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Do konca novembra zbankrotovalo už 4 415 
ľudí 
 

 V novembri zbankrotovalo na Slovensku 773 občanov 
 Až 220 bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji 

 

Bratislava 7. decembra 2017 – V novembri bolo na Slovensku vyhlásených 773 osobných 
bankrotov. Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. 
r. o. (ďalej CRIF SK), do konca novembra zbankrotovalo 4 415 obyvateľov Slovenskej 
republiky. „Od nadobudnutia účinnosti novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, 
ktorá výrazným spôsobom zmenila podmienky osobného bankrotu, bolo najviac 
rozhodnutí o oddlžení, okrem mesiaca august, vydaných v Banskobystrickom kraji. V  

novembri sme tu zaznamenali až 220 osobných bankrotov,“ približuje Jana Marková, 
hlavná analytička CRIF SK. 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu osobných bankrotov do konca novembra 2017 

 

Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. 

 

V novembri bolo na Slovensku vyhlásených 773 osobných bankrotov. Ide o mesiac s druhým 
najväčším počtom osobných bankrotov za jedenásť mesiacov tohto roku, rekordným bol október s 
867 osobnými bankrotmi. Podľa údajov analytickej spoločnosti CRIF SK do konca novembra 
zbankrotovalo 4 415 obyvateľov Slovenskej republiky. 

Ako ďalej vyplýva z analýzy CRIF SK, až na jednu výnimku boli všetky osobné bankroty v novembri  
2017 vyhlásené podľa novelizovanej právnej úpravy zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinnej 
od 1. marca 2017. Oddlženie formou konkurzu si zvolilo 760 dlžníkov a možnosť splátkového 

kalendára využilo 12 z ich celkového počtu. V novembri 2017 súdy rozhodli o oddlžení 750 občanov 
(97 %) a 23 fyzických osôb podnikateľov (3 %). „Pomer občanov a fyzických osôb podnikateľov na 
vyhlásených osobných bankrotoch dokazuje, že možnosť oddlženia občanov - nepodnikateľov bola 

pred prijatím novely zákona takmer nemožná“ hovorí Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK. 
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Graf č. 2: Vývoj počtu osobných bankrotov v novembri 2017 v krajoch 

 

Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. 

 

V novembri 2017 najviac ľudí zbankrotovalo v Banskobystrickom kraji s 220 osobnými bankrotmi, 

nasleduje Žilinský kraj so 110 osobnými bankrotmi. Najmenej ľudí zbankrotovalo v Bratislavskom – 

44 a v Trnavskom kraji – 39. „Nakoľko v Trnavskom kraji ešte stále nie je zriadená pobočka Centra 
právnej pomoci, predpokladáme, že viacerých dlžníkov z tohto kraja vybavujú pobočky Centra 
právnej pomoci v susediacich regiónoch. Nízky počet osobných bankrotov vyhlásených 
v Bratislavskom kraji nepripisujeme menšiemu počtu dlžníkov, ktorí potrebujú riešiť svoju finančnú 
situáciu prostredníctvom osobného bankrotu, ale kapacitnými možnosťami Centra právnej pomoci  
a príslušného súdu,“ upozorňuje J. Marková. 

 

Graf č. 3: Osobné bankroty mužov a žien podľa veku v novembri 2017 

Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. 
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Z celkového počtu osobných bankrotov v novembri 2017 zbankrotovalo 486 mužov (62,87 %) 
a 287 žien (37,13 %). Najväčšou skupinou dlžníkov so 142 osobnými bankrotmi sú muži vo veku 
30 – 39 rokov, medzi ženami je najviac, 85 bankrotov vo vekovom intervale 40 – 49 rokov. 
Z celkového počtu dlžníkov, ktorí zbankrotovali v novembri 2017, malo 5,30 % vysokoškolské 
vzdelanie. 

 

Graf č. 4: Podiel mužov a žien podľa úrovne vzdelania v novembri 2017 

 

Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. 

 

CRIF SK analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2008. Spoločnosť do analýzy 
zahrnula údaje o fyzických osobách, ktoré v súlade s novými ustanoveniami zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii sami podali návrh na svoje oddlženie (osobný bankrot) prostredníctvom Centra 
právnej pomoci buď formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. Do štatistiky počtu 

vyhlásených osobných bankrotov boli zahrnuté aj rozhodnutia súdov o vyhlásení konkurzu ešte 
podľa pôvodnej právnej úpravy, nakoľko návrhy na osobný bankrot boli podané pred dátumom 
nadobudnutia účinnosti novely zákona. V analýze nie sú zahrnuté údaje o fyzických osobách - 
podnikateľoch, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz návrhom inej osoby alebo subjektu. Tieto 

údaje sú zahrnuté do štatistík firemných bankrotov spoločnosti CRIF SK. 

 

O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.: 

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, 
bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a 
splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom 
CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – 
Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register 

obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej 
disciplíne. 
Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná 
skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového 
rozhodovania na svete. 

 

Profil skupiny CRIF: 
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CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných 
informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí 
na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400 
bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových 
bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie 
obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k 
najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.  

Ďalšie informácie www.crif.sk, www.crif.com 


