
Slovenskí dôchodcovia ako chudobní príbuzní?  
Pozrite sa, kde sa majú penzisti najlepšie 
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BRATISLAVA – Švajčiarsko, Nórsko či Austrália. Tak tieto tri krajiny by sme mohli nazvať rajom dôchodcov. Práve tu sa 
totiž vedia o potreby svojich penzistov postarať najlepšie. Vyplýva to z výskumu investičnej spoločnosti Natixis. 
Slovensko si v rebríčku najbezpečnejších dôchodkových systémov druhý rok po sebe pohoršilo.   

 

Slovensko sa spomedzi 150 krajín umiestnilo v rebríčku najbezpečnejších dôchodkových systémov na 28. mieste. 
Druhý rok po sebe sme si tak v Globálnom dôchodkovom indexe pohoršili. Oproti roku 2013, keď spoločnosť Natixis 
začala index počítať, sme sa prepadli až o desať priečok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diviacki seniori si užívajú na 

hrade Sivý kameň 609metrov 

nad morom. 

Global Retirement Index - Slovensko: 

Rok Poradie Slovenska 

2013 18.miesto 

2014 22.miesto 

2015 28.miesto 

 

V prvej dvadsiatke najbezpečnejších dôchodkových 
systémov sa nachádzajú aj naši západní susedia. Na 
rozdiel od nás si ale Česi polepšili o jednu priečku a 
patrí im 15. miesto. Lepšie ako naši dôchodcovia sa 
majú napríklad aj Estónci či Slovinci. 

Kvalitu života dôchodcov spoločnosť posudzuje na 
základe rozličných faktorov. „Tie sú obsiahnuté v 
štyroch čiastkových indexoch – zdravie, blahobyt, 
kvalita života a dôchodkové zabezpečenie,“ píše sa 
v správe. 

Zhoršené hodnotenie pritom Slovensko zaznamenalo 
vo všetkých spomínaných oblastiach. Najviac 
percent, až desať, sme stratili v kategórii blahobyt. 



Prvých 30 krajín: 

Poradie Krajina 

1. Švajčiarsko 

2. Nórsko 

3. Austrália 

4. Island 

5. Holandsko 

6. Švédsko 

7. Dánsko 

8. Rakúsko 

9. Nemecko 

10. Nový Zéland 

11. Luxembursko 

12. Kanada 

13. Fínsko 

14. Južná Kórea 

15. Česko 

16. Belgicko 

17. Japonsko 

18. Francúzsko 

19. USA 

20. Slovinsko 

21. Katar 

22. Veľká Británia 

23. Izrael 

24. Malta 

25. Spojené Arabské Emiráty 

26. Kuwait 

27. Estónsko 

28. Slovensko – lepšie to už asi ani nebude, číí?? 

29. Taliansko 

20. Singapur 

Zdroj: Natixis Global Asset Management 

Nespoliehajte sa na štát 

Ako zdôraznil predseda Natixis Global Asset Management John T. Hailer vo svojom komentári, finančné prostriedky 
zo štátneho rozpočtu sú stále vzácnejšie v budúcnosti by sa o zabezpečenie si príjmu na dôchodku mali čoraz viac 
postarať ľudia sami. Podobný názor pritom zdieľa aj väčšina odborníkov. 

„V horizonte niekoľkých desiatok rokov výška dôchodkov nepokryje ani základné mesačné výdavky. To znamená, že 
ľudia si na odchod do dôchodku musia čiastočne nasporiť z vlastných zdrojov,“ myslí si analytik Next Finance Jiří 
Cihlář. 

 

 

 

 

 


