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Počet osobných bankrotov klesá dva mesiace
za sebou





V apríli 2020 zbankrotovalo 963 obyvateľov Slovenska
Od roku 2006 súdy oddlžili viac ako 42 000 obyvateľov
Slovenska
Najviac dlžníkov zbankrotovalo v Banskobystrickom kraji - 202,
najmenej v Bratislavskom kraji - 34

Bratislava 6. mája 2020 – V apríli 2020 zbankrotovalo 963 obyvateľov Slovenska. Ako
vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), ktorá
spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roka s 1 350 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles
o viac ako 28 percent. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v marci 2020
zbankrotovalo 1 150 dlžníkov, ich v apríli bolo menej o viac ako 16 percent. Počet
osobných bankrotov klesol už druhý mesiac za sebou.
„Na znížený počet osobných bankrotov v apríli mohli mať vplyv dve skutočnosti: pre
pandémiu koronavírusu obmedzený režim prijímania a vybavovania žiadostí o osobný
bankrot a takisto aj znovuotvorená otázka exekučnej amnestie. Dlžníci tak môžu vyčkávať,
čo bude pre nich výhodnejšie,“ povedala Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.
Graf č. 1: Vývoj počtu osobných bankrotov v jednotlivých mesiacoch v rokoch 2019 a 2020
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V apríli 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji –
202, najmenej v Bratislavskom kraji - 34. Z celkového počtu osobných bankrotov
vyhlásených v apríli 2020 ich pripadalo na mužov 588 (61,06 percenta) a na ženy 375
(38,94 percenta). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo
veku od 40 do 49 rokov s podielom 29,60 percenta, tesne nasledovaní tridsiatnikmi
s podielom 26,17 percenta.
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Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku
začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca apríla 2020 možnosť oddlženia využilo
už viac ako 42 000 obyvateľov Slovenskej republiky.
Zároveň v apríli 2020 súdy zrušili 1 049 konkurzov, ktoré boli vyhlásené
v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 970 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka
a 79 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
V apríli 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 963 osobných bankrotov. Ako vyplýva z analýzy
spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre
bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka
s 1 350 vyhlásenými osobnými bankrotmi je to o 28,67 percenta menej. V porovnaní
s predchádzajúcim mesiacom, keď v marci zbankrotovalo 1 150 dlžníkov, ich počet v apríli klesol o
16,26 percenta.
„Na znížený počet osobných bankrotov v apríli mohli mať vplyv dve skutočnosti: pre pandémiu
koronavírusu obmedzený režim prijímania a vybavovania žiadostí o osobný bankrot a takisto aj
znovuotvorená otázka exekučnej amnestie. Dlžníci tak môžu vyčkávať, čo bude pre nich
výhodnejšie,“ povedala Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.
Graf č. 2: Vývoj počtu osobných bankrotov od roku 2006 do konca apríla 2020

Vývoj počtu osobných bankrotov v rokoch 2006 až do konca apríla 2020

16 167
13 848

5 239

4 599

2 918

2006 - 2016

2017

2018

2019

2020

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

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť
inštitút osobného bankrotu, do konca apríla 2020 zbankrotovalo 42 771 obyvateľov Slovenskej
republiky.
Z celkového počtu osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v apríli 2020, bolo 958 konkurzov (99,48
percenta) a 5 dlžníkov (0,52 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára.
Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo iba 76 (7,89 percenta) vyhlásených na majetok
fyzických osôb – podnikateľov.
Zároveň v apríli 2020 súdy zrušili 1 049 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich
obdobiach. Z nich 970 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci
nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 79 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali
aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.
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Graf č. 3: Vývoj počtu osobných bankrotov v apríli 2019 a 2020 v krajoch
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V apríli 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom – 202
a v Prešovskom kraji – 179. Najmenej osobných bankrotov bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji
– 34, v Žilinskom kraji – 70 a v Trnavskom kraji - 83. Iba v týchto troch krajoch bolo v apríli
vyhlásených menej ako 100 osobných bankrotov.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v apríli 2020 počet osobných bankrotov klesol až
v šiestich krajoch – najviac v Žilinskom (- 58,82 percenta) a v Banskobystrickom (- 43,58 percenta).
Iba v dvoch krajoch počet osobných bankrotoch medziročne vzrástol: v Nitrianskom kraji o 24,18
percenta a v Bratislavskom kraji o 3,03 percenta.
Graf č. 4: Vývoj počtu osobných bankrotov v apríli 2019 a 2020 podľa pohlavia v %
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Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v apríli 2020 ich pripadalo na mužov 588 a na
ženy 375. V medziročnom porovnaní tak o 1,21 percentuálneho bodu klesol pomer žien (40,15
percenta v apríli 2019 vs. 38,94 percenta v apríli 2020) a pomer mužov vzrástol o 1,21
percentuálneho bodu (59,85 percenta v apríli 2019 vs. 61,06 percenta v apríli 2020).
Graf č. 5: Osobné bankroty mužov a žien v apríli 2020 podľa veku
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Najväčšou skupinou dlžníkov boli v apríli 2020 muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom
29,60 percenta (31,41 percenta v apríli 2019), za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 26,17
percenta (28,15 percenta v apríli 2019).
Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v apríli 2020, malo 3,23 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie
(v apríli 2019 ich bolo 2,72 percenta). Medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,93 percenta
dlžníčok (v apríli 2019 ich bolo 3,51 percenta).
CRIF SK analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2006 z údajov zverejnených
v Obchodnom vestníku. 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 alebo ním určeným advokátom buď
formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. V analýze preto nie sú zahrnuté osoby vo výkone
trestu odňatia slobody, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz z dôvodu uloženia trestu
prepadnutia majetku. V analýze nie sú zahrnuté ani 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.
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Profil skupiny CRIF:
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
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