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Fórum  pre pomoc starším je národná sieť, ktorá sa zaoberá postavením, potrebami a problémami 

staršej generácie na Slovensku, ochranou práv a vytvorením podmienok na zamedzenie 

diskriminácie, sociálneho vylúčenia starších,  zabezpečenie kvality  služieb a starostlivosti, dôstojného 

a plnohodnotného života tejto najpočetnejšej skupiny občanov.  

Spolupracujeme s viac ako 240 členmi na Slovensku, ktorými sú miestne, regionálne i národné 

organizácie, ako i fyzické osoby – experti a starší ľudia z rôznych regiónov. Sme členom významných 

medzinárodných sietí AGE – európskej platformy seniorov v Bruseli, HELP the AGED v Londýne. 

Zástupcovia Fóra sú členmi  expertných skupín AGE, ktoré sa zaoberajú problematikou starších ľudí 

v členských krajinách EU a spolupracujú na koncepciách a riešeniach postavenia starších na 

Slovensku i v EU. Monitorujeme  problémy a potreby starších a komunikujeme s rôznymi 

organizáciami na Slovensku i v EU, ale hlavne so staršími občanmi na Slovensku. V rámci svojej 

práce uplatňujeme tiež dobré skúsenosti z medzinárodnej spolupráce a spoločne hľadáme riešenia 

problémov starších na Slovensku.   

Ako všetci vieme, na Slovensku, ale i v rámci Európy je nepriaznivý demografický vývoj, čo má vplyv  

nielen na postavenie starších, ale na spoločenskú, verejnú, ale i ekonomickú situáciu krajín. Údaje 

uverejnené v správe EU o starnutí za rok 2009 svedčia o tom, že vzhľadom na demografický vývoj 

potreba služieb a starostlivosti bude si vyžadovať nielen v Európe ale i na Slovensku neustále viac 

pozornosti a prijatie vhodných koncepcií a riešení 

Citát zo správy o starnutí obyvateľstva : 

„Najnovšie prognózy predložené v Správe o starnutí obyvateľstva 2009 sa opierajú o nové 

demografické prognózy Eurostatu, ktoré boli uverejnené v apríli 2008. Demografický vývoj sa v 

jednotlivých krajinách výrazne líši, predpokladá sa však, že celkový počet obyvateľov v EÚ zostane v 

roku 2060 na rovnakej úrovni, ako je dnes, a to vďaka miernemu zvýšeniu miery pôrodnosti v 

niektorých členských štátoch, ako aj vďaka dynamickejšiemu toku prisťahovalcov, pričom v roku 2006 

sa odhadovalo, že táto miera bude časom klesať. Nové demografické prognózy sa však z hľadiska 

populačnej štruktúry výrazne nelíšia a sú potvrdením toho, že je možné očakávať, že výsledkom 

nízkej pôrodnosti, rastúcej strednej dĺžky života a neustáleho prílivu migrantov môže byť do roku 2060 

takmer nezmenená, avšak oveľa staršia, celková populácia EÚ, čo znamená, že v EÚ by sa pomer 

ľudí v produktívnom veku (15 – 64 rokov) na jedného obyvateľa nad 65 rokov zmenil zo 4:1 na len 2:1. 

Očakáva sa, že k najväčšiemu poklesu dôjde v období rokov 2015 – 2035, kedy generácia narodená v 

období zvýšenej pôrodnosti dosiahne dôchodkový vek.“ 

Aj z tejto správy je jasné, že starší občania budú potrebovať viac kvalitných, dostupných sociálnych, 

zdravotných služieb a pomoci, nakoľko občanov nad 65 rokov stúpa a trendom v Európe je, že sa 

dožívajú i vyššieho veku. V EU sa presadzuje zvyšovanie kvality života seniorov a zlepšenie kvality 

poskytovaných služieb, ktoré sú dostupné pre všetkých, ktoré služby potrebujú.  

 



Prečo tento prieskum? 

 

Fórum pre pomoc starším v tomto roku vstúpilo do ďalšej desiatky rokov svojej existencie, vzniklo v 

marci  2000. Od svojho vzniku táto organizácia organizuje celý rad stretnutí, workschopov, národných 

a medzinárodných podujatí, ankety, prieskumy a monitorovanie problémov a potrieb starších.  Na 

základe konkrétnych údajov z praxe máme poznatky, že skupina starších ľudí je ohrozená chudobou 

a sociálnym vylúčením. Toto poznanie potvrdzujú aj národné a medzinárodné prieskumy. Môžeme 

konštatovať, že práve starší občania sú vystavení najvyššiemu riziku diskriminácie.  

Nielen na Slovensku, ale i v  rôznych správach EU sa konštatuje, že vzhľadom k demografickému 

vývoju a nízkym príjmom sú starší ľudia vystavení jednému z najväčších rizík medzi všetkými 

vekovými skupinami – riziku chudoby. Zažívajú sociálne vylúčenie, v spoločenskom živote sú 

obmedzení, nedostatkom mobility, neúctou a zdravotnými problémami, jedným z vážnych problémov 

je nedostatočný prístup k sociálnym službám a pomoci v núdzi. 

Súčasné postavenie seniorov  na Slovensku v porovnaní s členskými krajinami EU je kritické pretože,  

ich príjem  patrí medzi najnižšie, miera diskriminácie v rámci EU je najvyššia . Fórum realizovalo 

niekoľko aktivít v rámci ktorých analyzovalo súčasný stav na Slovensku. Zrealizovali sme prieskum 

o chudobe a sociálnom vylúčení starších, z ktorého vyplýva, že starší  nemajú rovnaký prístup 

k službám, k informáciám,  ku vzdelaniu, či k zaradeniu sa do pracovného procesu,  dochádza 

k porušovaniu ich práv a vylúčeniu zo spoločnosti.   

Výsledky z tohto  prieskumu realizovaného na celoslovenskej úrovni potvrdzujú, že starší v domácom 

prostredí a v sociálnych zariadeniach majú rozdielny prístup k službám a nerovnaké podmienky pri 

zabezpečovaní svojich životných podmienok a základných životných potrieb.  Starší občan nemá 

možnosť plnohodnotného života. Z  prieskumu vyplynulo niekoľko vážnych problémov, ktorým práve 

starší občania musia čeliť. Jedným zo závažných problémov je nerovný prístup k službám a tovarom, 

čo starší popísali ako najzávažnejší problém.  

Pri svojej práci sa často stretávame  s prípadmi, že starší sa cítia na okraji záujmu spoločnosti, čo 

v reály je dosť častým javom a mnohí si nemôžu dovoliť ani zabezpečiť tie najdôležitejšie a 

najzákladnejšie životné potreby a potrebné služby. Tento problém je vypuklejším hlavne v obciach na 

juhu, či východe Slovenska, kde starší občania sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením 

a nemajú prístup k službám, z dôvodu, že často úplne absentujú. 

Starší žijú často osamelí, nemajú dostatok informácií,  mnohí nemajú dostatok právneho vedomia 

a prístup k ochrane vlastných práv, často sú zneužívaní a týraní. V týchto oblastiach starší majú veľmi 

nízke príjmy, čo ovplyvňuje ich  zabezpečenie potrebnej služby. Týka sa to starších aj v prípade, že sú 

zdravotne postihnutí, imobilní a vzhľadom na svoj zdravotný stav  službu nutne potrebujú.  

Na Slovensku bol prijatý nový zákon o sociálnych službách.  V rámci komunikácie so staršími sme 

mali poznatky, že realizovaním tohto zákona sa zhoršil ich prístup a dostupnosť služieb, hlavne na 

východnom a južnom Slovensku, kde bol nedostatok týchto služieb. 

Z toho dôvodu sa naša organizácia rozhodla zrealizovať prieskum o uplatňovaní tohto zákona v praxi, 

získať poznatky o skúsenostiach starších hlavne v rizikových regiónoch, kde sa táto situácia javila ako 

vypuklejšia aj z dôvodu nižších príjmov a nedostatku služieb. Máme poznatky, že sú časté prípady  

diskriminácie starších na základe pohlavia, veku, zdravotného postihnutia, nerovnému prístupu 

starších k službám, bez možnosti ich slobodného výberu a zabezpečenia si služby na základe 

konkrétnych potrieb.  



Príjmy starších sú v jednotlivých regiónoch nevyvážené. Hlavne osamelí seniori sú najviac vystavení 

riziku chudoby, Väčší dopad  to má na ženy, ktoré častejšie žijú osamelé a ktoré majú veľmi nízke 

príjmy. Podľa  informácií z terénu zo stretnutí so staršími sme mali poznatky, že práve táto skupina 

často nemala možnosť si služby zabezpečiť aj napriek tomu, že ich zdravotný stav si vyžadoval 

opatrovateľské a zdravotné služby. Neustále chýba  dostatok  kvalitných a dostupných 

opatrovateľských služieb.  Neziskové organizácie, ktoré tieto služby poskytovali zanikli z dôvodu, že 

došlo k rozdielnosti prístupu k verejným a neverejným poskytovateľom, čím došlo k tomu, že 

dostupnosť služieb sa znížila. 

Starší občan potrebuje pozornosť, služby a starostlivosť na vysokej kvalitatívnej úrovni. Mrzí nás, že 

často v niektorých inštitúciách, či vo verejnosti si neuvedomujeme závažnosť riešenia problematiky 

starších, napriek tomu, že vieme o tom, že populácia starne a s tým je spojený nárast problémov. . 

Je všeobecne známa skutočnosť, že priemerný dôchodok starších na Slovensku  patrí medzi 
najnižšie v rámci členských štátov EU, čo pochopiteľne ovplyvňuje i kvalitu života tejto 
skupiny, sociálne vylúčenie,  chudobu a prístup k plateným službám. 
Fórum pre pomoc starším uskutočnilo v regiónoch Slovenska len v roku 2009 viac ako 30 

workschopov. Z realizácie rôznych stretnutí, workschopov, prieskumov, ankiet, konferencií vyplýva, že 

najviac postihnutou skupinou občanov sociálnym vylúčením, diskrimináciou a chudobou sú starší ľudia 

 práve v rizikových regiónoch kde je veľký nedostatok kvalitných služieb. Mali sme informácie z týchto 

stretnutí, že starší si službu ani poskytovateľa nemohli slobodne vybrať, v niektorých obciach úplne 

absentujú. 

Veľké rozdiely sú v platení úhrad u verejných a neverejných poskytovateľov, nakoľko neverejným 

poskytovateľom  nie sú  poskytované dotácie .   

Nízke príjmy hlavne v týchto regiónoch spôsobujú, že dochádza k tomu, že starší občania si nemôžu 

zabezpečiť služby a často ani zdravotnú starostlivosť, lieky, nakoľko poplatky za cestovné k lekárovi, 

či úhrady za lieky sú tak vysoké, že si ich nemôžu dovoliť. Starší  na dedinách žijú v domoch, ktoré sú 

pre nich nákladné, lebo si vyžadujú vysoké náklady na energie, ale ktoré nemôžu opustiť z dôvodov, 

že nie sú možnosti ich predať a nemajú ani dostatok zdrojov zabezpečiť si iné bývanie. Hlavne 

v rizikových regiónoch rôzne kategórie starších ľudí – osamelo žijúcich, s určitým druhom postihnutia, 

bývajúci v okrajových vidieckych oblastiach, si  nemôžu dovoliť zabezpečiť umiestnenie v sociálnom 

zariadení, pretože tieto služby sú pre nich drahé a tým aj nedostupné.  

Práve títo občania majú problémy umiestniť sa v sociálnom zariadení. Skladba obyvateľstva v 

niektorých obciach, hlavne v rizikových regiónoch, je vekovo neproporčná, žijú tu prevažne starší 

ľudia, ktorí pomenovali túto situáciu ako neudržateľnú a nazvali tieto obce čakárňami na smrť, čo 

môžeme povedať, že  je alarmujúce pre všetkých a výzvou pre riešenie tejto situácie. 

 V rámci stretnutí v týchto regiónoch starší definovali i to, že často nemá kto vykonávať opatrovateľské 

služby, nakoľko mladšia generácia odchádza z regiónu za prácou do miest a do zahraničia. 

Problémom je i to, že práca opatrovateľov nie je docenená a je veľmi slabo platená. Z toho dôvodu aj 

tí, ktorí absolvujú kurzy pre opatrovateľov,  odchádzajú  do zahraničia, kde túto službu vykonávajú za  

omnoho vyšší príjem.  

Je potrebné, aby boli príspevky a služby dostupné a adekvátne potrebám starších ľudí bez ohľadu na 

ich bydlisko, kúpnu silu, profesijné, či rodinné zázemie.  

 

Cieľ a realizácia prieskumu 



V roku 2009 sme uskutočnili prieskum o chudobe a sociálnom vylúčení . Z prieskumu vyplynula otázka 

prístupu k službám ako priorita riešenia tejto otázky. Tento prieskum sa zaoberal všetkými skupinami 

obyvateľstva. Aj keď tento prieskum nezohľadňoval všetky aspekty týkajúce sa tejto skupiny, nízke 

príjmy starších a ich vysoké výdavky hlavne na lieky, zdravotné a sociálne služby, bývanie a naše 

skúsenosti poukazovali na alarmujúci stav v postavení starších, Fórum pre pomoc starším sa rozhodlo 

zrealizovať tento prieskum 

Cieľom prieskumu bolo zistiť skutočný stav uplatňovania zákona o sociálnych službách v praxi 

a dostupnosti služieb pre starších, ako aj ich kvalitu vplyv jeho uplatňovania v praxi na postavenie 

a život starších.  

Našim cieľom bolo získať údaje k tomu, aby bola pripravená novela zákona na základe skutočných 

potrieb starších. Pripravovaný dotazník a otázky sme aj z tohto dôvodu konzultovali aj s ministerstvom 

práce a sociálnych vecí, aby sme mohli predložiť údaje, ktoré môžu pomôcť skvalitniť prijatý zákon 

a odstrániť z neho  nedostatky, ktoré ukázala prax v jeho uplatňovaní. 

Fórum realizovalo tento prieskum  dotazníkovou formou v rôznych mestách a obciach  hlavne  v 

rizikových regiónov Slovenska . Do tejto práce sa zapojili členské organizácie Fóra, rôzne kluby 

a realizovali sme tento prieskum i pri stretnutiach a workschopoch s občanmi. Odborné spracovanie 

zrealizovali pracovníci Slovenského národného strediska pre ľudské práva, s ktorým má Fórum 

dlhodobejšiu spoluprácu čo je  záruka odborného posúdenia tejto problematiky a nezávislé odborné 

spracovanie výsledkov a záverov. Tento postup a spolupráca je pozitívne hodnotená 

i medzinárodnými inštitúciami a je považovaná ako príklad dobrej praxe.   

Do prieskumu sa zapojili skôr mobilní občania a tí, ktorí sa zapájajú do činnosti klubov,  rôznych 

organizácií a taktiež do spoločenského a verejného života. Tento fakt čiastočne skresľuje výsledky 

tohto prieskumu.  Je však veľmi široký okruh ľudí, ktorí sú apatickí a nemajú ani záujem  zapojiť sa do 

akýchkoľvek aktivít. Zostávajú osamotení, bez akýchkoľvek kontaktov, zatvorení  v bytoch, často bez 

pomoci. Svedčia o tom výpovede starších v jednotlivých kluboch a zariadeniach, ktorí sa zúčastnili 

workschopov a ktorí konštatujú, že hlavne v rizikových regiónov sa ich stretáva málo a je nezáujem 

o rôzne aktivity. O tejto skutočnosti nám podali výpovede aj mnohí starší  osobne v ich domoch, či pri 

ich návšteve pracovníkov nášho poradenského centra a ktorí nutne potrebujú rôzne služby a pomoc.  

Prieskum sme orientovali hlavne na rizikové regióny ako napríklad južné a východné Slovensko, kde 

je vysoký počet občanov s veľmi nízkymi príjmami a obmedzeným prístupom k sociálnym službám, 

nakoľko pre získanie konkrétnych výsledkov, reprezentatívnosť údajov a vytvorenie obrazu 

o súčasnom stave poskytovania služieb bolo potrebné orientovať sa  na tie regióny, kde sa tento 

problém javil ako najrizikovejší.  Tento prieskum  nadväzuje na  údaje a výsledky predchádzajúceho 

prieskumu   a je zameraný na konkrétne problémy vychádzajúce z neho  ako najakútnejšie. 

Prieskum  potvrdil naše doterajšie poznatky a je potrebné sa týmito otázkami vážne zaoberať. Podľa 

posledných informácií zo štatistík je známe, že v roku 2060 bude až 36 percent starších ľudí nad 65 

rokov na počet obyvateľov  krajiny, čo bude vyžadovať zvýšenú starostlivosť, potrebu kvalitných 

služieb, náklady na zdravotnú starostlivosť i bývanie. 

Neustále sa bude klásť zvýšený dôraz na zlepšenie podmienok pre starších a aktívne starnutie - 

Zvýšená požiadavka  zo strany EU je na zlepšenie kvality života tejto skupiny, dostupnosť a prístup 

k službám  a zníženie chudoby a sociálnej exklúzie. 

Fórum pre pomoc starším bude realizovať ďalšie hĺbkové prieskumy  v spolupráci so zahraničnými 

partnermi, so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, ako i s ďalšími subjektmi. Ďalším 

vážnym problémom s ktorými sa starší stretávajú je zdravotná starostlivosť. Informácie z regiónov 



svedčia o tom, že tento problém je akútny, vzhľadom k tomu, že mnohí starší si nemôžu dovoliť 

zabezpečiť potrebné lieky, návštevy u lekára, odborné vyšetrenia. Taktiež problémom je, že starší 

občan práve v týchto regiónoch nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby za zdravotnou 

starostlivosťou mohol cestovať do vzdialenejších miest. 

Cieľom Fóra pre pomoc starším je monitorovať súčasné postave nie, problémy starších a poznať 

konkrétne údaje z praxe a spoločne hľadať východiská. Do tejto práce  aktívne zapájame starších 

občanov, ale i rôzne organizácie.  

 
Viac informácií: www.forumseniorov.sk 


