
Slovenských dôchodcov predbehli v kvalite života aj Bulhari a Rumuni?!?! 

Rakúšania i Česi si čas na dôchodku užívajú viac ako Slováci. Podľa výsledkov najnovšieho výskumu však 
slovenských dôchodcov predbehli aj Bulhari a Rumuni.                                                                                                                                   

Slovenskí dôchodcovia sa majú horšie ako ich rovesníci z Rumunska a Bulharska. Vyplýva to zo štúdie organizácie 
HelpAge, ktorú zverejnili pri príležitosti Medzinárodného dňa starších. Starším sa žije najlepšie vo Švédsku, Nórsku a 
Nemecku. Celkom slušne obstáli susední Rakúšania (11.) i Česi (25.). Maďarskí dôchodcovia (40.) predbehli 
slovenských (49.) takmer o desať miest. Podľa prieskumu, ktorý zahŕňa 91 krajín a 89 percent seniorov vo svete, 
majú najhoršie podmienky na život seniori v Afganistane. Štúdia vznikla s podporou Fondu OSN pre populáciu a 
rozvoj. 

V súčasnosti majú starší ľudia čoraz väčší podiel vo svetovej populácii. Až dve tretiny seniorov žijú v chudobných 
krajinách. Z najnovšej štúdie vyplýva, že v roku 2050 by tam mali žiť štyria z piatich starších ľudí. Vo všeobecnosti 
platí, že ženy prežívajú mužskú časť populácie. V roku 2012 na každých 84 mužov starších ako 60 rokov pripadalo 100 
žien. Podľa Global Age Watch Index 2013 nemusí starnutie populácie viesť nutne k vyšším výdavkom na zdravotnú 
starostlivosť. Správa však zdôrazňuje potrebu dlhodobých investícií do vzdelávania a zdravotnej starostlivosti pre 
starších ľudí. 

Väčšinu Slovákov čaká na dôchodku chudoba. 

Ako Aktuality.sk už informovali, vyše polovicu Slovákov, ktorí sú dnes zamestnaní, čaká na dôchodku chudoba. 
Dôchodok nižší ako je hranica chudoby sa týka tých, ktorých príjem neprekračuje 750 eur, čo predstavuje 1,273 
milióna ľudí. To je viac ako 55 % všetkých z 2,3 milióna zamestnaných Slovákov! Chudobou sú najviac ohrozené 
ženy – týka sa to až 64 percent všetkých zamestnaných žien. V prípade mužov je to 47%. Nízke mzdy pritom generujú 
do budúcnosti ďalšie dôchodky pod hranicou chudoby. 

Na severe Európy sa tešia zo sociálneho blahobytu 

Z výskumu vyplýva, že Severoeurópania sa tešia zo štedrej sociálnej podpory, penzií i spoľahlivej hromadnej dopravy. 
Švédske médiá však upozorňujú, že ekonomické rozdiely medzi dôchodcami a zárobkovo činnými sa prehlbujú. 
Najhoršie to majú pociťovať ženy, ktoré pracovali v domácnosti. Vo Švédsku, ktoré je známe nízkou kriminalitou, v 
júli zatkli 85-ročnú ženu, ktorá chcela v obchode ukradnúť lososa, mleté mäso, syr, šunku, pečivo a údeniny. Aj 
seniori, ktorí sa nenarodili vo Švédsku, ale tam počas života emigrovali, za pôvodným obyvateľstvom zaostávajú. 
 

Rebríček kvality života seniorov vo svete (vybrané krajiny) 

1. Švédsko   11.   Rakúsko 

2. Nórsko    25.   Česká republika  

3. Nemecko   40.   Maďarsko 

4. Holandsko   47.   Bulharsko 

5. Kanada        48.   Rumunsko                                                                                                                                                                                   

6. Švajčiarsko   49.   SLOVENSKO                                                                                                                                                                                            

7. Nový Zéland   62.   Poľsko 

8. USA 

9. Island 

10. Japonsko                                                                                                                                                                                                  
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Poznámka na záver:...ak je ten článok pravdivý, potom -  „Tak to sme teda dopadli, už aj Rumuni?!?!?!“ 

http://www.helpage.org/global-agewatch/

