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Viac ako šestina Slovákov považuje pôžičku na školské pomôcky za 

rozumný dôvod na zadlženie  

Bratislava, 25. septembra 2019 – Zatiaľ čo necelé dve pätiny (37 %) Slovákov úplne odmietajú vziať si pôžičku 

na akýkoľvek účel, viac ako šestina (16 %) opýtaných by bola ochotná zadlžiť sa v prípade školských potrieb 

a ďalších nákupov spojených so školskou dochádzkou (výlety, škola v prírode atď.). Ukazujú to výsledky 

prieskumu, realizovaného pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na 

správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.  

Na rebríčku rozumných dôvodov na zadlženie, ako ich vnímajú Slováci, je úver z dôvodu školskej výbavy ďaleko 

za pôžičkami v prípade poruchy v byte (pokazená práčka, zatečený strop atď.) s 58 % respondentov, splátkou 

za leasing vozidla so 47 % opýtaných i pôžičkou na splátku spotrebiteľského úveru za nový TV prijímač alebo 

chladničku (43 % respondentov). 

„Možnosti vziať si pôžičku na nákup školských potrieb sú viac naklonení ľudia, ktorí už nejaký úver majú, so 

základným vzdelaním a s päť a viacčlennými rodinami. Medzi rozumnými dôvodmi na zadlženie stojí pôžička 

na obstaranie školských potrieb na podobnej úrovni ako úver na zaplatenie nájmu alebo elektriny či plynu,“ 

uvádza Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK. 

Aj v prípade, že sa rodičia zamerajú na najlacnejšie výrobky, vyjde potrebná výbava pre dieťa nastupujúce do 

prvej triedy na 100 až 150 eur. Ďalšie náklady sú spojené so školskými výletmi a exkurziami alebo pobytom na 

škole v prírode. Školáci potrebujú tiež viac oblečenia či vybavenia na telocvik a ďalšie náklady sú spojené so 

stravovaním v školskej jedálni a možnosťou navštevovať školskú družinu. 

„Náš predchádzajúci prieskum ukázal, že na školské pomôcky a ďalšie vybavenie spojené s nástupom školskej 

dochádzky si niekedy požičala peniaze viac ako osmina slovenských rodičov. Väčšina domácností je teda 

schopná financovať tieto náklady v rámci svojich bežných prevádzkových výdavkov alebo majú vopred 

nasporené,“ dodáva Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK. 

Na školskej výbave sa dá aj ušetriť, napríklad v prípade nákupu aktovky a ďalších potrebných vecí z druhej ruky. 

Rodinám vo finančnej núdzi môžu pomôcť rôzne neziskové a charitatívne organizácie. 

O spoločnosti KRUK  

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej 

spoločnosti, založenej v roku 1998 a pôsobiacej v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Nemecku, Taliansku, 

Španielsku a na Slovensku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov 



 

  

a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, poisťovní, telefónnych operátorov i poskytovateľov 

energií a ďalších služieb. Motto spoločnosti „Pomáhame splácať dlhy“ je výsledkom inovačnej politiky 

orientovanej na zmierlivé riešenia. Hlavnou prednosťou, ktorou sa spoločnosť KRUK vyznačuje, je partnerský, 

osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu je motivovať 

zadlžené osoby, aby začali rokovať o splatení dlhov vo forme splátok, ktoré si môžu dovoliť podľa svojej 

aktuálnej finančnej situácie. Viac informácii o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe www.cz.kruk.eu. 
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