viacerých 
veriteľoch. Súdna prax dospela k výkladu zákona, že viacerými veriteľmi sa myslia 
minimálne dvaja. Existencia najmenej dvoch veriteľov je odôvodnená, keďže nový 
zákon hovorí v úvodnom ustanovení o kolektívnom uspokojovaní pohľadávok 
veriteľov, nie o "sólo" uspokojení jediného veriteľa. 
 
Druhá alternatíva je, že dlžník bude v úpadku, ak účtuje podľa zákona o účtovníctve 
(je teda účtovnou jednotkou: zväčša podnikateľom), má viac ako jedného veriteľa a 
hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Je dobré, že nový zákon 
jasnejšie definuje problematický pojem "predĺženie", ktorý sa v konkurznej praxi 
nejednoznačne vykladal. Podľa nového znenia zákona pôjde viac-menej o účtovný 
pojem, kedy záväzky podnikateľa prevýšia hodnotu majetku.  
 
 

4.2 Predchádzanie úpadku  
 
Podľa § 4 zákona je dlžník povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, 
je povinný vynaložiť všetko úsilie na odvrátenie hroziaceho úpadku. Dokonca o 
ekonomických problémoch by mal dlžník informovať podľa predstáv zákonodarcu 
svojich najväčších veriteľov, najmä banky. 
 
 

4.3 Reštrukturalizácia  
 
Nový zákon má v porovnaní s platným zákonom zosilnený reštrukturalizačný náboj. 
V súčasne platnom zákone o konkurze a vyrovnaní (ZKV) existuje síce inštitút 
vyrovnania a núteného vyrovnania, ten však zákon kladie až na druhé miesto. Aj 
preto bol počet povolených vyrovnaní nepatrný v porovnaní s vyhlásenými 
konkurzmi. Návrh na povolenie reštrukturalizácie bude možné logicky podať len na 
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dlžníka podnikateľa. Zákon predpokladá prednosť reštrukturalizácie pred konkurzom 
vtedy, ak existuje predpoklad zachovania fungovania podniku a pravdepodobnosť, 
že povolením reštrukturalizácie sa dosiahne vyšší výťažok na uspokojenie veriteľov 
ako vyhlásením konkurzu. 
 
 

4.4 Do 30 pracovných dní  
 
Podľa nového zákona dlžník, ktorý je v úpadku, je povinný podať do 30 pracovných 
dní návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu. 
Existuje predpoklad, že táto lehota sa v praxi nebude dodržiavať. Súčasne platný 
ZKV obsahuje povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je podnikateľ 
nepretržite 60 dní v predĺžení. Ak v budúcnosti pôjde o prípad prevýšenia záväzkov 
nad majetkom dlžníka, štatutár úpadcu sa bude v praxi vyhovárať, že on o úpadku 
nevedel, pretože nemal k dispozícii riadnu účtovnú závierku, ktorú si firma robí raz 
za rok. Právna norma pozná sankciu za nesplnenie povinnosti podať návrh na 
vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizáciu: je ňou zodpovednosť dlžníka za škodu 
spôsobenú veriteľom. To neplatí, ak dlžník konal s odbornou starostlivosťou. 
 
Nový zákon prináša novinku: právne účinky vyvoláva už samotné podanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu a návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Tieto účinky nastanú 
dňom zverejnenia informácie o podaní návrhu v obchodnom vestníku. Tieto podania 
sa budú zverejňovať v obchodnom vestníku. Zákon v súčasnosti spája právne účinky 
až s vyhlásením konkurzu a povolením vyrovnania. 
 
Od 1.7.2005 by malo byť účinkom podania návrhu na vyhlásenie konkurzu napríklad 
to, že nebude možné začať exekučné konanie na majetok dlžníka a už začaté 
exekučné konania sa zo zákona prerušia. V súčasnosti má takéto účinky až 
vyhlásenie konkurzu súdom. 
 
 

4.5 Povolenie reštrukturalizácie a vyhlásenie konkurzu  
 
V súčasnosti ZKV síce hovorí, že konkurz by mal v zásade trvať najviac 18 
mesiacov, avšak nestanovuje žiadnu lehotu na vyhlásenie konkurzu. V praxi tak 
zväčša od podania návrhu do vyhlásenia konkurzu konkurzným sudcom uplynie 
niekoľko mesiacov. To je čas, ktorý dlžník môže využiť na zbavenie sa majetku. 
Nový zákon už lehotu na vyhlásenie konkurzu či povolenie reštrukturalizácie 
stanovuje. Ak návrh na povolenie reštrukturalizácie spĺňa zákonom predpísané 
náležitosti súd je povinný do 15 pracovných dní od doručenia návrhu 
reštrukturalizáciu buď povoliť alebo návrh zamietnuť. Súd je povinný rovnako do 15 
pracovných dní odo dňa doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu konkurz vyhlásiť 
alebo návrh zamietnuť.  
 
 

 38



 

4.6 Konkurzná prihláška  
 
Veritelia si budú podľa nového zákona podávať prihlášky pohľadávok spolu s ich 
prílohami v dvoch kópiách správcovi plus jedna kópia zostane na súde. Pohľadávka 
by sa mala po novom prihlasovať v lehote 45 dní od vzniku účinkov povolenia 
reštrukturalizácie alebo vyhlásenia konkurzu. V súčasnosti je táto lehota 60 - dňová, 
pričom veritelia majú aj po jej uplynutí možnosť dodatočne si prihlásiť pohľadávku u 
úpadcu, a to až do začiatku prieskumného pojednávania. Nový zákon o možnosti 
dodatočného prihlásenia pohľadávky až do začiatku prieskumného konania však 
vôbec neuvažuje a uvedené ustanovenie úplne vypúšťa zo svojho znenia. Nový 
zákon tiež ruší písomné doručovanie oznámení o vyhlásení konkurzu. Jediným 
spôsobom, ako zistiť, že na úpadcu je vyhlásený konkurz, je pravidelné sledovanie 
obchodného registra na internete, čo ale väčšina podnikateľov pravdepodobne 
nepraktizuje. Jedným z argumentov Ministerstva spravodlivosti SR bolo, že údaje 
z Obchodného vestníka spracúva do databáz viacero súkromných spoločností. Tie 
však svoje výstupy ponúkajú na komerčnej báze. Podnikateľ si môže teda vybrať, či 
bude sledovať Obchodný vestník vo vlastnej réžii alebo formou outsorcingu. 
Každopádne mu to prinesie mierne zvýšenie nákladov.  
 
Nový zákon v § 125 určuje zodpovednosť veriteľa za nesprávne prihlásenú 
pohľadávku. Zodpovednosť nastupuje napríklad vtedy, ak veriteľ prihlásil do 
konkurzu fiktívnu pohľadávku alebo mal nárok na zaplatenie nižšej sumy ako je 75 % 
z prihlásenej čiastky. V takom prípade je veriteľ povinný zaplatiť sumu určenú súdom 
vo výške 0, 1 % až 0, 2 % za každý deň od prihlásenia pohľadávky až do 
právoplatného skončenia konania o určení pohľadávky z tej sumy prihlásenej 
pohľadávky, ktorá prevyšuje sumu určenú súdom v konaní o určení pohľadávky. Je 
to krok správnym smerom, ktorý pomôže predísť špekulatívnemu prihlasovaniu 
pohľadávok na súde. 
 
 

4.7 Popretie a zistenie pohľadávky 
 
Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou porovná s 
účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka. Ak správca pri skúmaní pohľadávky zistí, že 
prihlásená pohľadávka je sporná, je povinný prihlásenú pohľadávku v spornom 
rozsahu poprieť. Na preskúmania a prípadné popretie pohľadávky má správca 30 
dní.  
 
 

4.8 Reštrukturalizácia  
 
Nový zákon v tretej časti (§§ 108 až 165) detailne upravuje reštrukturalizáciu. Účinky 
povolenia reštrukturalizácie súdom nastanú okamihom zverejnenia uznesenia o 
povolení reštrukturalizácie v obchodnom registri. Povolenie reštrukturalizácie má 
napríklad tieto účinky: reštrukturalizačný veriteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o 
vzájomnom plnení ani od nájomnej zmluvy alebo ju vypovedať; nemôže voči 
úpadcovi započítať svoju pohľadávku; súdne a iné konania, ktoré sa začali pred 
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povolením reštrukturalizácie, sa prerušujú, ak sa týkajú majetku úpadcu - 
neprerušuje sa trestné konanie (nemožno v ňom však rozhodnúť o náhrade škody v 
tzv. adhéznom konaní), daňové konanie ani colné konanie.  
 
Prvá schôdza reštrukturalizačných veriteľov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní 
aspoň traja veritelia. Na každú 1 Sk pohľadávky má prítomný veriteľ jeden hlas. 
Lenže na to, aby sa dlžník dostal do úpadku, stačia dvaja veritelia. V takom prípade 
by nebolo možné dostáť požiadavku najmenej troch veriteľov na prvej schôdzi 
reštrukturalizačných veriteľov, no návrh znížiť kvórum uznášaniaschopnosti prvej 
schôdze reštrukturalizačných veriteľov na dvoch veriteľov nebol do zákona 
zapracovaný. 
 
Osobitným orgánom reštrukturalizačných veriteľov je veriteľský výbor. Ten môže mať 
3 alebo 5 členov. Je zrejmé, že nepárne číslo zvolil zákonodarca kvôli tomu, aby sa 
pri hlasovaní dosiahla väčšina hlasov. Správca bude po novom povinný každých 30 
dní od svojho ustanovenia predkladať veriteľskému výboru písomné správy o svojej 
činnosti. Je to krok správnym smerom, pomôže zabezpečiť efektívny priebeh 
reštrukturalizácie ako aj pravidelnú kontrolu činnosti správcu, ktorý sa bude 
zodpovedať priamo veriteľom. 
 
Zákon hovorí, že súd v prípade odvolania správcu z funkcie (návrh na jeho odvolanie 
môže podať aj veriteľský výbor) ustanoví nového správcu do 5 pracovných dní. Je 
dobré, že právna norma používa zrejme po vzore 5-dňového obchodného registra 
takéto krátke lehoty. S prihliadnutím na doterajšiu prax súdov je však otázne, či ich 
budú konkurzní sudcovia v praxi dodržiavať najmä vzhľadom na fakt, že ide len o 
procesné lehoty a zákon s ich omeškaním nespája žiadne právne dôsledky. 
 
 

4.9 Reštrukturalizačný plán  
 
Reštrukturalizácia podniku sa vykonáva na základe reštrukturalizačného plánu. Ten 
schvaľuje najprv veriteľský výbor a potom tzv. schvaľovacia schôdza 
reštrukturalizačných veriteľov. Nový zákon v § 143 predpisuje lehoty, do kedy treba 
plán predložiť. Predkladateľ plánu (úpadca alebo správca) predloží plán 
veriteľskému výboru najneskôr do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie alebo v 
predĺženej lehote odobrenej veriteľským výborom. Táto dlhšia lehota môže byť 
maximálne 150-dňová: čiže základnú 90-dňovú lehotu (3 mesiace) bude možné 
predĺžiť najviac o 60 dní (spolu: 5 mesiacov). 
 
Za účelom schválenia reštrukturalizačného plánu sa zvoláva tzv. schvaľovacia 
schôdza reštrukturalizačných veriteľov. Tá sa skladá z diskusnej a hlasovacej časti. 
Schôdzi predsedá správca a dohliadať nad ňou bude sudca alebo poverený vyšší 
súdny úradník. Úpadca je zo zákona povinný zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi. 
 
Ak úpadca nesplní súdom potvrdený reštrukturalizačný plán voči niektorému 
veriteľovi riadne a včas, je dotknutý veriteľ povinný zaslať úpadcovi doporučený list a 
poskytnúť mu dodatočnú 30-dňovú lehotu na zaplatenie pohľadávky. Ak úpadca 
alebo preberajúca spoločnosť túto pohľadávku napriek výzve nezaplatí, strácajú 
posledným dňom 30-dňovej lehoty voči veriteľovi účinnosť klauzuly 
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reštrukturalizačného plánu, ktoré jeho pohľadávku ukracujú alebo odsúvajú jej 
splatnosť. Úpadca je povinný pohľadávku v pôvodnej hodnote veriteľovi zaplatiť. Ak 
úpadca alebo preberajúca spoločnosť pohľadávku neuhradí, je veriteľ oprávnený 
vymáhať podlžnosť cez výkon rozhodnutia či súdneho exekútora alebo podať návrh 
na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu. 
 
V niektorých prípadoch možno na úpadcu ako pozorovanú osobu zaviesť tzv. 
dozornú správu. Ide o monitoring dozorného správcu nad podnikom úpadcu, či plní 
reštrukturalizačný plán. 
 
 

4.10 Konkurz  
 
Nový zákon rieši inštitút konkurzu v druhej časti (§§ 11 až 107). Na rozdiel od 
platného právneho stavu, kde účinky vyhlásenia konkurzu sú zakomponované do 
jedného paragrafu (§ 14 ZKV), nový zákon upravuje účinky vyhlásenia konkurzu v §§ 
44 až 66. 
 
 

4.11 Účinky vyhlásenia konkurzu  
 
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú okamihom zverejnenia uznesenia o vyhlásení 
konkurzu v obchodnom vestníku.  
 
Oprávnenie nakladať s majetkom úpadcu prechádza vyhlásením konkurzu na 
správcu. Právne úkony úpadcu týkajúce sa tohto majetku sú voči konkurzným 
veriteľom právne neúčinné. Podľa § 47 nového zákona sa súdne a iné konania, 
ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu, prerušujú, ak sa týkajú majetku úpadcu 
alebo nárokov konkurzných veriteľov. Rovnako nemožno začínať exekučné konania 
na majetok spadajúci do konkurznej podstaty a už začaté exekučné konania sa zo 
zákona prerušujú. Nesplatné pohľadávky a záväzky úpadcu sa vyhlásením konkurzu 
stávajú splatnými. 
 
Prvá schôdza konkurzných veriteľov sa má podľa nového zákona uskutočniť 
najneskôr do 40 dní po vyhlásení konkurzu, avšak nie skôr ako prvý deň a nie 
neskôr ako piaty deň od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.  
 
Podľa nového zákona sa na prvej schôdzi konkurzných veriteľov vždy hlasuje 
najskôr o odvolaní správcu. Ak je jeho odvolanie nepriechodné alebo sa nenájde 
dostatok hlasov na voľbu nového správcu, sudca alebo ním poverený vyšší súdny 
úradník priamo na prvej schôdzi uznesením potvrdí doterajšieho správcu vo funkcii. 
Toto ustanovenie možno hodnotiť pozitívne - súdom navrhnutý správca bude totiž 
musieť byť vždy ešte na začiatku konania najprv odobrený veriteľmi. 
 
Rovnako ako v prípade reštrukturalizácie, aj v konkurze existuje veriteľský výbor ako 
kolektívny orgán veriteľov, ktorý má 3 alebo 5 členov. Správca je povinný pravidelne 
každých 30 dní predkladať veriteľskému výboru písomné správy o svojej činnosti. 
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4.12 Konkurzný správca  
 
Správca zodpovedá každému veriteľovi za škodu, ktorá vznikne v dôsledku 
porušenia povinnosti vykonávať funkciu s odbornou starostlivosťou. V praxi preto 
konkurzní správcovia poisťujú svoju zodpovednosť za potenciálnu škodu spôsobenú 
výkonom povolania. Postavenie správcov je po novom definované v osobitnom 
predpise. 
 
 

4.13 Nesplnenie si povinností úpadcom  
 
Úpadca je povinný najneskôr do 15 dní od vyhlásenia konkurzu zostaviť a odovzdať 
správcovi zoznam majetku a záväzkov, celé účtovníctvo a všetky doklady týkajúce 
sa majetku a záväzkov. Zoznam majetku a záväzkov je úpadca povinný podpísať a 
výslovne o nich vyhlásiť, že sú pravdivé a úplné. Čo však v prípade, ak si úpadca 
túto povinnosť nesplní? V takom prípade ho na jej splnenie vyzve správca. V žiadosti 
správca poučí úpadcu o následkoch nesplnenia povinnosti podľa Trestného zákona 
a o možnosti uväznenia a uloženia pokuty. Ak ani to nepomôže, nastupuje asistencia 
súdu. Konkurzný súd vyzve úpadcu na splnenie týchto povinností v dodatočnej 7-
dňovej lehote. Súd v uznesení poučí úpadcu, že v prípade nesplnenia povinnosti ani 
v dodatočnej lehote zabezpečí jeho predvedenie na výsluch alebo mu môže uložiť 
pokutu až do výšky 5 000 000 Sk, pričom výnos pokuty je príjmom všeobecnej 
podstaty.   
 
 

4.14 Dĺžka trvania konkurzu 
 
Podľa platného ZKV by mal konkurz v zásade trvať najviac 18 mesiacov. Táto lehota 
je však len procesná lehota, s ktorej omeškaním zákon nespája žiadne právne 
dôsledky. A tak sa v praxi často porušuje a konkurzy trvajú aj niekoľko rokov. V 
novom zákone však už nefiguruje žiadna lehota, ktorá by časovo limitovala dĺžku 
trvania konkurzu. 
 
Jedným z hlavných dôvodov dlhého trvania konkurzov je problematické 
speňažovanie majetku dlžníka. Podpisuje sa pod to jednak nízka kúpyschopnosť, ale 
tiež nízka informovanosť potenciálnych záujemcov. Túto situáciu by mohlo zlepšiť 
vytvorenie centrálneho elektronického registra majetku spoločností v konkurze. 
Takýto register by však mal mať formu čisto komerčnej aktivity súkromného sektora. 
 
 

4.15 Účinnosť  
 
MS SR má podľa splnomocňujúceho ustanovenia § 204 nového zákona vydať 
vykonávaciu vyhlášku, v ktorej stanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok. Bolo by 
to dobré, pretože v súčasnosti konkurzní veritelia často nevedia, ako majú prihlášku 
pohľadávky do konkurzu podať. Žiadna právna norma nestanovuje vzor tlačiva 
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prihlášky. Každý konkurzný súd si však vyhotovil vlastný formulár prihlášky, ktorý 
odporúča v praxi používať. 
 
Nový zákon o konkurze a reštrukturalizácii nadobudne účinnosť od 1. júla 2005 
okrem článku I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006. 
 
 

4.16 Všeobecné pozitíva novej právnej úpravy 
 

1. Zákon predpokladá prednosť reštrukturalizácie pred konkurzom vtedy, ak 
existuje predpoklad zachovania fungovania podniku a pravdepodobnosť, že 
povolením reštrukturalizácie sa dosiahne vyšší výťažok na uspokojenie 
veriteľov ako vyhlásením konkurzu.  

2. Existencia zákonnej lehoty na vyhlásenie konkurzu pre sudcu, ktorá je najviac 
15 pracovných dní. Do 30.6.2005 zákon nestanovuje žiadnu lehotu.  

3. Povinnosť súdu povoliť reštrukturalizáciu do 15 pracovných dní.  
4. Povinnosť správcu každých 30 dní od svojho ustanovenia predkladať 

veriteľskému výboru písomné správy o svojej činnosti. 
5. Ustanovenie, ktoré umožní fiktívne alebo nesprávne prihlásené pohľadávky 

do konkurzu pokutovať. 
6. Bude existovať nový zákon o správcoch upravujúci ich status.  
7. Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú okamihom zverejnenia uznesenia súdu 

o vyhlásení konkurzu v obchodnom registri. Podnikatelia si tak môžu 
prostredníctvom internetu odsledovať začiatok konkurzného konania a teda aj 
45-dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.  

8. Ministerstvo spravodlivosti má vydať vykonávaciu vyhlášku, v ktorej stanoví 
vzory tlačív pre podávanie prihlášok pohľadávok.  

 
 

4.17 Všeobecné negatíva novej právnej úpravy 
 

1. Vypustenie možnosti dodatočného prihlásenia pohľadávok aj po uplynutí 
stanovenej lehoty až do prieskumného pojednávania diskriminuje neznámych 
veriteľov.  

2. Zákon stanovuje krátke lehoty. Je však otázne, či sa budú v konkurznej praxi 
dodržiavať. Zákon s ich omeškaním nespája žiadne právne účinky.  

 

 43



 

5. Vyhodnotenie pripomienok PAS a RÚZ k primárnemu návrhu 
Zákona o konkurze a reštrukturalizácii 
 

5.1 Lehota na prihlasovanie pohľadávok 
• Návrh zákona: V §33 ods.3 skrátil lehotu na prihlasovanie pohľadávok zo 60 na 

30 dní od vyhlásenia konkurzu. Zároveň bola zrušená možnosť dodatočného 
prihlásenie pohľadávky po uplynutí tejto lehoty až do termínu prieskumného 
pojednávania. 

• Návrh PAS: Ponechať možnosť dodatočného prihlasovania pohľadávok. 
• Schválený zákon: V § 28, ods. 5 stanovuje lehotu na prihlasovanie pohľadávok 

na 45 dní; možnosť dodatočného prihlásenia pohľadávky nebola do zákona 
zapracovaná. 

 

5.2 Privilegovanie colného konania pred daňovým 
• Návrh zákona: § 51 definoval ktoré konania sa vyhlásením konkurzu prerušujú. 

Colné konanie sa vyhlásením konkurzu neprerušovalo, kým daňové konanie áno.  
• Návrh PAS: Zrovnoprávniť postavenie daňového a colného konania 
• Schválený zákon: V §47, ods. 2 je pripomienka v plnej miere zohľadnená 

(„Vyhlásením konkurzu sa neprerušuje daňové konanie, colné konanie...“) 
 

5.3 Oznamovacia povinnosť súdov pri vyhlásení konkurzu 
• Návrh zákona: § 25, ods. 1 definuje doručovanie uznesenia o vyhlásení konkurzu 

(„Uznesenie súd doručí účastníkom konania a správcovi; uznesenie tiež 
bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku...“) 

• Komentár PAS a RÚZ: Veritelia nie sú účastníkmi konkurzného konania dovtedy, 
kým neprihlásia svoje pohľadávky; tzn., že v čase vyhlásenia konkurzu nie sú 
veritelia (okrem navrhovateľa) účastníkmi konkurzného konania, uznesenie 
o vyhlásení konkurzu im nebude doručené a jedinou možnosťou, ako sa 
o konkurze dozvedieť je obchodný vestník, alebo vývesná tabuľa súdu.  

• Návrh PAS a RÚZ: Uznesenie o vyhlásení konkurzu posielať všetkým známym 
veriteľom poštou. 

• Schválený zákon: § 22, ods. 2 je obsahovo podobný návrhu zákona. 
Doručovanie uznesenia o vyhlásení konkurzu všetkým známym veriteľom nebolo 
do zákona zapracované. 

 

5.4 Pokutovanie úpadcu v prípade nespolupráce so správcom, 
• Návrh zákona: § 81, ods. 5 umožňoval pokutovať úpadcu v prípade nespolupráce 

so správcom až do výšky 10 000 000 alebo 10 % obratu úpadcu za posledné 
účtovné obdobie. Návrh zákona pritom nestanovoval, kto bude príjemcom 
pokuty. 

• Komentár PAS a RÚZ: Úpadca určite má spolupracovať, ak tak nečiní, musí mať 
príslušný súd k dispozícii určité donucovacie prostriedky. Zákon však doposiaľ 
žiadne pokuty voči úpadcovi nestanovoval, čo je logické, keďže úpadca ich v 
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podstate nemá z čoho zaplatiť. Podľa nového zákona by ich musel vyfinancovať 
pravdepodobne z podstaty, čo by však v konečnom dôsledku viedlo k 
neúmernému obohateniu štátu na úkor všetkých veriteľov.  

• Návrh PAS a RÚZ: Zaviesť väčšiu mieru zosobnenia pokút za nespoluprácu 
a adekvátne tomu prispôsobiť ich výšku. Zadefinovať v zákone príjemcu pokuty. 

• Schválený zákon: V § 74, ods. 5 je maximálna výška pokuty stanovená na 
5 000 000; zároveň sú tu explicitne stanovené subjekty v prospech ktorých sa 
pokuta pripisuje. Návrh na zosobnenie pokút nebol akceptovaný. 

 

5.5 Pokutovanie pohľadávky prihlásenej v nesprávnej výške 
• Návrh zákona: § 137, ods. 2 pôvodného návrhu definoval pokutu vo výške 100 % 

až 500 % z tej časti prihlásenej pohľadávky ktorá prevyšuje sumu určenú súdom 
v konaní o určení pohľadávky. 

• Komentár PAS a RÚZ: Ak sa v konaní o určení pohľadávky preukáže, že 
pravosť, výška alebo poradie pohľadávky boli iné, ako uvedené v prihláške 
(nižšia ako 75 % z prihlásenej sumy), bude veriteľ povinný uhradiť v prospech 
niektorej z konkurzných podstát sumu určenú súdom vo výške 100 % až 500 % 
tej časti prihlásenej pohľadávky, ktorá prevyšuje čiastku zistenú v konaní 
o určenie pohľadávky (§ 37 ods. 1 a 2). Zákon dokonca hovorí, že ak túto 
prevyšujúcu sumu nie je možné určiť, pokuta sa určí z celej sumy prihlásenej 
pohľadávky. Je pritom nepochybné, že do konkurzného konania si veritelia 
prihlasujú aj pohľadávky, ktoré sú medzi nimi a úpadcom sporné. Pokuta vo 
výške 500 % už nie je sankcia, ale represia. Škála pokutovania 100  % až 500 % 
je príliš široká a konkrétna pokuta by tak záležala na často subjektívnej úvahe 
sudcu.  

• Návrh PAS a RÚZ: Zúžením intervalu pokút obmedziť subjektívne rozhodovanie 
sudcov a limitovať pokutu na maximálne 100 % neprávom prihlásenej časti 
pohľadávky. 

• Schválený zákon: § 125 stanovuje nový a miernejší mechanizmus výpočtu pokút 
za pohľadávky prihlásené v nesprávnej výške („0, 1 % až 0, 2 % za každý deň od 
prihlásenia pohľadávky až do právoplatného skončenia konania o určení 
pohľadávky z tej sumy prihlásenej pohľadávky, ktorá prevyšuje sumu určenú 
súdom v konaní o určení pohľadávky...“) 

 

5.6 Definícia pojmu „ministerstvo“ 
• Návrh zákona: Návrh často hovorí o "ministerstve". Je zrejmé, že ide o 

Ministerstvo spravodlivosti SR. V úvodných ustanoveniach však nie je tento 
pojem zadefinovaný.. 

• Návrh PAS: Zadefinovať pojem „ministerstvo“ ako legislatívnu skratku MS SR. 
• Schválený zákon: § 3, ods. 4 pojem „ministerstvo“ definuje („Podrobnosti 

o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predĺženia ustanoví všeobecne 
záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“)“) 
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5.7 Upozornenie na neúplnosť prihlášky 
• Návrh zákona: § 34, ods. 1 zbavuje súdy a správcov povinnosti upozorniť 

veriteľov na chyby v prihláške („...Ani správca ani súd nie sú povinní upozorniť 
veriteľa na nedostatky prihlášky.“) 

• Komentár PAS a RÚZ: Ak veriteľ podá neúplnú prihlášku sudca ju podľa návrhu 
ZKR zamietne bez toho, aby upozornil veriteľa, čím veriteľ stráca právo na 
uspokojenie svojej pohľadávky v konkurznom konaní.  

• Návrh PAS a RÚZ: Doplniť do zákona ustanovenie, podľa ktorého by súd mal 
povinnosť písomne informovať veriteľa o zamietnutí neúplnej prihlášky a vyzvať 
ho na podanie opravnej prihlášky v lehote 7 dní od doručenia oznámenia. 
V prípade podania neúplnej opravnej prihlášky nebudú pohľadávky veriteľa 
uznané. 

• Schválený zákon: § 29, ods. 9 rieši tento problém iným , no dostatočne účinným 
spôsobom, keď sú súd alebo správca povinní na požiadanie vydať veriteľovi 
potvrdenie o prijatí prihlášky, ktoré musí obsahovať aj informáciu o prípadných 
nedostatkoch prihlášky. 

 

5.8 Majetok vo vlastníctve štátu 
• Návrh zákona: Podľa § 79 ods. 2 návrhu zákona súčasťou konkurznej podstaty 

nie je majetok, ktorý je vo vlastníctve štátu a ktorý nemôže byť vo vlastníctve inej 
právnickej alebo fyzickej osoby (napríklad nerastné bohatstvo, jaskyne, prírodné 
liečivé zdroje). V tomto prípade štát namiesto majetku, ktorý nemôže byť vo 
vlastníctve inej právnickej alebo fyzickej osoby vloží do podstaty peňažné 
prostriedky alebo štátne dlhopisy so splatnosťou najviac 3 mesiace. 

• Komentár PAS: Toto ustanovenie je dosť nejasné, ťažko odhadnúť, či bude v 
praxi fungovať. Za prvé - nie je zjavné, v akých prípadoch by sa malo uvedené 
ustanovenie aplikovať. Naviac ide o výdavky, ktoré zrejme nebudú vyčlenené v 
štátnom rozpočte a je otázne, či štát na to bude mať finančné prostriedky. 

• Návrh PAS: Majetok vo vlastníctve štátu, ktorý nemôže byť vo vlastníctve inej 
právnickej alebo fyzickej osoby úplne vylúčiť z konkurznej podstaty 

• Schválený zákon: § 72, ods. 1 vylučuje majetok štátu definovaný v zákone č. 
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov z konkurznej 
podstaty 

 

5.9 Domová a osobná prehliadka 
• Návrh zákona: Podľa § 82 mohol správca po odobrení súdom vykonať prehliadku 

priestorov, v ktorých podľa názoru správcu môžu byť umiestnené záznamy, 
dokumenty alebo majetok patriaci úpadcovi ako aj osobnú prehliadku úpadcu. 

• Komentár PAS a RÚZ: Možnosť domovej a osobnej prehliadky úpadcu je 
zakotvená vo viacerých legislatívach členských štátov EÚ a viackrát už pomohla 
k zabaveniu dôležitých materiálov alebo majetku úpadcu, resp. spoločnosti ktorá 
sa v konkurze nachádzala. Možnosť osobnej prehliadky sa však v kontexte 
konkurzného práva zdá ako neopodstatnená 

• Návrh PAS a RÚZ: Vypustiť možnosť osobnej prehliadky zo zákona 
• Schválený zákon: Schválený zákon domovú ani osobnú prehliadku neobsahuje 
 

 46



 

5.10 Vylúčenie majetku z podstaty  
• Návrh zákona: Podľa § 90 návrhu zákona z konkurznej podstaty sa má vylúčiť 

majetok, ktorého speňaženie je nemožné alebo spojené s vynaložením nákladov 
prevyšujúcich výťažok z jeho speňaženia. Ak dôjde k účinnému vylúčeniu tohto 
majetku z príslušnej podstaty, majetok sa stáva vlastníctvom štátu.  

• Komentár PAS: Majetok vylúčený z konkurznej podstaty by nemal automaticky 
prejsť do vlastníctva štátu  

• Návrh PAS: Majetok vylúčený z konkurznej podstaty najprv ponúknuť veriteľom a 
až potom zvážiť prechod vlastníckych práv na štát. 

• Schválený zákon: Podľa § 81 bude majetok vylúčený z konkurznej podstaty 
najprv ponúknutý veriteľom.  

 

5.11 Odvolanie správcu počas konkurzného konania 
• Návrh zákona: § 41, ods. 1 definuje, za akých podmienok môže schôdza 

veriteľov hlasovať o odvolaní správcu. Ak tieto podmienky nie sú splnené súd 
správcu neodvolá. 

• Komentár PAS a RÚZ: Podľa návrhu zákona sa na prvej schôdzi konkurzných 
veriteľov hlasuje vždy o odvolaní správcu  a  súd je povinný veriteľmi zvoleného 
nového správcu ustanoviť do funkcie. Na ďalších schôdzach konkurzných 
veriteľov už súd skúma dôvody, pre ktoré má byť doterajší správca odvolaný. 
Súd by nemal v priebehu konkurzu subjektívne rozhodovať o tom, či si veritelia 
smú alebo nesmú dosadiť za správcu  osobu, na ktorej majú záujem.  

• Návrh PAS: Vypustiť zo zákona právomoc súdov rozhodovať o výmene správcu 
počas trvania konkurzu. 

• Schválený zákon: Nový zákon v § 36 ešte viac sprísňuje podmienky pre výmenu 
správcu. Rozhodujúce slovo má aj naďalej súd. 

 

5.12 Možnosť predĺženia lehoty na popieranie pohľadávok 
• Návrh zákona: § 36 ods. dáva správcovi paušálnu lehotu 30 dní na preskúmanie 

a prípadné popretie sporných pohľadávok bez ohľadu na množstvo veriteľov 
• Komentár PAS a RÚZ: V praxi môže dôjsť k situácii, keď sa prihlási niekoľko 

1000 veriteľov. V takom časovom horizonte bude problematické všetky 
prihlásené pohľadávky riadne preštudovať a tak by mohol správca akceptovať aj 
také, ktoré by po dôkladnejšom preštudovaní inak zamietol.  

• Návrh PAS a RÚZ: V prípade veľkého počtu veriteľov by mal mať súd možnosť 
adekvátne predĺžiť lehotu na preskúmanie a popieranie pohľadávok 

• Schválený zákon: § 124 neobsahuje možnosť predĺženia lehoty na preskúmanie 
a popieranie pohľadávok. Jedným z argumentov MS SR bolo, že veľké konkurzy 
nebudú robiť individuálny správcovia, ale správcovské firmy.  

 

5.13 Účinnosť nového zákona 
• Návrh zákona: Nový ZKR mal začať platiť od 1.1.2005 
• Komentár PAS: Takýto rozsiahly zákon by mal mať minimálne polročné 

legisvakačné obdobie (obdobie medzi publikáciou zákona v zbierke zákonov a 
nadobudnutím účinnosti), aby sa podnikatelia, správcovia a konkurzní sudcovia 
mohli adaptovať na nové právne pomery. 
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• Návrh PAS: Predĺžiť legisvakačné obdobie minimálne o pol roka 
• Schválený zákon: Nový ZKR nadobudne účinnosť od 1.7.2005  
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