
Praktické usmernenia k vypracovaniu verejného plánu pre potreby riešenia hroziaceho 

úpadku malých a stredných podnikov  

 

Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje praktické usmernenie k vypracovaniu verejného plánu pre 

potreby hroziaceho úpadku malých a stredných podnikov v nadväznosti na § 63 písm. a) zákona  

č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“). 

Malé a stredné podniky podobne ako veľké firmy pri predchádzaní hroziacemu úpadku postupujú 

podľa zákona a naň nadväzujúcich vyhlášok: 

- vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 195/2022 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

- vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 197/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti, medzere krytia a hroziacej platobnej 

neschopnosti, 

- ďalšie nadväzujúce právne predpisy.  

 

Návrh na verejnú preventívnu reštrukturalizáciu podľa § 7 ods. 1 zákona podáva dlžník.  

Podľa § 36 ods. 6 zákona k návrhu prikladá koncept verejného plánu a prílohy:   

- zoznam veriteľov, 

- zoznam majetku so stanovením hodnôt, 

- zoznam ručiteľov a iných garantov, 

- zoznam spriaznených osôb, 

- zoznam úkonov so spriaznenými osobami za posledné tri roky, 

- zoznam zamestnancov, 

- analýza hroziaceho úpadku, 

- analýza najlepšieho záujmu veriteľov, 

- analýza pravidla relatívnej priority, 

- analýza životaschopnosti. 

 

Ak ide o malé a stredné podniky, tak sa podľa § 5 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 

č. 195/2022 Z. z. môžu prílohy verejného plánu vypracovať v zjednodušenom formáte podľa 

praktických usmernení Ministerstva hospodárstva SR.  

 

Ministerstvo hospodárstva SR v tejto súvislosti odporúča malým a stredným podnikom uviesť 

v návrhu všetky potrebné prílohy uvedené v § 36 ods. 6 zákona s tým, že pri spracovaní analýz budú 

v súlade so zákonnými požiadavkami aplikovať vhodné metódy finančnej analýzy. 

 

V prípade, že podnik nemá vlastné personálne odborné kapacity na vypracovanie verejného plánu, 

odporúčame mu, aby využil poradcov. Ministerstvo hospodárstva SR na základe zverejnenej výzvy 

zostavilo zoznam poradcov pre malé a stredné podniky v prípade hroziaceho úpadku, ktorý je 

zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR. Podniky v hroziacom úpadku v súlade 

so zákonom č. 111/2022 Z. z. môžu využiť ako poradcov aj iné právnické a fyzické osoby, ako tie, 

ktoré sú uvedené v zozname.  

 

Ministerstvo spravodlivosti SR spracovalo niektoré formuláre k verejnej preventívnej 

reštrukturalizácii a k dočasnej ochrane, ktoré sú zverejnené na stránke slovensko.sk. Linky na 

konkrétne formuláre sú zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Ide 

o nasledovné formuláre: 

- Návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s možnosťou podania návrhu 

na poskytnutie dočasnej ochrany, 

- Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom - nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu, 

- Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom, 

https://www.justice.gov.sk/sluzby/verejna-a-neverejna-preventivna-restrukturalizacia/


- Návrh na predĺženie dočasnej ochrany, 

- Návrh žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany podnikateľa. 

 

Malé a stredné podniky musia pri vypracovaní verejného plánu pre potreby riešenia hroziaceho 

úpadku dodržiavať všetky zákonné predpisy, pričom zoznam najdôležitejších uvádzame nižšie.  

 

Zoznam právnych predpisov:  

1. Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/111/20220501 

 

2. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR  č. 195/2022 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/195/20220717 

 

3. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 197/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti, medzere krytia a hroziacej platobnej 

neschopnosti  

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/197/20220717 

 

Súčasne Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje na svojom webovom sídle ako pomôcku pre malé 

a stredné podniky „Príručku pre podnikateľov pre preventívnu reštrukturalizáciu a využitie 

poradenských služieb v tejto oblasti“ spracovanú Americkou obchodnou komorou na Slovensku 

a Slovenskou bankovou asociáciou. Uvedenú príručku zverejňujeme so súhlasom obidvoch 

inštitúcií. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/195/20220717

