DOBRÁ VOĽBA ŽIADA FÉROVÉ VIANOČNÉ
PRÍSPEVKY PRE VŠETKÝCH
Bratislava, 19. decembra 2019

Spôsob, akým vláda seniorom vypláca vianočný príspevok, je nespravodlivý a neférový ku
vdovám a vdovcom. Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý a kandidát na
poslanca za stranu Dobrá voľba preto navrhuje zmenu. Vychádza pritom z praktických
skúseností, ktoré zažíva na stretnutiach so seniormi. „Pred pár týždňami som bol v jednom
z našich denných centier, keď mi jedna z prítomných dám začala rozprávať o tom, že tento
rok opäť dostane nižší vianočný príspevok. Dôvod? Vysvetlila mi, že ako bývalá učiteľka má
po 61 odpracovaných rokoch dôchodok 444,90 eur a keďže prišla o manžela, dostáva vdovské
144,10 eur,“ vysvetľuje Rudolf Kusý. Jej vianočný príspevok je 38,15 eura, namiesto
očakávaných 90 eur.
Podobnú situáciu zažívajú aj ďalšie seniorky a seniori, ktorých partner už zomrel.
Dôchodcovi, ktorý má manžela či manželku, sa vianočný príspevok vyrátava podľa výšky
penzie. Ale vdove sa vianočný príspevok vyráta z vdovského a dôchodku dohromady. „Akoby
už neboli potrestané životom tým, že už nemajú partnera. A to nielen fyzicky, ale aj
ekonomicky, pretože ak sú na životné náklady dvaja partneri, ktorí majú dva dôchodky,
zvládnu výdavky ľahšie,“ upozorňuje Rudolf Kusý. Vdovy tento problém pociťujú o to
intenzívnejšie, keďže muži majú zväčša vyššie dôchodky.
Kusý tvrdí, že riešenie nespravodlivého výpočtu vianočného príspevku je jednoduché.
„Rovnaký vianočný príspevok pre vdovy, vdovcov a ľudí, ktorí manžela, či manželku majú.
Rovnaký vianočný príspevok, ktorý sa bude počítať výlučne zo starobného dôchodku,“ tvrdí
Rudolf Kusý. Bude zachovaná solidarita – ľudia s vysokými dôchodkami dostanú nižší alebo
žiadny vianočný príspevok, ale zároveň vdova alebo vdovec nebudú znevýhodnení tým, že im
bude príjem z vdovského dôchodku zarátaný do príjmov. Všetci seniori si zaslúžia rovnaký,
spravodlivý a najmä ľudský prístup. Dobrá voľba preto vyhlasuje petíciu za Férový vianočný
príspevok, ktorý zrovnoprávni vdovy a vdovcov s ľuďmi, ktorí manžela, či manželku majú.
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