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Bude mať dôchodca dosť zdrojov na úhradu sociálnych 
služieb?
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01. Starobné dôchodky

Vývoj výšky starobného dôchodku

Spôsoby valorizácie

Dôchodcovská inflácia

Problém

Aktuálny 
stav

Možnosti



TITLE A

Make a type specimen book unknown printer 

took a galley of type and scrambled it to make 

type specimen book It has survived.

Spôsoby valorizácie:

1) Rast miezd
2) Inflácia
3) Kombinácia

.

Dôchodok 
predstavuje 65% 

čistej mzdy



Čo je to dôchodcovská inflácia?



TITLE A

Make a type specimen book unknown 

printer took a galley of type and 

scrambled it to make type specimen 

book It has survived

TITLE A

Make a type specimen book unknown 

printer took a galley of type and 

scrambled it to make type specimen 

book It has survived



Analytik mieni,
politik mení

Deficit dôchodkového systému stúpne z 1,6% na 
viac ako 7% HDP (IFP) 

TITLE A

Make a type specimen book unknown 

printer took a galley of type and 

scrambled it to make type specimen 

book It has survived



Opatrovateľská služba

Zariadenia pre 
seniorov

02. Vývoj cien sociálnych služieb



Zariadenia pre seniorov
rast výdavkov o 20%

Priemerná mzda 
vzrástla o 15%, 

minimálna mzda o 26%



Úhrady klientov 
Vzrástli o 8,9%



Opatrovateľská služba
rast výdavkov o 20%

Ak by sme vylúčili 
Prešov, rast 
by bol 25%



Úhrady klientov 
Vzrástli o 11%



ZARIADENIA PRE SENIOROV

• Mediánový dôchodok vzrástol o 
15,9%

• Mediánový dôchodok uhradil 63%, 
dnes už len 57% mzdových nákladov

• Úhrady klientov vzrástli o 8,9%

03. Kúpna sila starobného dôchodku



Opatrovateľská služba



Výzvy a možnosti



Výzvy

Ako zabezpečiť dostatok 
zdrojov v sociálnych službách 
a nezruinovať dôchodkový 
systém?

Ako zabezpečiť dostatočne atraktívne 
mzdy v sociálnych službách?



Možnosti

Adresné sociálne dávky

Súkromné zdroje občanov

Efektívne sociálne služby



Diskusia



Radovan Ďurana
radovan.durana@iness.sk

Mária Machajdíková
machajdikova@socia.sk


