
Koľko zarábate a dostanete na staré kolená?                                                                 
Porovnanie platov a dôchodkov 

 
 

Kým vlani dostal Slovák v priemere na výplatu 858 eur, dôchodca si musel vystačiť s polovičnou sumou.  Podľa 
posledných štatistík Sociálnej poisťovne dostane dôchodca v priemere 409-eurový dôchodok. Až viac ako 80 percent 
z penzistov ale otvorene priznáva, že má problémy vyžiť z dôchodku. Starobný dôchodok rastie každým rokom. 
Suma, o ktorú si penzista prilepší, závisí od rastu miezd a pohybu cien.                                                                                          

Po desaťročí o necelé dve stovky viac                                                                                                                                     
Začiatkom 90-tych rokov dostal dôchodca v prepočte len 84 eur, priemerná hrubá mesačná mzda v hospodárstve 
dosiahla 179 eur. O dve desaťročia majú penzisti dôchodky na hranici zhruba 400 eur a pracujúci priemernú mzdu vo 
výške 858 eur. Analytička Poštovej banky Dominika Ondrová potvrdzuje, že počas celého obdobia od vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky sa priemerné dôchodky pohybovali v rozsahu od 43 do 48 percent z priemernej 
mzdy. Presne toľko by dostáva dôchodca na starobe z priemerného zárobku za odpracované roky. O približne 30 
rokov budú jedného dôchodcu živiť ani nie dvaja pracujúci. Zachovať si aspoň takýto dôchodok, prípadne si ho zvýšiť, 
nebude také ľahké. Doba odchodu na penziu sa bude zvyšovať a dôchodky pôjdu hore len veľmi opatrne. Podľa 
analytikov sa dá očakávať, že postupne sa bude znižovať aj miera náhrady dôchodku na mzde. „Ľudia 
s nadpriemernou mzdou budú dostávať starobný dôchodok len o málo vyšší ako ľudia s priemernou či 
podpriemernou mzdou,“ vysvetľuje Juraj Valachy, ekonomický analytik Tatra banky.                                            

Odklepli minimum 
Výška dôchodkov u nás sa približuje k dôchodkom v Česku. Stále menej dostanú napríklad Maďari či Poliaci, kde sa 
priemerný dôchodok pohybuje medzi 200 až 300 eurami. V porovnaní s Rakúšanmi ale máme čo doháňať - na 
dôchodku dostanú trikrát viac ako Slováci. Aby naši penzisti neboli v dôsledku nízkych dôchodkov závislí na 
sociálnych dávkach a mali aspoň nejaký príjem, vláda schválila minimálny dôchodok. Jeho schváleniu predchádzala 
búrlivá diskusia. Ľavičiari si na sociálnom výbore odsúhlasili krátenie minimálnych dôchodkov pre ľudí, ktorí si sporia 
v druhom pilieri. Tí majú dostávať minimálny dôchodok nižší o desiatky eur oproti prvému pilieru. Vláda chcela takto 
podľa opozičných zaplátať dieru v Sociálnej poisťovni. Prvé minimálne dôchodky by mali penzisti dostať už v 
novembri. Zo Sociálnej poisťovne dostanú pre rok 2015 minimálnu mesačnú sumu 269,50 eura. Posudzovať sa 
nebude príjem domácnosti ale každého jednotlivca. Nárok na minimálny dôchodok bude mať penzista, ktorý 
minimálne 30 rokov platil dôchodkové poistenie a dovŕšil dôchodkový vek. Zarábať musel viac ako dané životné 
minimum - na hranici necelých dvesto eur.  Na základe odpracovaných rokov sa bude výška minimálneho dôchodku 
meniť. Kým niekto dostane len spodnú hranicu, za odpracovaných 45 rokov si môže prilepšiť aj 340 eurami. 

Vývoj starobných dôchodkov a priemernej mzdy na Slovensku                                                                     
(údaje sú v eurách) 

Rok Priemerná mzda Priemerný starobný dôchodok 

1993 179 84 

1994 209 101 

1995 239 110 

1996 271 124 
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Rok Priemerná mzda Priemerný starobný dôchodok 

1997 306 137 

1998 332 149 

1999 356 162 

2000 379 179 

2001 410 192 

2002 448 203 

2003 477 216 

2004 525 234 

2005 573 256 

2006 623 273 

2007 669 295 

2008 723 313 

2009 745 340 

2010 769 353 

2011 786 362 

2012 805 376 

2013 824 391 

2014 858 400 

Source: analytický tím Poštovej banky podľa údajov Soc. poisťovne a ŠÚ SR Get the data 
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