
Koľko potrebuje dôchodca na prežitie? Polovica slovenských seniorov má menej. 
Dôchodok vo výške 390 eur mesačne je hranica, pri ktorej by mal príjem seniorovi stačiť na pokrytie reálnych 
spotrebných nákladov. Vyplýva to z výpočtov Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív, ktorý sa 

snažil namodelovať a prognózovať výhľad situácie seniorov v priebehu nasledujúcich rokov. Ako uviedol Martin Halás z 
Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave, už v 

súčasnosti má viac ako 38 percent z celkového počtu približne 988-tisíc seniorov príjem pod hranicou chudoby a 
situácia sa bude podľa neho pod vplyvom valorizácie, inflácie a celkových výdavkov zhoršovať.                                                                  

390 eur dôchodcovi nestačí 
Pri príjme 390 eur mesačne zaplatí dôchodca napríklad na nákladoch na bývanie, ktoré zahŕňajú elektrinu, plyn, vodu a 
príspevok do fondu opráv, 137 eur. Pri nižšom dôchodku od 200 eur mu na tieto výdavky zostane 70 eur, čo považuje 

Halás za nereálne. "Dôchodok do 390 eur dnes poberá viac ako 55 percent všetkých seniorov. To znamená, že viac ako 

pol milióna dôchodcov je každodenne konfrontovaných s neľahkou finančnou situáciou," priblížil Halás. Senior s príjmom 

200 eur môže podľa výpočtov IVRA vynaložiť na lieky a zdravotnícke pomôcky 2,80 eura mesačne a na opateru a 
sociálne služby 0,03 eura mesačne.                                                                                                                                                    

Dôchodky sa znižujú 

Pri negatívnej valorizácii v najbližších štyroch rokoch inštitút očakáva, že do roku 2017 príde jeden senior spolu v 

priemere o 192 eur. "Je to veľmi negatívny vývoj a podpísala sa podeň najmä zmena systému valorizácie, kde klesá 
pomer priemernej mzdy voči inflácii, a tým budú seniori poškodení," zhodnotil Halás. Pomer medzi priemernou mzdou a 
priemerom dôchodkov podľa IVRA rapídne klesá. Z 54 percent v roku 1991 sa znížil na 46 percent v roku 2012 a v 
priebehu 8 až 10 rokov by mal byť dôchodok na úrovni 40 percent priemernej mzdy. V praxi to znamená, že viac ako 
dve tretiny dnešných pracujúcich ľudí by mali dôchodok pod hranicou chudoby. Riešením je podľa Halása jednorazové 

zdvihnutie dôchodkov prostredníctvom inštitútu minimálneho dôchodku aspoň na úroveň 346 eur, v ideálnom prípade 
na 390 eur.  

Dnes 31.01.2014 13:48 TASR 


