
AKO SI ŽIJÚ SLOVENSKÍ SENIÓRI?                                                                           
Prieskum odhalil krutú pravdu! 

      
Seniori starší ako 60 rokov to nemajú na Slovensku jednoduché. 

 
03.10.2014, 06:00 | Seniori starší ako 60 rokov to nemajú na Slovensku jednoduché. Jediné, čo im môžu 
rovesníci z iných krajín závidieť, je istá penzia.  Jej výška však v mnohých prípadoch nezodpovedá 
nárokom a potrebám našich dôchodcov. Podľa prieskumu Global AgeWatch Index 2014 sa seniorom 
najlepšie žije v Nórsku, Slovensku patrí spomedzi 96 krajín 47. miesto. Omnoho lepšie sú na tom Česi, 
ktorí obsadili 25. priečku. Dokonca nás predbehli Rumuni či Arménci. Na Slovensku žije 1,1 milióna ľudí 
starších ako 60 rokov. Spoločne tvoria 19,8 percenta celkovej populácie. Podľa prieskumu budú v roku 
2030 60-roční tvoriť 25,8 percenta a v roku 2050 až 35,4 percenta celkovej populácie Slovenska. V 
rebríčku prieskumu sa Slovensko umiestnilo v jeho strede, celkovo na 47. mieste. Zo stredoeurópskych 
postkomunistických štátov sú horšie na tom ako Slováci len Bulhari, Albánci, Chorváti a Srbi. 

Terézia Gregorová (78), Sása (okr. Revúca)                                   
Na dôchodku je ťažko, keby mi nepomáhali dcéra so zaťom, mala by som 
problém vyžiť. Mesačne totiž dostanem okolo 300 eur a z toho väčšinu 
dám na lieky, lebo ma trápi cukrovka a vysoký krvný tlak. 

 

Mária (59) a Pavel (63) Matiášovci, Hnúšťa. V Hnúšti sa nám dobre 

žije, no horšie je to po finančnej stránke. Spoločne máme dôchodok 700 
eur, no len za bývanie dáme mesačne 200 eur. Žiaľ, museli sme si aj od 
detí požičať, keď sa nám pokazila pec. Keby sme si nič nenadobudli 
počas toho, ako sme pracovali, neviem, ako by sme dopadli. Teraz sme 
totiž chorí s biednymi dôchodkami. 

                                                                                                           
Slávka (76) a Tomáš (73) Koreňovci, Banská Bystrica.                   
Keďže sme dvaja, tak sme na dôchodku spokojní. Nesťažujeme sa, 
hlavne, že nehladujeme. Máme dvojizbový byt a kúpime si, čo 
potrebujeme. Určite sa majú od nás aj horšie, napríklad na Ukrajine. 
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