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Nový spôsob vymáhania – legislatíva

NR SR schválila novelu Exekučného poriadku, ktorou sa mení zákon o 

sociálnom poistení (29. novembra 2016). 

Zákon zaviedol tzv. „správny výkon“. 

Je to nový spôsob vymáhania pohľadávok. 

Znamená, že správu a vymáhanie pohľadávok procesne vykonáva a riadi 

Sociálna poisťovňa.
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Vymáhanie a Sociálna poisťovňa

Zavedenie nového spôsobu vymáhania pohľadávok je súčasťou exekučnej reformy,
ktorá má vyriešiť 3,7 milióna exekučných konaní vedených na súdoch v Slovenskej
republike.

Sociálna poisťovňa ako orgán verejnej moci rozhoduje o právach a povinnostiach
účastníkov konania, zabezpečuje výber poistného a výplatu dávok. Od 1. 7. 2017 sa jej
umožnilo, aby zabezpečila nútený výkon rozhodnutia voči tým účastníkom, ktorí si
svoje povinnosti nesplnia v zákonných lehotách a následne ani v lehotách určených
rozhodnutím.

Ročne je vydaných okolo 300 tisíc rozhodnutí o povinnosti zaplatiť poistné, pokuty,
penále a pohľadávku na dávke. SP zároveň vypláca dávky aj tým, ktorí si na základe
iného rozhodnutia nesplnili svoje zákonné povinnosti. Doteraz aj voči týmto osobám
musela podať návrh na exekúciu, aby vymohla prostredníctvom exekútora zrážkou z
dávky svoju pohľadávku. Zároveň má informácie o zamestnaní fyzických osôb, tieto
informácie sprostredkúva súdnym exekútorom, aby vymohli zrážkami zo mzdy a iných
príjmov pohľadávku uplatnenú v exekučnom konaní.

Exekučný proces je zdĺhavý a nákladný.
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Spôsoby vymáhania Sociálnou poisťovňou 

Vymáhanie sa môže uskutočniť voči:
a) fyzickej osobe tromi spôsobmi

• prikázaním pohľadávky z účtu v banke
• zrážkami zo mzdy
• zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou (SP)

b) právnickej osobe jedným spôsobom a to prikázaním pohľadávky z účtu v banke

Poznámky:
• pre uskutočnenie vymáhania sú banky povinné oznamovať SP čísla účtov povinných

osôb a zostatky na nich
• o zamestnávateľoch fyzických osôb ako aj o poberaní dávok – má SP informácie

z vlastných zdrojov
• v priebehu „správneho výkonu“ je možné vymáhanie odložiť s blokáciou alebo bez

blokácie prostriedkov
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Prínos nového procesu

V prípade úspešnej exekúcie zaplatil dlžník vymáhanú istinu + 20% z vymoženej
čiastky ako odmenu exekútorovi a trovy konania.

Pozitíva nového spôsobu vymáhania Sociálnou poisťovňou:

• nebude narastať súdna agenda v oblasti exekúcií v takom rozsahu ako to bolo
v minulých rokoch

• dlžníci nebudú platiť žiadne trovy – splatenie dlhu bude pre nich lacnejšie
• v prípade neúspechu vo vymáhaní Sociálna poisťovňa nebude platiť exekučné

trovy
• proces vymáhania sa zrýchli
• proces bude v súlade s elektronizáciou verejnej správy
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Odporúčania pre fyzické a právnické osoby 

• komunikovať so Sociálnou poisťovňou
• oznamovať Sociálnej poisťovni skutočnosti, ktoré majú vplyv na výplatu dávky
• preberať zásielky na pošte
• v prípade vzniku záväzku voči Sociálnej poisťovni okamžite kontaktovať

príslušnú pobočku SP za účelom vysporiadania záväzku
• môžete žiadať o splátkový kalendár! – uľahčí to splácanie dlhu
• informovať sa o dosahu neuhradenia záväzkov
• neplatenie poistného SZČO má vplyv na dávky zo sociálneho poistenia pri

nárokoch v budúcnosti
• z oneskorenej úhrady poistného narastá penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy

za každý deň omeškania odo dňa splatnosti do dňa úhrady poistného

Penále za obdobie od 1. januára 2005 nie je možné odpustiť.


