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Takmer tretina študentov má dve alebo tri pôžičky 

Pôžičky majú najčastejšie mladí ľudia vo veku 27 až 30 rokov s osobným príjmom nad 600 eur 

13. februára 2020 – Mladí Slováci si najčastejšie požičiavajú na bývanie a obstaranie automobilu, každý 

desiaty mladý dlžník si požičal na nákup elektroniky (televízie, mobilného telefónu). Z prieskumu 

vypracovaného agentúrou STEM/MARK pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa 

zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, tiež vyplýva, že štvrtina 

mladých Slovákov vo veku 18 až 22 rokov má dve alebo tri pôžičky.  

Nejakú finančnú pôžičku má v súčasnosti 51 % mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov. Viac sa zadlžujú muži 

(57 %) než ženy (45 %). Mladí Slováci si najčastejšie berú úver vo veku 27 až 30 rokov (78 %) a ľudia bez 

maturity i vysokoškolsky vzdelaní si požičiavajú v podobnej miere.  

„Vysoký podiel pôžičiek medzi ľuďmi mladšími ako 30 rokov, ktorí žijú v manželskom alebo partnerskom 

vzťahu a majú jedno či viac detí, jasne súvisí s pôžičkami na vlastné bývanie. Znepokojivé je zistenie, že 15 % 

mladých ľudí vo veku 18 až 22 rokov rieši pôžičkou náklady na voľnočasové aktivity. Alarmujúci je tiež celkový 

počet úverov významnej časti mladých ľudí,“ hovorí Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti 

KRUK. 

Nadpolovičná väčšina (52 %) mladých dlžníkov má len jeden úver a spravidla ide o hypotéku na vlastný dom 

či byt. Plných 16 % najmladších dlžníkov (vo veku 18 až 22 rokov) má dokonca štyri pôžičky. Viacnásobne sa 

zadlžujú predovšetkým študenti, dve alebo tri pôžičky má 31 % študentov, štyri pôžičky celých 20 %. 

„Závery nášho aktuálneho prieskumu medzi mladými ľuďmi bohužiaľ ukazujú, že väčší počet rôznych pôžičiek 

majú najčastejšie ľudia s nízkymi príjmami, ktorí sa v prípade nečakaných výdavkov ľahko dostanú do 

situácie, keď nebudú schopní splácať všetky svoje záväzky,“ dodáva generálna riaditeľka spoločnosti KRUK 

Jaroslava Palendalová. 

Absolútna väčšina (84 %) zadlžených respondentov získala pôžičku (spravidla hypotéku) od banky. Každý 

siedmy (14 %) mladý dlžník si požičal peniaze od rodičov a 10 % účastníkov prieskumu sa obrátilo na 

poskytovateľa spotrebiteľských úverov. 

 



 

  

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. Hlavné prednosti, ktorými sa spoločnosť KRUK vyznačuje, sú partnerský 

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

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

svojej aktuálnej finančnej situácie. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webovej lokalite 

www.cz.kruk.eu. 
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