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Vianočné pôžičky najčastejšie využívajú vodiči, našetrené majú
predavačky
Bratislava, 12. decembra 2017 – Vianoce sa spájajú so značnými finančnými výdavkami, na ktoré nie sú
rodinné rozpočty vždy pripravené. Až 18 % Slovákov si preto berie na darčeky a náklady spojené
s vianočnými prípravami úver. V Žilinskom kraji ide dokonca takmer o štvrtinu obyvateľov. Prieskum
spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných
ústavov a korporátnych zákazníkov, ďalej zistil, že najčastejšie sú pôžičky do 200 eur, ktoré si berie 11 %
Slovákov, a len 7 % respondentov si požičia viac než 200 eur.
Úvery na Vianoce si berú o niečo viac muži (19 %) než ženy (17 %) a najčastejšie si požičiavajú obyvatelia
Žilinského kraja (24 %). V Trenčianskom kraji si úver na Vianoce vezme len necelých 11 % obyvateľov a málo si
tiež požičiavajú obyvatelia Bratislavského kraja (13 %). Najviac pôžičiek do 200 eur si na vianočné darčeky berú
obyvatelia Banskobystrického (17 %) a Prešovského (14 %) kraja. Pôžičky presahujúce 200 eur si berú
predovšetkým obyvatelia Žilinského (11 %) a Trnavského (10 %) kraja.
„Ľudia, ktorí nemajú na vianočné sviatky našetrené vopred, napríklad z dôvodu predchádzajúcich nečakaných
výdavkov, riešia situáciu pomocou úverov. Slováci si požičiavajú na Vianoce častejšie než napríklad na
dovolenku alebo na školské potreby pre deti. Na väčšie výdavky sú ochotní požičať si predovšetkým
zamestnanci zo sektorov dopravy, uniformovaných zborov a stavebníctva,“ vysvetľuje Markéta Kolářová,
tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.
Nákupné zvyky podľa profesií
Pri vianočných nákupoch sa najviac ponáhľajú zamestnanci z odboru stavebníctva a zdravotníctva – polovica
z nich nakupuje tam, kde sa im to práve hodí a nepozerajú sa na najnižšiu cenu. Najvýhodnejšiu ponuku na
základe porovnania cien u viacerých predajcov hľadajú predovšetkým zamestnanci v službách a v doprave.
Nákupy dopredu dôkladne plánujú uniformovaní zamestnanci a zamestnanci z oblasti dopravy, spontánne
nakupujú najčastejšie zamestnanci zo sektora stavebníctva a zdravotníctva.
„Na vianočné nákupy a ďalšie očakávané veľké výdavky šetria s predstihom najmä ľudia pracujúci v obchode.
V očakávaní väčších výdavkov si najčastejšie potrebný obnos požičajú zamestnanci z oblasti dopravy. Pri voľbe
nakupovaného tovaru sú najmenej vyberaví ľudia pracujúci v sektore služieb, ktorí si kupujú rovnaké veci ako
väčšina ostatných,“ dopĺňa Markéta Kolářová.

Ako nakúpiť na Vianoce a nezadlžiť sa?
Pri vianočných nákupoch sa dá ušetriť a pritom nakúpiť darčeky pre celú rodinu i sviatočnú hostinu vďaka
dôkladnému plánovaniu.
•

Nakupujte darčeky s predstihom, aby ste sa vyhli veľkým jednorazovým výdavkom.

•

Stanovte si rozpočet na december, do ktorého zahrniete nákupy darčekov a potravín i náklady spojené
s návštevami príbuzných.

•

S predstihom v akciách hypermarketov nakúpte trvanlivé potraviny a ingrediencie na vianočné
sladkosti.

•

Nekupujte vianočnú výzdobu na vianočných trhoch – v obchodoch bude lacnejšia.

•

Poobzerajte sa po vhodných darčekoch aj v internetových aukciách a bazároch – za zachovalé hračky
i iné darčeky miniete oveľa menej peňazí.

Poznámka
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