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Sociálne nerovnosti a chudoba na Slovensku: Regionálna analýza príjmov, 
miezd a chudoby * 
Anton MICHÁLEK a, 1 

a Geografický ústav, Slovenská akadémia vied 

Social Inequalities and Poverty in Slovakia: Regional Analysis of Incomes, Wages 
and Poverty 
Keywords: 
Inequalities,spatial concentra-
tion,incomes, wages,poverty.  

 
JEL Classification 
I32, I33, R13, J31 
 
1 RNDr. Anton Michálek, CSc., 
Institute of Geography, Slovak 
Academy of Sciences, 
Štefánikova 49, Bratislava, 
Slovakia 
geogami@savba.sk 

Abstract 
The paper is focused on inequalities, especially income and wage inequalities which 
significantly affect poverty and its spatial concentration. The aim of article is to refer to 
the existence of inequalities, describe their levels, differentiation, widening, and spatial 
concentration. The article further identifies problematic regions from the view of in-
comes, wages and poverty, but mainly to examine their spatial conformity or non-
conformity. As discussed, low incomes, wages and poverty are in strong association, 
which is also supported by spatial concentration in the same regions. 

* Príspevok bol vytvorený s podporou vedeckovýskumného projektu č. 0191 financovaného grantovou agentúrou 
VEGA. 

1. Problematika sociálnych nerovností 
Téma sociálnych nerovností a rozvrstvenia pokrýva celé 
spektrum otázok týkajúcich sa správania ľudí v spoloč-
nosti pri dosahovaní svojich cieľov, či už v oblasti 
vzdelania, zamestnania, príjmu, majetku, uznania, úcty, 
moci apod. V stabilných spoločnostiach s vykryštalizo-
vaným rozvrstvením si ľudia vytvorili určité životné 
štýly a určitú mieru nerovnosti považujú za legitímnu 
a spravodlivú súčasť fungovania spoločnosti. 
V transformujúcich sa spoločnostiach, v ktorých je stra-
tifikačný systém inkonzistentný, pohľad na stále sa zvy-
šujúce nerovnosti vyvoláva u pomerne významnej časti 
populácie nespokojnosť a veľké sklamanie. Nielen tým, 
ktorí transformáciou stratili (nezamestnaní, ľudia 
v hmotnej núdzi, ľudia s nízkym príjmom, bez vplyvu 
a podielu na moci, atď.), ale aj pomerne veľkej časti 
strednej triedy sa neplnia očakávania. Slabá a nespokoj-
ná stredná trieda na Slovensku nebola a nie je nosite-
ľom integrity a stability spoločnosti. Dokázali to 
i nestabilné politické preferencie strán vo všetkých 
predchádzajúcich parlamentných voľbách, kde novo 
vzniknuté (zväčša populistické) strany získali veľkú 
časť hlasov. Stredná trieda na Slovensku aj napriek to-
mu, že sa nachádza(la) medzi bohatými a chudobnými 
vrstvami, v dôsledku mnohých objektívnych skutočnos-
tí najviac pocítila na svojich pleciach dopady reforiem. 
Nesplnili sa očakávania väčšiny, že „nespravodlivá

 

rovnosť“, ktorú sme zdedili po minulom režime sa 
zmení na “spravodlivú nerovnosť“, t.j., že sa v plnej 
miere uplatní princíp zásluhovosti a že trhová ekonomi-
ka výrazne posilní statusovú konzistenciu (väzby medzi 
vzdelaním,  zamestnaním  a  príjmom). Neplnia sa ani 
opakované sľuby o podpore stredných vrstiev obyvateľ-
stva, ktorá má naďalej pripravovanými nepopulárnymi 
opatreniami (znevýhodnenie výpočtu vymeriavacieho 
základu pre sociálne odvody, zvýšenie stropov pre pla-
tenie odvodov, zavedenie odvodov z náhrad za pracov-
nú pohotovosť a pod.) najviac suplovať výpadok verej-
ných financií spôsobený nielen krízou, ale aj šafárením 
a mrhaním spoločných prostriedkov. Opatrenia na 
ozdravenie verejných financií, najmä dopady záchran-
ného balíčka sa dotknú zvlášť tejto vrstvy u ktorej rastie 
pocit nespravodlivosti nerovností. U značnej časti tejto 
vrstvy prevláda pocit nelegitimity nerovností a bohat-
stvo (zbohatnutie) určitej skupiny „vyvolených“ vníma-
jú ako dôsledok konexií, korupcie, nepoctivosti, zle 
fungujúceho systému, najmä v oblasti netransparent-
ných tendrov, prevodoch pozemkov a nehnuteľností 
a pod. Uvedené skutočnosti majú vplyv aj konkuren-
cieschopnosť Slovenska, ktoré podľa World Economic 
Forum (2010) v tomto roku (výsledky sa vzťahujú ku 
koncu apríla 2010) dosiahlo historicky najnižšiu pozí-
ciu. V rebríčku sa Slovensko celkovo umiestnilo na 60. 

mailto:geogami@savba.sk
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mieste (oproti vlaňajšku sme si pohoršili o rekordných 
13 miest). V hodnotení klientelizmu sme sa dokonca 
ocitli na druhej najhoršej priečke spomedzi 139 krajín 
sveta.  Uvedené skutočnosti a ďalšie faktory umožňujú-
ce nespravodlivý ekonomický profit zvyšujú tiež spolo-
čenské napätia, polarizujú a destabilizujú spoločnosť. 
V prípade, že by nebolo možné narastajúce nerovnosti 
v Slovenskej spoločnosti (najmä pri pretrvávajúcej exis-
tencii výraznej chudobnej vrstvy a ekonomických prob-
lémoch časti strednej vrstvy) uspokojujúcim spôsobom 
vysvetliť a obhájiť, mohlo by to pre Slovensko zname-
nať ďalšie významné problémy (napr. narušenie sociál-
nej kohézie a pod.). Nie je ambíciou ani cieľom tohto 
príspevku zachytiť množstvo problémov a aspektov sú-
visiacich s nerovnosťami resp. s ich nárastom, ale skôr 
poukázať na existenciu (vybraných) nerovností na Slo-
vensku, ich súčasnú úroveň, prehlbovanie, ich priesto-
rovú dimenziu a diferenciáciu.  V príspevku sa pokúsi-
me zosumarizovať najdôležitejšie výsledky ku ktorým 
sme sa dopracovali pri výskume vybraných nerovností 
na Slovensku s dôrazom na ich priestorový aspekt. Pri-
daná hodnota príspevku spočíva najmä v komplex-
nejšom pohľade na sledované nerovnosti1, ktoré spolu 
úzko súvisia a ktoré výrazne ovplyvňujú ostatné sféry 
ľudského života. 

2. Nerovnosti a typy nerovností 
Existuje veľké množstvo otázok, ktoré si ľudstvo kladie 
v súvislosti s nerovnosťou. Prečo existuje nerovnosť 
medzi ľuďmi? Aké sú jej príčiny? Môžeme ju zmenšiť 
resp. odstrániť a ako? Alebo ju musíme akceptovať ako 
nevyhnutnú súčasť štruktúry ľudskej spoločnosti? V so-
ciológii existujú dva tradičné názory na sociálnu nerov-
nosť. Prvý ju chápe ako nevyhnutnú súčasť štruktúry 
ľudskej spoločnosti. Druhý ju nepovažuje za všeobecný 
atribút spoločnosti, ale za dôsledok jej určitého usporia-
dania (v tomto chápaní sa nerovnosť viaže len na spo-
ločnosti určitého typu). Sociologická analýza popisuje 
príčiny a dôsledky nerovnosti primárne v terminológii 
sociálnej organizácie a sociálnej štruktúry (sociálna po-
zícia, sociálna rola, sociálny status). Dáva tomuto spô-
sobu opisu prednosť pred opisom týchto príčin a dô-
sledkov prostredníctvom charakteristiky individuálnych 
vlastností jedincov (nedostatok talentu a schopností, le-

                                                 
1 Autorovi nie je známa práca, ktorá by sa v takomto širokom 
rozsahu venovala súčasne všetkým trom sledovaným nerov-
nostiam a zároveň ich takto detailne priestorovo analyzovala 
a charakterizovala.  
 

nivosť...) či faktorov ich situácie (smola, osud...). Chá-
pe pritom nerovnosť ako nerovné vzťahy prvkov so-
ciálnej štruktúry  (pozícií, rolí a statusov), teda vlastnos-
tí sociálneho systému a (alebo) nerovnosť jedincov, kto-
rí sa v sociálnej štruktúre pohybujú (to, ako sú jedinci 
zaraďovaní do systému sociálnej stratifikácie vo vzťahu 
k ostatným jedincom a v spoločnosti ako celku), prí-
padne nerovnosť celých sociálnych kategórií a skupín 
(tried, vrstiev, sociálnych skupín). Obidva pohľady sa 
však kombinujú, pričom v súčasnosti prevažuje získaný 
status nad pripísaným. Podľa Bergera (1993) je potreb-
né upustiť od všeobecnej (abstraktnej) nerovnosti, ktorá 
nie je presne špecifikovaná (vágny pojem) a tým aj ne-
merateľná a zaujímať sa skôr o konkrétnu nerovnosť. 
Ide predovšetkým o mzdovú (príjmovú) nerovnosť, ne-
rovnosť bohatstva, nerovnosť v schopnostiach a nerov-
nosť na trhu práce, nerovnosť vo vzdelaní a v prístupe 
k vzdelaniu, nerovnosť statusovú, o nerovnosť v rozde-
lení vplyvu a moci a pod. Najviditeľnejšími „par exce-
lance“ formami nerovnosti sú príjmové nerovnosti resp. 
nerovnosti v mzdách a bohatstve (chudoby). Práve tieto 
typy (formy) nerovnosti, ktoré spôsobujú najväčšiu ne-
spokojnosť obyvateľov tranzitných spoločností akou je 
aj slovenská spoločnosť, sú predmetom nášho záujmu.  
V tomto príspevku sústredíme našu pozornosť práve na 
sledovanie nerovností, ktoré najviac rezonujú v spoloč-
nosti, ale aj v pocitoch a nespokojnosti ľudí. Sú to ne-
rovnosti v príjmoch, mzdách a chudobe. Dôraz budeme 
klásť na ich priestorové aspekty, diferenciácie, ale naj-
mä na prezentáciu výsledkov zameraných na identifiká-
ciu regiónov a jadier vyznačujúcich sa nízkym príjmom, 
mzdami a ich priestorového prekrývania s chudobou. 

3. Priestorové aspekty nerovností verzus 
priestorové (regionálne) nerovnosti 

Príjem, mzdy i chudoba sú výrazne priestorovo diferen-
cované, čo znamená, že ich úroveň a nerovnosti sú 
podmienené i geograficky. V odbornej literatúre existu-
je niekoľko smerov rozdielneho významu, obsahu i do-
sahu zameraných na priestorové aspekty sledovaných 
nerovností. Najvýznamnejším z nášho pohľadu je vý-
skumný smer v ktorom priestor vystupuje ako domi-
nantná dimenzia, pričom zvýšený dôraz je položený na 
teoretické a metodologické aspekty skúmania priestoro-
vých aspektov sledovaných nerovností. Takto zamerané 
práce zväčša okrem teoreticko-metodologického bac-
kroundu zároveň poskytujú návod na skúmanie celého 
spektra aj ďalších  geografických (priestorových) as-
pektov nerovností v príjmoch, mzdách a chudoby, po-
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čnúc od skúmania ich príčin, podmienok, úrovne, dife-
renciácie, až  po skúmanie ich dôsledkov a dopadov na 
obyvateľstvo. Väčšina takýchto prác však neskúma 
uvedené fenomény a ich nerovnosti samostatne, ale 
zväčša vo vzťahu k iným významným javom, ktoré 
s nimi súvisia. Zo známych takto zameraných prác 
možno uviesť práce Preston (1971), Atkinson (1974), 
Osberg (1991), Nolan, Whelan (1996), Pedersen, Smith 
(1998), Ravallion, Wodon (1999) a iní. Bohužiaľ v slo-
venskej, ale i českej odbornej (geografickej) literatúre 
práce geografických aspektov príjmov, miezd a chudo-
by resp. ich nerovností až na malé výnimky, absentujú. 
Predpokladáme, že absencia prác z tejto problematiky 
v odbornej (nielen geografickej) slovenskej literatúre je 
dôsledkom mnohých okolností, pričom nedostatok 
vhodných štatistických údajov bol v minulosti vysoko 
pravdepodobne primárnou príčinou daného stavu2 . 
V nasledujúcej časti práce sa zameriame na identifiká-
ciu regiónov a obcí poddimenzovaných z aspektu príj-
mov, miezd a bohatstva. 

4. Regionálna diferencia príjmov, regió-
ny a lokality s nízkym príjmom na 
Slovensku 

Za príjem považujeme peňažnú čiastku, ktorú jedinec 
získava s určitou periodicitou za nejaké svoje aktivity, 
obvykle realizované na trhu práce (mzda) alebo s ním 
súvisiace (renta, podiel na zisku, dividenda či iné plat-
by). Za príjem považujeme aj dávky sociálnej podpory 
či dávky sociálnej pomoci. Príjmy sa môžu diferenco-
vať aj v závislosti na regióne, charaktere, funkcie, type 
a veľkosti sídla (vyšší v hlavnom meste a nižší v ma-
lých sídlach). Nerovnosti v príjmoch sú dané sociálnou 
pozíciou, ale môžu sa javiť aj ako nerovnosti dané et-
nickou príslušnosťou, pohlavím, vekom a profesiou 
(Mareš 1999). Nerovnosť v príjmoch môže byť daná 
taktiež veľkosťou rodín a počtom osôb s vlastným príj-
mom v rodine. Z empirických poznatkov a dostupných 
údajov je zrejmé, že príjmy na Slovensku sú podobne 
ako ostatné ekonomické charakteristiky, silno priesto-
rovo diferencované. Na základe priestorovej analýzy 
zameranej na identifikáciu regiónov s nízkym príjmom 
obyvateľstva3  (Michálek 2006a) možno konštatovať, že 
na Slovensku existuje 12 okresov a 269 obcí, ktoré 
                                                 
2 Chudoba za socializmu bola všemocne retušovaná a ofi-
ciálne neexistovala a preto absentovali i údaje. 
3 Za nízkopríjmové obyvateľstvo (vzhľadom na nízku prie-
mernú úroveň príjmu) sme považovali všetky osoby, ktoré 
v sledovanom roku (2002) nedosiahli priemerný čistý 
mesačný príjem.  

možno považovať za reálne regióny resp. jadrá vyzna-
čujúce sa nízkym príjmom. Čo sa týka okresov celkovo 
v nich žije 827 106 obyvateľov, čo je 15,4% z celkové-
ho počtu obyvateľov Slovenska. Okresy s nízkymi 
príjmami sa koncentrujú na východnom Slovensku, kde 
sa ich nachádza až 11. Presne 2/3 nízkopríjmových ok-
resov (8) leží resp. je koncentrovaná na území Prešov-
ského kraja. V týchto okresoch žije viac ako  472 tisíc 
obyvateľov, čo prestavuje 59,8% obyvateľov kraja. 
Zostávajúce 3 nízkopríjmové okresy sa nachádzajú v 
Košickom kraji a žije v nich takmer 320 tisíc obyvate-
ľov, teda 41,8% obyvateľov kraja (viď. tabuľka 1). Je-
diným nízkopríjmovým okresom, ktorý sa nachádza 
mimo východného Slovenska je okres Tvrdošín na Ora-
ve, v ktorom býva niečo viac ako 35 tisíc obyvateľov 
(5,1% z podielu Žilinského kraja). 

Tab. 1: Zastúpenie a počet obyvateľov nízkopríjmových 
okresov v slovenských krajoch 

Kraj 
Žilinský Prešovský Košický 

Počet NP* 
okresov 1 8 3 

Celkový počet  
okresov v kraji 11 13 11 

Podiel NP  
okresov (%) 9,1 61,5 27,3 

Počet obyv. v NP 
okresoch 35 062 472 145 319 899 

Podiel obyv. v NP 
okresoch (%) 5,1 59,8 41,8 

*NP – nízkopríjmové okresy 
Zdroj:  Údaje o príjmoch domácností (Mikrocenzus 

2003). Štatistický úrad SR 2003 a 2004. , vlastné 
prepočty 

Obce s najnižšími príjmami sa koncentrujú na južnom 
a východnom Slovensku. Celkovo sú zastúpené v 47 
okresoch Slovenska. Avšak viac ako polovica (135) 
nízkopríjmových obcí je koncentrovaná v  10 okresoch. 
105 obcí, t.j. 39,0% sa ich nachádza v juhoslovenských 
okresoch stredného Slovenska (Rimavská Sobota, Rož-
ňava, Veľký Krtíš, Lučenec a Revúca), ďalších 72 
(26,8%) v šiestich východoslovenských okresoch (Pre-
šov, Trebišov, Košice -okolie, Michalovce, Bardejov 
a Vranov nad Topľou). Z celkového počtu sa najviac 
nízkopríjmových obcí nachádza v okrese Rimavská So-
bota, kde sa koncentruje až 26 takýchto obcí,  čo pred-
stavuje 9,7%-ný podiel. V relatívnych hodnotách sú ob-
ce s najnižším príjmom najviac zastúpené v okrese Re-
vúca, kde tvoria viac ako ¼ obcí (28,6%).  Viac ako pä-
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tinové zastúpenie majú v okresoch Lučenec (23,7%, 
Rimavská Sobota (23,4%), Rožňava (22,6%) a Krupina 
(22,3%) viď. tabuľka 2. Najväčšou obcou s nízkym 
príjmom bol Čierny Balog v okrese Brezno s 5067 oby-
vateľmi (v roku 2001). 

Tab. 2: Zastúpenie nízkopríjmových (NP) obcí v okresoch 

Okres Počet NP 
obcí v okrese 

Celk. počet 
obcí v 
okrese 

Podiel 
NP 

obcí v % 
Bardejov 10 86 11,7 
Humenné 5 61 8,2 
Kežmarok 8 42 19,1 
Košice-okolie 10 112 9,0 
Krupina 8 36 22,3 
Levice 12 88 13,7 
Lučenec 13 55 23,7 
Michalovce 10 79 12,7 
Nitra 11 57 19,3 
Prešov 16 91 17,6 
Revúca 12 42 28,6 
Rim. Sobota 26 107 23,4 
Rožňava 14 62 22,6 
St. Ľubovňa 6 43 14,0 
Trebišov 16 82 19,6 
Veľký Krtíš 14 71 19,8 
Vranov n.T. 10 68 14,8 

*NP – nízkopríjmové obce 
Zdroj:  Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 

5. Geografické aspekty mzdových ne-
rovností a regionálna diferencia 
miezd na Slovensku 

Za mzdu považujeme všetky pracovné príjmy (základné 
mzdy a platy, príplatky a doplatky ku mzde alebo platu, 
prémie a odmeny, náhrady miezd a platov, odmeny za 
pracovnú pohotovosť). V príspevku pracujeme s hru-
bými mzdami, tzn. pred znížením o poistné na všeobec-
né zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie, záloho-
vé splátky dane z príjmov fyzických osôb a ďalšie zá-
konné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Ne-
rovnosti v mzdách sú determinované celým spektrom 
faktorov, zvlášť výrazne profesiou resp. pracovnou po-
zíciou, odvetvím, druhom vlastníctva, právnou formou 
zamestnávateľa, vzdelaním, pohlavím a vekom. Dife-
rencovaná mzda môže byť aj dôsledkom diskriminácie, 
najmä diskriminácie na trhu práce. Môže ísť o priamu 
(nižšia mzda za rovnakú prácu -dôkazom je napr. roz-
dielna úroveň miezd mužov a žien v niektorých profe-
siách) alebo nepriamu (sekundárny trh – nižšia mzda,

práca nekvalifikovaná a nezaujímavá, bez možnosti po-
stupu). Z dostupných údajov a viacerých zdrojov je 
zrejmé, že mzdy na Slovensku sú podobne ako príjmy, 
silno priestorovo diferencované (MPSVaR 2005, ŠÚSR 
2006, Michálek 2007) . Tieto pomerne výrazné priesto-
rové mzdové disparity a s nimi súvisiaca koncentrácia 
obyvateľstva  s nízkou mzdou do určitých oblastí, re-
giónov resp. sídiel spôsobuje ďalšie marginalizovanie 
týchto území a finančné problémy ich obyvateľstvu. 
Z tohto aspektu je práve na Slovensku dôležité sledovať 
a porovnať situáciu v regiónoch nielen v hrubých uka-
zovateľoch, akými sú napr. priemerná (hrubá) mzda, ale 
mzdu detailnejšie analyzovať napr. pomocou rôznych 
charakteristík,  ktoré majú výrazný vplyv nielen na jej 
výšku, ale aj na jej diferencovanú úroveň a nerovnosti 
v regiónoch. Sledovanie regionálnych mzdových ne-
rovností z aspektu detailnej analýzy relevantných cha-
rakteristík je komplexnejším pohľadom na problemati-
ku miezd a ich priestorovej diferenciácie. Ako nám 
ukazujú dáta o mzdách, väčšina zamestnancov dlhodo-
bo nedosahuje jej priemernú úroveň. Napr. v roku 2005 
nedosiahlo priemernú mzdu až 61,5% zamestnancov 
a okolo len 10% zamestnancov dosiahlo mzdu, ktorá 
oscilovala okolo tohto priemeru (Michálek 2007). Sa-
mozrejme, že aj na Slovensku  existujú  regióny (napr. 
Bratislavský kraj) v ktorých priemernú mzdu a vyššie 
mzdy dosiahol väčší podiel  zamestnancov, ale aj regió-
ny (Prešovský kraj), v ktorom priemernú a vyššiu mzdu 
dosiahol len malý podiel zamestnancov (viď. tab.3). 
V tabuľke 3 môžeme sledovať podiel zamestnancov 
s podpriemernou mzdou (v %) v sledovaných  6 kategó-
riách4. Na ilustráciu uvedieme, že kým v Bratislavskom 
kraji podľa odvetví nedosahuje priemernú mzdu len 
0,7% zamestnancov, v Prešovskom kraji ani jedno od-
vetvie nedosahuje priemernú mzdu (vo všetkých odvet-
viach v kraji je priemerná mzda zamestnancov nižšia 
ako národná priemerná mzda). Úroveň miezd a regio-
nálnych mzdových nerovností z veľkej časti podmieňu-
je viacero faktorov. Tieto majú diferencovaný vplyv 
a dosah v jednotlivých regiónoch.  

                                                 
4 Jednotlivé kategórie sú priamo prevzaté z uvedeného zdroja 
(Regionálna štatistika ceny práce. MPSVaR SR 2006). S ich 
presnou špecifikáciou a zadefinovaním sa tiež môžeme 
stretnúť v práci Michálek (2007). Pre ilustráciu uvedieme, že 
kategória odvetví (OKEČ) zahŕňa 10 odvetví NH, veková ka-
tegória zahŕňa 10 päťročných vekových skupín atď.  
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Tab. 3: Podiel zamestnancov s podpriemernou mzdou (v %) v r. 2005 vo vybraných 6 kategóriách 
 BA TT TN NR ZA BB KE PO 

1.Kategória odvetví 0,7 47,3 89,8 44,0 24,5 22,4 13,0 100,0 
2.Trieda zamestnaní 14,3 45,5 76,6 60,2 69,5 60,6 18,0 87,9 
3.Veková kategória 7,6 6,9 20,5 60,8 15,8 39,4 4,5 91,2 
4.Kategória vzdelanie 9,5 33,4 59,5 72,4 56,4 82,7 4,4 89,6 
5.Právna forma 1,1, 21,4 44,0 57,5 46,0 37,0 14,5 96,0 
6.Druh vlastníctva 2,0 13,6 27,9 45,3 44,0 47,2 9,2 89,6 

Zdroj: Regionálna štatistika ceny práce. MPSVaR SR (2006), vlastné prepočty 

6. Regionálne disparity v mzdách 
Reálne mzdy napriek ich nárastu v ostatných rokoch 
stále ešte zostávajú na Slovensku jedny z najnižších. 
V roku 2004 boli nominálne i reálne mzdy najnižšie 
v rámci členských krajín EÚ. Priemerná úroveň miezd 
v SR bola len na úrovni len 11% priemernej mzdy v 
Dánsku. Priemerná mzda k parite kúpnej sily je tiež 
niekoľkokrát nižšia ako v „starých“ členských krajinách 
EÚ 15. V niektorých regiónoch (okresoch južného 
a východného Slovenska) však nedosahuje ani 50% ná-
rodného priemeru . Ako je zrejmé z dostupných dát 
(ŠÚSR 2006, Michálek 2007), na Slovensku sú okresy, 
ktoré sa dlhodobo vyznačujú nízkou mzdou. Na základe 
priestorovej analýzy zameranej na identifikáciu regió-
nov s nízkou mzdou obyvateľstva možno konštatovať, 
že v rokoch 2004-2006  takýchto okresov bolo 18. Ok-
resy s nízkymi mzdami sa opäť najviac koncentrovali 
na východnom Slovensku, kde sa ich nachádza až 10. 
Zostávajúce nízko mzdové okresy sa nachádzajú v stre-
doslovenskom kraji a sú takmer totožné s okresmi vy-
značujúcimi sa nízkym príjmom. Čo sa týka trendov, 
v roku 1997 bola priemerná mzda v najbohatšej Brati-
slave (BA) 11 638 Sk a v najchudobnejšom okrese Me-
dzilaborce (ML) len 6 846 Sk. Variačné rozpätie do-
siahlo hodnotu 4 792 Sk, pričom priemerná mzda v BA 
presiahla priemernú mzdu v okrese ML 1,7 krát.  V ro-
ku 2007 tento rozdiel vzrástol na 2,3 krát (aj v tomto 
roku  bola najvyššia mzda v BA = 31 717 Sk a najnižšia 
v okrese ML =13 984 Sk). Hodnota variačného rozpätia 
sa zvýšila na 17 733 Sk (Michálek 2010). 

7. Chudoba, jej priestorové dimenzie 
a diferenciácia 

Medzi najzávažnejšie problémy dnešného sveta možno 
bezpochyby zaradiť chudobu, ktorá či už ako absolútna 
(každodenný boj o prežitie v rozvojových krajinách), 
alebo relatívna v ostatných krajinách sveta, trápi väčšiu 
alebo menšiu  časť populácie. Chudoba a problémy 
s ňou spojené čoraz častejšie a intenzívnejšie rezonujú 
aj v slovenskej spoločnosti. Téma chudoby je však

 
 

nielen vážna, ale aj mnohovrstvová a zložito prepojená 
s mnohými (zväčša negatívnymi) javmi spoločenského 
života. Chudoba v sebe ukrýva obrovský diapazón 
problémových okruhov a tém, pričom relevantné a inte-
resantné sú tiež témy súvisiace s jej teritoriálnymi as-
pektmi. Chudoba ako prejav určitého stavu spoločnosti, 
domácností, alebo jedinca  v jej priestorovej podobe je 
jednou z významných tém svetovej humánnej resp. so-
ciálnej geografie. Ide o problémové okruhy týkajúce sa 
najmä sledovania jej priestorovej podmienenosti (ako 
územie vplýva a aké prvky územia determinujú chudo-
bu a v akej miere), priestorovej diferenciácie (aká je 
úroveň alebo rozsah chudoby v území, v regiónoch ale-
bo sídlach) a priestorových súvislostí (vzťahov medzi 
relevantnými charakteristikami územia a vybranými at-
ribútmi chudoby). Keďže aj na Slovensku patrí chudoba 
medzi najzávažnejšie problémy, zvlášť v niektorých re-
giónoch a sídlach,  vo výskume sme sa pokúsili o iden-
tifikáciu chudobných regiónov (okresov) a sídiel (obcí) 
na základe konceptu mnohonásobnej deprivácie (Mi-
chálek 2004, 2005). Pomocou tohto konceptu sme po-
merne presne určili mieru (úroveň) chudoby v sledova-
ných územných jednotkách, čo je v prípade Slovenska, 
vyznačujúceho sa významnými regionálnymi diferen-
ciami zvlášť dôležité a to ako z  hľadiska praktického, 
tak i  poznávacieho. Koncept a pomocou neho získané 
poznatky o chudobe na Slovensku (na lokálnej i regio-
nálnej úrovni) považujeme za významný a nenahradi-
teľný zdroj poskytujúci prehľad o koncentrácii a prie-
storovej diferenciácii chudoby. Našim cieľom teda bolo 
analyzovať priestorovú diferenciáciu chudoby v  regio-
nálnej a lokálnej mierke, t.j. zmerať jej úroveň vo všet-
kých okresoch a obciach  Slovenska. Na základe tohto 
merania a získaných hodnôt indexu chudoby identifiko-
vať okresy a obce s najvyššou úrovňou chudoby. Za ok-
resy s najvyššou úrovňou chudoby (Michálek 2004) 
môžeme považovať 16 okresov v ktorých index chudo-
by presiahol stanovenú kritickú hodnotu  (viď. tabuľku 
4). Prevažná časť týchto okresov (10) leží na východe 
republiky, pričom okresy Kežmarok, Sabinov, Vranov 
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nad Topľou, Gelnica, Spišská Nová Ves, Snina a Koši-
ce -okolie sú najviac postihnuté chudobou. Medzi ok-
resy s vysokou úrovňou chudoby možno zaradiť i 4 ok-
resy južnej časti stredného Slovenska a to Revúcu, Ri-
mavskú Sobotu, Veľký Krtíš a Krupinu. Za chudobné 
možno považovať aj 2 susediace okresy z ktorých jeden 
- Zlaté Moravce leží vo východnej časti západného Slo-
venska a druhý Žarnovica už v stredoslovenskom kraji. 

Tab.4: Najchudobnejšie okresy Slovenska  (podľa do-
siahnutého indexu chudoby) 

 index chudoby poradie I 
Kežmarok 57,0 1 
Sabinov 56,2 2 
Vranov  n. Topľou 53,9 3 
Gelnica 53,5 4 
Spišská Nová Ves 51,0 5 
Snina 50,8 6 
Žarnovica 50,3 7 
Košice-okolie 50,0 8 
Stropkov 49,1 9 
Revúca 48,7 10 
Levoča 48,6 11 
Rimavská Sobota 48,5 12 
Veľký Krtíš 48,1 13 
Zlaté Moravce 48,0 14 
Krupina 47,4 15 
Trebišov 47,2 16 

Pozn.: šedé pozadie majú okresy, ktoré sú rizikové podľa 
obidvoch kritérií (aj podľa indexu chudoby aj podľa podielu 
chudobných obcí) 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001. ŠÚ SR 
2002 , vlastné prepočty. Prameň: Michálek, A. (2006b) 

8. Hodnotenie úrovne chudoby v ob-
ciach 

Výsledky hodnotenia úrovne chudoby v obciach Slo-
venska na prvý pohľad ukazujú na značné rozdiely 
v úrovni chudoby v jednotlivých obciach (Michálek 
2005). Za najchudobnejšie možno považovať 419 zo  
2883 obcí (teda 14,5%) v ktorých ukazovateľ chudoby 
presiahol kritickú hodnotu sledovaného ukazovateľa, čo 
znamená, že tieto obce predstavujú reálne jadrá chudo-
by na Slovensku. Najchudobnejšie obce sa nachádzajú 
v 43 okresoch Slovenska. Avšak až v 16 okresoch sa 
nachádzala len 1 takáto obec. Viac ako polovica chu-
dobných obcí je koncentrovaná v  9 okresoch. 127 obcí, 
t.j. viac ako 30% sa ich nachádza v 4 juhoslovenských 
okresoch stredného Slovenska: (Rimavská Sobota, Re-
vúca, Veľký Krtíš a Lučenec), ďalších 77 (18,4%) 
v štyroch  východoslovenských okresoch (Michalovce, 

Trebišov, Bardejov a Rožňava) a 20 v okrese Levice 
ležiacom na území západného Slovenska. Z celkového 
počtu 419 chudobných obcí najviac sa ich nachádza 
v okrese Rimavská Sobota, kde sa koncentruje až 60 
takýchto obcí,  čo predstavuje 14,3%-ný podiel.  

Tab.5: Najchudobnejšie okresy Slovenska (podľa podielu 
chudobných obcí) 

 

podiel  
chudobných 

obcí 
poradie II 

Revúca 57,1 1 
Rimavská Sobota 56,1 2 
Snina 38,2 3 
Kežmarok 38,1 4 
Lučenec 36,8 5 
Veľký Krtíš 32,4 6 
Rožňava 29,0 7 
Michalovce 28,2 8 
Vranov n. Topľou 26,5 9 
Trebišov  23,2 10 
Levice 22,7 11 
Svidník  20,6 12 
Humenné 16,4 13 
Prešov 18,7 14 
Košice-okolie 11,6 15 
Bardejov 9,3 16 

Pozn.: šedé pozadie majú okresy, ktoré sú rizikové podľa 
obidvoch kritérií (aj podľa indexu chudoby aj podľa podielu 

chudobných obcí) 
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001. ŠÚ SR 
2002 , vlastné prepočty. Prameň: Michálek, A. (2006b) 

 

V relatívnych hodnotách sú obce s najvyššou úrovňou 
chudoby najviac zastúpené v okrese Revúca a Rimav-
ská Sobota, kde tvoria viac ako polovicu z celkového 
počtu obcí (Revúca 57,1., Rimavská Sobota 56,1). Viac 
ako tretinové zastúpenie majú v okresoch Snina, Kež-
marok a Lučenec a viac ako štvrtinové v okresoch Veľ-
ký Krtíš, Rožňava, Michalovce a  Vranov nad Topľou. 
V tabuľke 5 môžeme vidieť najchudobnejšie okresy 
Slovenska podľa výskytu (podielu) chudobných obcí. 

9. Rizikové regióny (okresy) chudoby  
Vyššie uvedené „administratívne“ hodnotenie (teda 
podľa súčasne platných územno-správnych celkov na 
okresnej úrovni) nám ukázalo, že z aspektu dosiahnuté-
ho indexu chudoby bola najhoršia situácia v okresoch 
východného Slovenska (viď. tabuľka 4). Výsledky hod-
notenia úrovne chudoby v obciach Slovenska pomocou 
ktorých môžeme analyzovať aj úroveň chudoby v ok-
resoch (prostredníctvom podielu chudobných obcí ok-
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resu) nám ukázalo, že z tohto aspektu boli na tom naj-
horšie okresy južného Slovenska, v ktorých sme za-
znamenali najvyšší podiel chudobných obcí (viď. ta-
buľka 5). Na základe porovnania obidvoch tabuliek 4 
a 5 môžeme vidieť, že z celkového počtu 24 chudob-
ných okresov vyčlenených podľa dvoch uvedených kri-
térií (hodnôt indexu chudoby a podielu chudobných ob-
cí) 8 okresov sa súčasne vyznačovalo zlou pozíciou 
z aspektu oboch kritérií (v tabuľkách sú vyznačené 
tmavším pozadím). To znamená, že z aspektu oboch 
kritérií sa vyznačovali nepriaznivou situáciou, čo záro-
veň indikovalo, že týchto 8 okresov bolo možné pova-
žovať za najchudobnejšie.  Na základe ich poradia, kto-
ré dosiahli podľa oboch kritérií sledovania úrovne chu-
doby, sme  vypočítali koeficient poradia a získali vý-
sledné poradie označené ako poradie III. Toto nám zá-
roveň ukázalo, ktorý z okresov je z aspektu chudoby na 
tom najhoršie (viď. tabuľka 6). Podľa výsledného pora-
dia III dosiahli najhoršie pozície okresy: Kežmarok, 
Snina, Revúca, Vranov nad Topľou, Rimavská Sobota, 
Veľký Krtíš, Košice -okolie a Trebišov. 

Tab.6: Najchudobnejšie okresy Slovenska  (podľa do-
siahnutého poradia) 

 
poradie 

I 
poradie 

II 
Koeficient 

poradia 
poradie 

III 
Kežmarok 1 4 2,5 1 
Snina 6 3 4,5 2 
Revúca 10 1 5,5 3 
Vranov n. Topľou 3 9 6,0 4 
Rimavská Sobota 12 2 7,0 5 
Veľký Krtíš 13 6 9,5 6 
Košice-okolie 8 15 11,5 7 
Trebišov 16 10 13,0 8 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Ako sa zdá najhoršie sú na tom okresy východného 
Slovenska, ktoré spolu s ostatnými 3 resp. 16 vytvárajú 
makroregión chudoby na Slovensku.   Tento sa ťahá od 
Levíc až po Sninu a tvorí takmer súvislé územie charak-
terizované značnou chudobou. 

10. Prirodzené regióny chudoby na   Slo-
vensku 

Vyššie uvedené „administratívne“ hodnotenie (podľa 
súčasne platných územno-správnych celkov na okresnej 
úrovni – NUTS 4) neumožňuje sledovať niektoré výz-
namné aspekty napr. existenciu „prirodzených“ (nie sú 
determinované administratívnou hranicou okresov) re-
giónov chudoby.  Z tohto dôvodu sme chudobné obce 
sledovali z aspektu ich priestorového susedstva na zá-
klade ktorého sme vykonali regionalizáciu (Michálek 

2006b). Z výsledkov prevedenej regionalizácie (vyko-
nanej v roku 2005 vychádzajúcej z údajov zo Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov z roku 2001), sme zistili, že 
takmer polovica obcí (presne 199, teda 47,5%) vytvára 
podľa prijatého kritéria (za región chudoby považujeme 
súvislé územie tvorené minimálne 10 obcami s najvy-
ššou úrovňou chudoby) 8 významných regiónoch chu-
doby. Najväčším regiónom chudoby je Rimavsko-
sobotský do ktorého patrí 96 najchudobnejších obcí. Z 
nich 57 patrí do okresu Rimavská Sobota, 23 do Re-
vúckeho, 10 do Rožňavského a 6 do Lučeneckého ok-
resu. Druhý najväčší je tvorený 23-mi obcami ležiacimi 
v troch okresoch (Košice-okolie 8, Vranov nad Topľou 
8 a Prešov 7). Ďalším je Veľkokrtíšsky s 19 obcami, le-
žiaci na území okresov Veľký Krtíš 13 a Lučenec 6. 
Nasledujú ďalšie tri regióny chudoby zhodne tvorené 
13 obcami (Sninsko-sobranecký (11+2), Novozámocko-
levický (7+6) a  Kežmarský (13). Michalovský je tvo-
rený 11 obcami a Svidnícky 10. 

11. Záver 
Prehlbovanie prezentovaných príjmových a mzdových, 
ale aj ďalších nerovností malo výrazný dopad na ne-
priaznivý vývoj niektorých regiónov a viedlo, okrem 
iného, i k silnej priestorovej koncentrácii  chudoby 
v zaostávajúcich a marginálnych regiónoch. Nízke 
príjmy, mzdy a chudoba spolu úzko súvisia, čoho dôka-
zom je i skutočnosť, že sa priestorovo do značnej miery 
prekrývajú. Identifikované teritoriálne jednotky s níz-
kou mzdou a príjmom a vysokou chudobou sa vyznaču-
jú poddimenzovanou ekonomickou situáciou. Nevyho-
vujúcu hospodársku základňu sledovaných chudobných 
regiónov charakterizuje i nízky podiel ziskových a za-
hraničných firiem a zároveň najnižšia produkcia. Ne-
priaznivá hospodárska situácia sa prejavuje vysokou 
nezamestnanosťou a zároveň vysokým podielom so-
ciálne odkázaného obyvateľstva, ktorý značne presahu-
je celoštátny priemer. Identifikované okresy a obce 
s nízkymi príjmami, mzdami a vysokou úrovňou chu-
doby sú problémové i z aspektu demografických a sí-
delných charakteristík. Koncentrácia Rómov v identifi-
kovaných regiónoch vyznačujúcich sa vysokou natali-
tou,  síce tieto regióny omladzuje, no ich nízka vzdela-
nosť, vysoká nezamestnanosť a sociálna odkázanosť 
prehlbuje ekonomické a sociálne nerovnosti medzi oby-
vateľstvom. Väčšina z identifikovaných chudobných 
okresov je založená na báze malých obcí, pričom fun-
govanie a prosperita týchto okresov na základe tohto 
typu sídiel v prevážnej miere bez rozvojového potenciá-
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lu, je veľmi ťažká. Nepriaznivým aspektom vyčlene-
ných marginálnych regiónov (na báze nízkej úrovne 
miezd, príjmov a vysokej chudoby) je aj to, že sú budo-
vané na jedinom, zväčša okresnom meste. V niektorých 
okresoch sú síce aj iné mestá, zvyčajne však malé, s vi-
dieckym charakterom, bez výraznejšej funkcie. Identi-
fikované nízkopríjmové okresy a obce sa vyznačujú aj 
zlou kvalitou sociálnych a infraštrukturálnych potenciá-
lov, dopravnou nedostupnosťou a rozdrobenosťou 
(v zmysle moderných,  rýchlych  a vzájomne prepoje-
ných dopravných komunikácií), značnou extenzívnou 
poľnohospodárskou orientovanosťou, nepriaznivou 
štruktúrou a slabou úrovňou ľudských zdrojov a inými 
nedostatkami, ktoré spoločne umocňujú ich ekonomic-
kú i rozvojovú marginalitu. Táto je z väčšej, či menšej 
časti podmienená aj ich nepriaznivou polohou (väčšina 
z týchto okresov a obcí leží mimo centralizačných re-
giónov), pričom z hľadiska tohto primárneho potenciálu 
nemajú predpoklady na koncentráciu obyvateľstva, sí-
diel a rozvoj významnejších hospodárskych aktivít. Po-

lohová marginalita vyčlenených okresov spočíva v tom, 
že sú buď prihraničnými okresmi (vonkajšia periférna 
poloha) alebo sa vyznačujú vnútornou perifériou, teda 
pozíciou voči metropolitným centrám. Tou istou von-
kajšou i vnútornou periférnou polohou sa vyznačuje 
i prevažná väčšina obcí. Táto, či už vonkajšia alebo 
vnútorná periférna poloha okrem iného spôsobuje nízku 
mobilitu pracovných síl v dôsledku zlej, časovo nároč-
nej a relatívne drahej dopravnej dostupnosti. Nedosta-
tok pracovných príležitostí v mieste bydliska, nízka 
mobilita obyvateľstva za prácou, nižšie zárobky a vý-
razná sociálna odkázanosť veľkej časti obyvateľstva 
v týchto regiónov, sa odzrkadľuje okrem iného aj v ich 
nízkej kúpyschopnosti  (kúpyschopnosť je nižšia  o 20-
30% ako je priemer za SR).  Výsledky nám ukázali, že 
nízke príjmy, mzdy a chudoba spolu úzko súvisia, čoho 
dôkazom je i skutočnosť, že sa nachádzajú v rovnakých 
regiónoch. Na Slovensku taktiež platí, že vysoká miera 
sociálnych nerovností zvyšuje úroveň chudoby a jej 
priestorovú koncentráciu. 

Literatúra 
ATKINSON, A. B. (1974). Poverty and Income Inequality in Brita-

in. In: Wedderburn, D.(ed.): Poverty, Inequality and Class 
Structure. Cambridge: Cambridge University Press. 

BERGER, P. L. (1993). Kapitalistická revolúcia. Bratislava: Ar-
cha.  

EUROSTAT (2003). The Social Situation in the European Union 
2003. Luxembourg: European Commission. 

MAREŠ, P. (1999). Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Socio-
logické nakladatelství. 

MICHÁLEK, A. (2004). Meranie chudoby v regiónoch (okresoch) 
SR. Sociológia. Roč. 36, č. 1. s. 7-30.  

MICHÁLEK, A. (2005). Koncentrácia a atribúty chudoby na Slo-
vensku  na  lokálnej úrovni. Geografický časopis. Roč. 57, č. 1. 
s. 3-22. 

MICHÁLEK, A. (2006a). Sociálno - priestorová identifikácia oby-
vateľov Slovenska s nízkym príjmom. Geografický časopis. 
Roč. 58, č. 3. s. 151-174. 

MICHÁLEK, A. (2006b). Regióny a lokálne centrá chudoby na 
Slovensku. Slovenský národopis. Roč. 54, č. 2. s. 182-197. 

MICHÁLEK, A. (2007). Regionálne mzdové nerovnosti na Slo-
vensku. Geografický časopis. Roč. 59, č. 2. s. 181-209. 

MICHÁLEK, A. (2010). Regionálne disparity versus  likviditné 
obmedzenia (ich vplyv na migráciu obyvateľstva na Slovensku). 
In. Kallabová E, Ira, V. eds.: Časoprostorové změny regionál-
ních a krajinných struktur (in press).  

MINISTERSTVO PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
(2006). Regionálna štatistika ceny práce. MPSVaR Bratislava.

 
 

 

NOLAN, B., WHELAN, CH. (1996). Measuring Poverty Using 
Income and Deprivation Indicators. Alternative Approaches. Jo-
urnal of European Social Policy, Roč. 6, č. 3. s. 225-240. 

OSBERG, L. (1991). Economic Inequality and Poverty: Internatio-
nal Perspectives. New York: M.E. Sharpe, Armonk..  

PRESTON, T. S. (1971). Income Distribution. Harmondsworth: 
Penquin. 

PEDERSEN, P. J., SMITH, N. (1998). Low Incomes in Denmark 
1980-1995. [Paper Provided by Centre for Labour Market and 
Social Research, Denmar -in its Series Papers with Number 98-
19.] 

RAVALLION, M., WODON, Q. (1999). Poor Areas, or Only Poor 
People? Journal of Regional Science. Roč. 39, č. 4. s. 689-711.  

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. (1997). Mikrocenzus 1997. Bratislava: 
ŠÚSR. 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2002a). Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2001. Cenzové domácnosti rodinné podľa druhu domác-
nosti, počtu závislých detí a vekovej skupiny partnerov za SR, 
kraje a okresy. Bratislava: ŠÚSR. 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2002b). Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2001. Cenzové domácnosti rodinné neúplné, podľa po-
hlavia, rodinného stavu a podľa počtu závislých detí za SR, kra-
je a okresy. Bratislava: ŠÚSR. 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2002c). Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2001. Základné údaje: Domy a byty. Bratislava: ŠÚSR. 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2003a). Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2001. Bývajúce obyvateľstvo 15 ročné a staršie podľa 
vekových skupín a najvyššieho vekového stupňa školského vzde-
lania za SR, kraje a okresy. Bratislava: ŠÚSR. 



Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska – Herľany, 13. 10. 2010 

21 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2003b). Mikrocenzus 2003. I.diel. 
Údaje o príjmoch domácností za SR. Bratislava: ŠÚSR. 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2003c). Štatistická ročenka SR. Brati-
slava: ŠÚSR, VEDA. 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2004). Mikrocenzus 2003. II diel. 
Údaje o príjmoch domácností za SR podľa ich typu. Bratislava 
ŠÚSR. 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2006). Priemerná mesačná mzda 
v hospodárstve SR. ŠÚSR Bratislava (www.statistics.sk).  

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (2003). 
Human Development Report 2003. UNDP. Oxford University 
Press.  

WORLD ECONOMIC FORUM (2010).  The Global Competi-
tiveness Report 2010-2011. Dostupné na: http://www.weforum. 
org (cit: 2010-09-10) 

 

 

 

http://www.statistics.sk)
http://www.weforum


Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska – Herľany, 13. 10. 2010 

22 

Regionálna  príjmová  stratifikácia  populácie  Slovenska* 
Iveta PAUHOFOVÁ a, 1 

a Ekonomický ústav, Slovenská akadémia vied 

Regional income stratification of the population in Slovakia 
Keywords: 
Incomes, income stratification, 
Slovakia.  

 
JEL Classification 
I32, I33, R13 
 
1 doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc. 
Institute of Economics, Slovak 
Academy of Sciences, Šan-
cova 56, 811 05 Bratislava, 
Slovakia 
ipauhofova@yahoo.com 

Abstract 
Article describes income disparities in various regions and various social groups in Slo-
vakia. The goal of such analysis is to fulfill the targets of social policy with limited 
budget, not only during the crisis.  
Data used for the analysis are individual data from administrative sources. They cover 
whole population of Slovakia. However number of explanatory variables is lower, which 
limits some of the methods. Various social groups are studied. They are mainly working 
population, retired population and unemployed/inactive people, including intersections 
among these groups. The income is understood as net income, either from employment 
or from social benefits.  
The income disparities were quantified by several measurments. They included Gini 
coefficient which described inequality of the income distribution. Later, pyramids of in-
come distribution were studied. These showed objective development of income 
through time. 
Using individual data it is possible to identify income disparities and stratification on the 
level of regions and districts. This allows to put into practice effective social policy.. 

* Príspevok bol vytvorený s podporou vedeckovýskumného projektu VEGA 01/0663/09 Bohatstvo a chudoba v in-
tenciách formovania novej ekonomiky – mikroekonomické a makroekonomické súvislosti. 

1. Úvod 
Skúmanie príjmovej stratifikácie populácie Slovenska 
je v súčasnom období mimoriadne aktuálne predovšet-
kým z aspektu potreby prípravy relevantných materiá-
lov pre realizáciu jednotlivých priorít a cieľov, uvede-
ných v prijatej Stratégii na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu – EURÓPA 2020 – 
z marca 2010. Ich rozpracovanie na národných úrov-
niach sa očakáva v najbližšom období tak, aby boli 
v súlade so začiatkom fiškálnej konsolidácie od roku 
2011. Predpokladá sa, že fiškálna konsolidácia a dlho-
dobá finančná udržateľnosť by mali byť sprevádzané 
dôležitými štrukturálnymi reformami, najmä v oblasti 
dôchodkových systémov, systémov zdravotnej starost-
livosti, sociálnej ochrany a vzdelávania. Vytýčené ciele 
musia byť merateľné a založené na spoľahlivých dá-
tach, aby mohli slúžiť aj účelom komparovania v rámci 
EÚ. 

Sociálna politika realizovaná na Slovensku je dlhodobo 
vychádzajúca najmä z plošného vykazovania priemero-
vaných štatistických údajov a výberových šetrení, rele-
vantných pre vypracovávanie jednotlivých nástrojov 
tejto politiky. Teda nevychádza z detailných údajov na 
regionálnom základe. 

 
 

Vzhľadom na demografický vývoj sa očakáva, že od 
roku 2013/2014 (podľa Stratégie EÚ 2020) začne podiel 
pracujúceho obyvateľstva v EÚ klesať. Slovensko sa 
tomuto vývoju nevyhne. Kombinácia menšieho podielu 
pracujúcich  a vyššieho podielu obyvateľov v dôchod-
kovom veku bude predstavovať významné zaťaženie aj 
nášho systému sociálneho zabezpečenia. Toto zaťaženie 
si vyžiada výrazne efektívnejšie vynakladanie  zdrojov 
aj v sociálnej oblasti a podpore trhu práce, predovšet-
kým v predlžujúcom sa období krízy, poznačenom 
akútnym nedostatkom finančných zdrojov vo verejnej 
sfére. V tejto súvislosti sa ponúka sledovanie regionál-
nej príjmovej stratifikácie populácie, založenej na báze 
individuálnych údajov, ako signifikantná pomôcka pre 
spracovanie detailnejších pohľadov na možné použitie 
nástrojov sociálnej politiky a na podporu trhu práce. 
Efektívnejšie využitie existujúcich finančných zdrojov 
môže byť dosiahnuté napr. selektívnym a cieleným pô-
sobením nástrojov, ktoré vychádzajú z regionálnych 
podkladov. Vyústenie takýchto analytických štúdií by 
malo byť v rozhodovacom procese, ktorého kvalitatívna 
úroveň tak môže dosiahnuť vyšší stupeň.   

Výsledky analýz príjmovej stratifikácie môžu v apli-
kačnej rovine iniciovať vypracovanie postupov riešenia 

mailto:ipauhofova@yahoo.com
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rôznych problémov na regionálnej úrovni tak z pohľadu 
štátnej  správy, ako aj samosprávy. Ukážu nielen na 
formovanie možného vývoja regionálneho dopytu, ale 
zohľadňujú aj rovinu trhu práce na regionálnej úrovni 
a poskytnú tiež adekvátny údajový rámec pre “boj” pro-
ti chudobe v krízovom období.  Môžu byť východiskom 
i pri hľadaní veľkosti posunu daňového zaťaženia z ob-
lasti daní z práce smerom k energii a environmentálnym 
daniam. Taktiež zdokumentujú zmeny vo vekovej 
štruktúre obyvateľstva vo väzbe na  stratifikáciu príj-
mov  obyvateľstva. Takto je možné z regionálnej úrov-
ne sledovať možnosti  zvýšenie miery zamestnanosti 
obyvateľov vo veku 20-64 rokov oproti súčasnosti, tiež 
možnosti väčšieho zapojenia žien, starších pracovníkov, 
začlenenie migrantov do trhu práce a aké sú možnosti 
zníženia počtu obyvateľov žijúcich pod hranicou chu-
doby. Uvedené je súčasťou iniciatív Stratégie EUROPA 
2020. 

Ambíciou práce je ukázať na niektorých príkladoch 
skúmania regionálnych príjmových nerovností a príj-
movej stratifikácie vývoj za sledované obdobie 2005 až 
2009. Interpretácia výsledkov jednotlivých analýz 
(v rámci piatich etáp prác) v súvislostiach poukazuje na 
špecifiká diferenciácie príjmov populácie medzi jednot-
livými regiónmi, na úrovni krajov a okresov Slovenska 
na báze individuálnych údajov. 

Je potrebné uviesť, že na akademickej pôde v podmien-
kach Slovenska neboli individuálne dáta na regionálnej 
úrovni (použité v analýzach sociálno-ekonomického 
charakteru)  doteraz publikované . 

2. Príjmová stratifikácia obyvateľov 
Slovenska 

Základným východiskom pre úvahy, prečo skúmať re-
gionálnu príjmovú úroveň obyvateľov Slovenska, bola 
snaha o zistenie čo možno najdetailnejšieho príjmového 
rozdelenia obyvateľov na úrovni krajov a okresov, teda 
nielen na úrovni Slovenska. Dôvodom týchto snáh bola 
potreba zistenia úrovne prerozdeľovania bohatstva na 
strane jednotlivcov a domácností na regionálnej úrovni. 
Oficiálne publikované údaje o veľkosti a štruktúre príj-
mov, ktoré publikuje Štatistický úrad SR disponujú 
údajmi, ktoré sú založené na výberovom šetrení a mik-
rocenze v určitom období. Tieto údaje isto poskytujú  
relevantné údaje, nemôžu však byť natoľko výpovedné 
a použiteľné ako dáta za všetkých obyvateľov, sledova-
ných v rámci Sociálnej poisťovne SR. Ide totiž o indi-
viduálne údaje, slúžiace aj ako základ pre výpočty rôz-
nych druhov dôchodkov, predovšetkým starobných.  

2.1 Metodológia skúmania dotknutej problematiky 
a výskumné zámery 

Spracovanie samotnej štruktúry dát predstavovalo nie-
koľko stretnutí so zástupcami SP, aby sa ujednotila ter-
minológia technickej a sociálno-ekonomickej stránky 
spracovania projektu. Spočiatku boli dáta dodané len za 
SP, neskôr, aby sa zvýšila výpovedná hodnota o príj-
moch slovenskej populácie, boli dodané aj dáta za UP-
SVaR. Vzájomne bolo potrebné tieto údaje prepojiť, čo 
sa realizovalo tzv. “hashovaním” – čiže cez spoločný 
prevodník, pri zachovaní anonymity dát. Proces spraco-
vávania dodávaných údajov bol veľmi náročný časovo 
i kapacitne. Okrem toho bolo nutné permanentné sledo-
vanie a overovanie funkčnosti vytváranej databázy 
z aspektu kompatibility množstva údajov. V prvom 
kroku boli získané nasledovné údaje zo SP: prvá do-
dávka sa dotýkala poberateľov dôchodkov za roky 2005 
až 2007 a následne bola vytvorená tabuľka dôchodcov 
podľa štruktúry: (ident. číslo,  rok narodenia, pohlavie, 
obdobie, druh dôchodku, výška dôchodku, číslo pošty, 
okres). Po načítaní do databázy mali dáta objem 1 600 
MB a počet záznamov bol 52 778 466. V druhej dodáv-
ke boli získané dáta za poistencov (platiteľov poistného 
aj dobrovoľne poistených) za to isté obdobie. Na využi-
tie v databáze bola vytvorená tabuľka poistencov so 
štruktúrou : (ident.číslo,  rok narodenia, pohlavie, ob-
dobie, typ poistného, vym. úrazové, vym. starobné, 
vym. nemoc., vym. nezam., okres, obec, zam.okeč, 
zam.obec, zam.obec -  názov). Po načítaní do databázy 
mali dáta objem 8 100 MB a počet záznamov bol 
88 119 077. Problematická časť bola, že vzhľadom na 
povahu dát tieto  nemali prirodzený primárny kľúč (je-
den človek má viac ako jeden druh príjmov, dokonca 
viac príjmov v jednom druhu, čo je najmä pri dohodách 
o vykonaní práce. Celkovo má databáza 13 000 MB. 
Databáza používaná na dáta je MySQL, pomocné prog-
ramy sú v jazyku PHP, štatistické prepočty boli robené 
v programe R (R Development Core Team, 2009). Po-
dobne boli postupne získané údaje aj za roky 2008 a 
2009. Dôležitým momentom pri tvorbe databázy pre 
výskum regionálnych príjmov bolo tzv. „čistenie úda-
jov“. K tomu dochádzalo vždy pri spájaní troch samo-
statných databáz. Pri vzájomnej kontrole dát za jednot-
livé osoby spolu boli výsledky uspokojivé (rozdiel 
v pohlaví, alebo v roku narodenia bol rádovo v jednot-
kách). Rozdiely v okresoch boli v približne  3 percen-
tách prípadov (pri porovnaní UPSVaR vs. SP). Spraco-
vanie  prvej fázy databázy pre skúmanie regionálnych 
aspektov príjmov v SR predstavovalo 123 miliónov 
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upravených individuálnych dát, ktoré sa dotýkali obdo-
bia 2005 – 2007. Dáta boli mesačné. Skúmali sa údaje 
za 3 milióny 417 tisíc osôb. Postupne sa dopĺňali údaje 
za roky 2008 až 2009. Vzhľadom na skúmanie možnos-
tí budúceho vývoja regionálnej príjmovej stratifikácie 
populácie Slovenska, vo vzťahu k demografickému vý-
voju, boli spracované tzv. demografické stromy. Tieto 
dokumentujú potenciálny vývoj podielu produktívnych 
osôb na poproduktívnych osobách v jednotlivých regió-
noch Slovenska, na úrovni krajov a okresov. Vychádza-
lo sa z oficiálne publikovaných údajov o stave obyvate-
ľov Slovenska k 31. 12. 2006, ktoré publikuje ŠÚ SR 
a z prognózy demografického vývoja do roku 2025, 
ktoré publikuje Infostat. Očakávané zmeny v demogra-
fickej štruktúre obyvateľstva budú priamo determinovať 
celkovú úroveň a štruktúru príjmov v tom ktorom re-
gióne. 

Skúmanie jednotlivých aspektov regionálnych príjmov 
obyvateľstva SR, na úrovni krajov a okresov podľa vy-
braných sociálnych skupín, bolo rozdelené na niekoľko 
etáp. V prvej etape sa pracovalo s hypotézami, ktoré sa 
opierali o vykázanú úroveň ukazovateľov za EÚ SILC 
za SR a za kraje SR za obdobie 2004 až 2006. Dôleži-
tým východiskom boli údaje za mieru rizika chudoby 
v SR a za jednotlivé kraje. Napriek znižujúcej sa miere 
rizika chudoby za SR z 13,3% v roku 2004 na 10,7% v 
roku 2006, boli za kraje Prešovský, Košický, Bansko-
bystrický a Nitriansky vykázané negatívne vývojové 
smerovania, predovšetkým z aspektu vysokých hodnôt 
miery rizika chudoby. Hypoteticky sa predpokladalo, že 
aj v iných krajoch je na úrovni okresov potenciál zhor-
šovania, resp. stabilizovania vysokých hodnôt. Z toho 
dôvodu sa výskum orientoval na zmapovanie vývoja 
príjmov nielen na úrovni krajov, ale aj všetkých okres-
ov, a to za všetky sociálne skupiny (predstavujúce 
adekvátne agregáty skupín zo SP). Výskum sa zaoberal 
otázkami príjmových nerovností. Na úrovni SR, krajov 
a okresov sa zisťovali hodnoty GINI koeficienta nielen 
za všetky príjmy spolu, ale aj za jednotlivé skupiny 
príjmov. Hodnoty získané za počiatočné obdobie 
2005/10 boli najskôr porovnané s obdobím 2007/10 a 
následne s obdobím 2008/10. Neskôr, po zahrnutí úda-
jov aj za roky 2008 a 2009 sa výskum zopakoval  a sle-
dovali sa zmeny v príjmových nerovnostiach s hranič-
nými hodnotami roku 2005 a 2009.   

V druhej etape sa výskumná pozornosť orientovala na 
vytypovanie rizikových skupín obyvateľstva a ich re-
gionálnu dimenziu vo vzťahu k minimálnej mzde 
a životnému minimu. Výskum bol zameraný aj na zis-

tenie parametrov výsledkov podľa pohlavia v jednotli-
vých sociálnych skupinách, z dôvodu potvrdenia, alebo 
vyvrátenia hypotézy o feminizácii chudoby na Sloven-
sku. Celkovo však bola dôvodom pre výskumnú orien-
táciu  potreba zistenia súčasného stavu v oblasti príjmov 
obyvateľstva vo vzťahu k budúcemu vývoju domácej 
spotreby. Vzhľadom na očakávané prijatie eura na Slo-
vensku a zvýšenie cenovej hladiny po prijatí eura 
v Slovinsku sa skúmalo, aké príjmové skupiny môžu 
mať pri zvýšenej cenovej hladine na Slovensku problé-
my v prípade realizovania svojej spotreby. Analyzovali 
sa predovšetkým dve najväčšie sociálne skupiny – za-
mestnanci a dôchodcovia. Dáta za jednotlivé sociálne 
skupiny boli skúmané najskôr v intervale príjmov do 
10% na minimálnou mzdou – zamestnanci a v intervale 
do 10% nad životným minimom – dôchodcovia. Ná-
sledne sa uskutočnila analýza v ďalších príjmových in-
tervaloch, odstupňovaná po 10%, až do výšky príjmov 
nad  60% nad životným minimom u dôchodcov a strati-
fikácia zamestnancov podľa jednotlivých intervalov, 
taktiež celková stratifikácia dôchodcov. Skúmanie so-
ciálnej skupiny dôchodcovia sa považovalo za dôležité 
predovšetkým z toho dôvodu, že reprezentuje signifi-
kantný segment spotreby, s najvýznamnejšími a najsta-
bilnejšími príjmami v budúcnosti. Tieto otázky úzko 
súvisia s v súčasnosti stále viac sa rozvíjajúcimi úva-
hami o budúcom vývoji ekonomiky, ktorá má mať prí-
vlastok „strieborná“. Ukazuje sa, že neustále zvyšova-
nie dôchodkových dávok je zo súčasného pohľadu na 
nedostatok finančných zdrojov neudržateľné. Zároveň 
je však potrebné hľadať alternatívy zapojenia osôb 
v poproduktívnom veku na trhu práce, a tak umožniť 
čiastočné zvýšenie ich príjmov.  

V tretej etape sa pozornosť sústredila na skúmanie re-
gionálnych súvislostí medzi osobami poberajúcimi dáv-
ky v hmotnej núdzi, zamestnancami a dlhodobo neza-
mestnanými. Pracovalo sa už s prepojenými dátami zo 
SP a UPSVaR-u za rok 2008. Do vzájomného vzťahu 
boli postavené ukazovatele ako podiel poberateľov dá-
vok v hmotnej núdzi na pracujúcich v jednotlivých re-
giónoch (kraje, okresy) a podiel dlhodobo nezamestna-
ných na nezamestnaných celkom (kraje, okresy ).  

Komparatívna regionálna analýza príjmovej stratifiká-
cie sa stala obsahom štvrtej etapy. Skladala sa z niekoľ-
kých čiastkových analýz. Niektoré zohľadňovali účasť 
štátnej ingerencie, zahrnutím dávok v hmotnej núdzi, 
iné boli analyzované bez nej. Jednotlivé regionálne 
príjmy boli rozdelené do intervalov a bola skúmaná po-
četnosť osôb v rámci intervalu. Následne bola uskutoč-
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nená komparácia  početnosti osôb v rámci  jednotlivých 
intervalov.  

Vzhľadom na potreby informovanosti o formovaní re-
gionálneho trhu práce v nasledujúcom období sa javí 
významným sledovanie aj vekovej štruktúry obyvateľ-
stva najmä na úrovni krajov a okresov. Tento zámer je 
súčasťou piatej etapy výskumu. Výsledkom skúmania 
je stratifikácia populácie v príjmových intervaloch pod-
ľa veku. 

2.2 Vybrané výsledky a súvislosti podľa vý-
skumných zámerov 

Viaceré analýzy vývoja makroekonomického prostredia 
v rámci transformačného procesu a vývoja hospodárskej 
štruktúry (aj v súvislosti s privatizáciou) spracované 
pod  Ministerstvom financií SR a Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny poukazujú na to, že jedným zo 
zásadných efektov tohto vývoja je súčasná nízka príj-
mová úroveň slovenskej populácie. Z našich výskumov 
ďalej vyplýva, že je regionálne výrazne diferencovaná. 
Nie je to len  z dôvodu postupných zmien v regionálnej 
hospodárskej štruktúre smerom k takmer monoštruktúre 
(tzv. reštrukturalizácia odvetví), ale aj v dôsledku ne-
kompetentne realizovanej  penzijnej reformy podľa od-
poručení Svetovej banky. Zvlášť v súčasnom krízovom 
vývoji neumožňuje takéto nastavenie hospodárstva, aby 
bol trh práce flexibilný z aspektu tvorby nových pra-
covných miest. Akékoľvek zmeny si vyžadujú vysoké 

objemy finančných prostriedkov. Sanácia vznikajúcich 
problémov sa neúmerne presúva do pôsobnosti rezortu 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Pritom nie je pri obme-
dzených zdrojoch stále jasné, na ktorú oblasť sa má po-
zornosť rezortu viac sústrediť na politiku trhu práce, 
alebo na vytváranie sociálnej siete.  

Jedným zo signifikantných výsledkov skúmania je, že 
vývoj príjmovej stratifikácie dokumentuje za sledované 
obdobie od roku 2005 vytrácanie sa strednej triedy. 
Ďalším faktom je skutočnosť, že mimoriadne vysoký 
podiel populácie Slovenska sa pohybuje v nízkych 
príjmových pásmach. To následne nevytvára predpo-
klad dosiahnutia výrazných efektov pre napĺňanie príj-
mov ŠR ani z pohľadu  progresívneho zdanenia mini-
málneho podielu bohatých, ani z pohľadu zvyšovania % 
odvodov. Takže akékoľvek úvahy týmto smerom sú bez 
adekvátneho informačného rámca o príjmovej stratifi-
kácii populácie Slovenska, vychádzajúcej z individuál-
nych údajov. Odborné úvahy by mali vychádzať mini-
málne z údajov o podiele obyvateľov Slovenska v rámci 
príjmových intervalov. Za roky 2008 a 2009 z dôvodu 
zistenia dopadov krízy na oblasť príjmov neboli zahrnu-
té do skúmaného súboru sociálne dávky. Skúmané sú-
bory teda obsahovali priemerné mesačné príjmy evido-
vané v SP – mzdy, príjmy SZČO, starobné dôchodky, 
vdovské a vdovecké dôchodky, invalidné dôchodky, 
príjmy sudcov. V ďalšom slede boli do sledovaných sú-
borov zahrnuté aj sociálne dávky. 

Tabuľka 1.  Podiel populácie v rámci príjmových intervalov za SR v %  

 do 500 eur  500-1000 eur 1000-1500 eur  1500-2000 eur do 2000 eur nad 2000 eur 

2008 61,7 29,3 5,9 1,6 98,4 1,6 

2009 65,0 26,1 5,7 1,6 98,4 1,6 
Prameň: vlastné prepočty 

Z tabuľky 1 je zrejmé, že tak ako sa kríza zviditeľňova-
la, zasiahla obyvateľov v rámci príjmového intervalu 
500-1000 eur a títo rozšírili už tak početnú nízkopríj-
movú skupinu populácie do 500 eur. Mierne zúženie 
nastalo aj v príjmovom intervale 1000-1500 eur, kým 
v ostatných príjmových intervaloch sa situácia nezmeni-
la. Evidentne je krízou zasiahnutých 96,8% populácie. 
Po porovnávaní príjmových intervalov po zahrnutí so-
ciálnych dávok je možné za sledované obdobie konšta-
tovať, že sociálne dávky predstavovali len isté ošetrenie 
prepadu väčšej časti obyvateľstva do nižšej  príjmovej 
úrovne a zamedzili prudkému nárastu skupiny chudob-
ných a skupiny ohrozenej rizikom chudoby. Pravdepo-
dobnosť, že mechanizmus sociálnych dávok mohol vý-
raznejšie „ošetriť“ prepad v príjmoch obyvateľstva spo-

číva okrem pôsobenia iných faktorov v tom, že nebola 
uplatňovaná cielená regionálna sociálna politika, ale 
plošný prístup pri aplikovaní mechanizmu sociálnych 
dávok. Dôvodom takéhoto postupu je, že nie je podchy-
tené systematické a komplexné regionálne analyzovanie 
pohybu príjmov na individuálnom základe, ktoré by za-
ložilo vytvorenie systému nástrojov cielenej regionálnej 
sociálnej politiky. Preto sa v jednotlivých regiónoch 
Slovenska na úrovni krajov a okresov môžeme stretnúť 
s diferencovaným prehĺbením príjmových nerovností 
a s podstatne výraznejšími  negatívnymi posunmi 
v príjmovej stratifikácii populácie ako je to za úroveň 
Slovenska celkom. Nevyhnutnosť ústupu od plošného 
prístupu je ovplyvňovaná totálnym nedostatkom vytvá-
raných zdrojov predovšetkým krízovým procesom a ne-
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ochotou pristúpenia k hľadaniu zdrojov v oblasti zame-
dzovania korupcie a usmerňovania šedej a čiernej eko-
nomiky zo strany výkonnej moci. Je preto zrejmá po-
treba efektívnejšieho využitia dostupných pridelených 
zdrojov pre oblasť rezortu. 

Úlohou cielenej regionálnej sociálnej politiky je v sú-
časnom období zamedziť ďalší prepad príjmov a vytvo-
riť podmienky pre udržanie spotreby aspoň na takej 
úrovni, ktorá nebude likvidovať regionálnu ponuku, aj 
keď trh práce bude nejakú dobu stagnovať. Druhou 
stránkou problematiky formovania príjmov je, či účasť 
rezortu pri aktívnej politike trhu práce bude taktiež vý-

raznejšie „opretá“ o regionálne špecifiká a bude mať na 
to adekvátne zdroje a zodpovedajúce kompetenčné páky 
v spolupráci s ďalšími zainteresovanými ministerstva-
mi. Predchádzajúca časť state poukázala na potrebu 
zmeny v prístupe k aplikovaniu sociálnej politiky. To, 
že má byť cielene orientovaná na špecifické problémy 
jednotlivých regiónov, budú dokumentovať údaje o po-
diele obyvateľov v rámci príjmových intervalov za kra-
je Slovenska. Nie je jej úlohou vyrovnávať rozdiely 
v príjmovej úrovni, ale pomáhať v nastavení štruktúry 
populácie v príjmovej oblasti, ktorá sa nebude vo vývoji 
posúvať v negatívnom smere, teda do nižších príjmo-
vých pásiem. 

Tabuľka 2.  Podiel  obyvateľov  v rámci príjmových intervalov za kraje ( %, 2008) 
2008 BA TT TN NR ZA BB PO KE 

do 500 eur 49,2 59,1 60,8 65,5 62,1 65,5 66,9 62,5 

500-1000 eur 30,3 31,1 31,5 27,7 30,5 28,1 27,6 28,1 

1000-1500 eur 11,4 6,8 5,4 4,5 5,1 4,3 3,9 6,4 

1500-2000 eur 4,1 1,6 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 1,6 

 do 2000 eur 95,1 98,6 98,9 98,9 98,9 99,0 99,3 98,6 

nad 2000 eur 4,9 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 1,4 

Prameň: vlastné prepočty 

Pri porovnaní údajov v tabuľkách 2 a 3 je zjavnou úplne 
odlišná štruktúra obyvateľstva v rámci príjmových in-
tervalov Bratislavského kraja  ako v prípade ostatných 
regiónov. Súvisí to predovšetkým s alokáciou sídiel 
manažmentov veľkých firiem s vysokou úrovňou príj-
mov, všeobecne vyššou úrovňou miezd v podnikoch 
a čiastočne to ovplyvňuje aj vyššia úroveň starobných 
dôchodkov. Otázkou je, aká by mala byť adekvátna

štruktúra obyvateľstva v rámci príjmových intervalov 
v ostatných krajoch Slovenska?  V krízovom období je 
možné sledovať len zmeny tejto štruktúry, ale jej adek-
vátnosť nie. Predpokladom jej zistenia je aspoň niekoľ-
koročné sledovanie pohybov vo väzbe na formovanie 
a fixovanie regionálnej štruktúry trhu práce, ktorá odrá-
ža formovanie a isté stabilizovanie hospodárskej štruk-
túry v dotknutom regióne. 

Tabuľka 3.  Podiel  obyvateľov  v rámci príjmových intervalov  za kraje (%, 2009) 
2009 BA TT TN NR ZA BB PO KE 

do 500 eur 50,3 62,5 64,8 68,9 66,7 69,2 70,7 66,9 

500-1000 eur 28,9 28,1 28,3 24,4 26,1 24,6 23,7 24,8 

1000-1500 eur 11,5 6,2 4,7 4,4 4,9 4,1 4,0 5,8 

1500-2000 eur 4,2 1,6 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 1,3 

do 2000 eur 94,8 98,4 98,9 98,9 98,9 98,9 99,2 98,8 

nad 2000 eur 5,2 1,6 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 1,2 

Prameň: vlastné prepočty 

Údaje za rok 2009 v tabuľke 3 ukazujú, že najvyšší po-
diel obyvateľstva v príjmovom intervale do 500 eur je 
v Prešovskom kraji, za ním nasleduje Banskobystrický 
a Nitriansky kraj. Napriek mnohým programom 
a projektom, ktoré mali vytvoriť pracovné miesta 

v dlhodobo zaostávajúcich okresoch uvedených krajov 
sa  situáciu stabilizovať nepodarilo.  Je reálny predpo-
klad, že v krízovom období sa bude zväčšovať podiel 
obyvateľov v intervale príjmov do 500 eur pokračova-
ním presúvania obyvateľov z intervalu 500 až 1000 eur 
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práve v týchto krajoch. Dôvodom je nielen „rozbitie“ 
pôvodnej štruktúry ekonomického potenciálu regiónu, 
ktorá sa nevyprofilovala v ďalšom období z pohľadu   
udržateľného rozvoja, ale tiež východisková pozícia 
v demografickom potenciáli dotknutých regiónov od 
roku 1990, ktorý predstavuje dlhodobo určitý „zásob-
ník“ lacných pracovných síl pre iné regióny Slovenska, 
ale aj pre zahraničie. 

Údaje v nasledujúcej tabuľke 4 predstavujú súhrnné 
zmeny v štruktúre obyvateľstva v rámci príjmových in-

tervalov za obdobie 2008 až 2009, pre ktoré je charakte-
ristický najvýraznejší posun v príjmovom intervale do 
500 eur (zvýšenie) posun  predovšetkým z intervalu od 
500 do 1000 eur, pričom v týchto intervaloch sa nachá-
dza väčšina obyvateľov Slovenska. Treba uviesť, že ide 
o sledovanie len krátkodobého vplyvu krízy na formo-
vanie regionálneho dopytu a je možné očakávať ďalšie 
výraznejšie posuny bez vplyvu cielenej regionálnej so-
ciálnej politiky. Tabuľka zároveň udáva také zmeny, že 
nemožno ani v jednom kraji konštatovať, že je to zmena 
podobná zmene v inom regióne.  

Tabuľka 4  Pohyb v rámci príjmových intervalov  2009-2008 (z tabuľky 2 a 3, v bodoch) 
 BA TT TN NR ZA BB PO KE 

do 500 eur 1,1 3,4 4,0 3,4 4,6 3,7 3,8 4,4 

500-1000 eur - 1,4 -3,0 -3,2 -3,3 -4,4 -3,5 -3,9 -4,4 

1000-1500 eur 0,1 -0,4 -0,7 -0,1 -0,2 -0,2 0,1 -0,6 

1500-2000 eur 0,1 0 -0,1 0 0 0 0 -0,3 

 do 2000 eur -0,3 -0,2 0 0 0 -0,1 -0,1 0,2 

nad 2000 eur 0,3 0,2 0 0 0 0,1 0,1 -0,2 

Prameň: vlastné prepočty 

3. Záver 
Parciálne výsledky regionálnej príjmovej stratifikácie 
populácie Slovenska, prezentované v príspevku, len ilu-
strujú a dokumentujú výrazné regionálne rozdiely na 
úrovni krajov, ako aj v rámci krajov na úrovni okresov 
(ktoré nie sú v stati uvádzané z kapacitného  dôvodu) . 
Vývoj analyzovaný za dva roky pôsobenia krízy vytvá-
ra priestor pre fixovanie veľmi vysokého podielu slo-
venskej populácie v príjmovej úrovni do 500 eur. Pre-
sun nie nevýznamnej časti obyvateľstva zo skupiny od 
500 do 1000 eur smerom do príjmovej skupiny do 500 
eur je dokumentujúci všeobecný globálny trend, kde aj 
vo vyspelých krajinách dochádza k vytrácaniu sa  už tak 
zúženej strednej triedy. Možno konštatovať, že tieto vý-
sledky len potvrdili pokračovanie posilňovania nízko-
príjmovej skupiny, ktorá bola od počiatočného obdobia 
sledovania (2005) mimoriadne početná. Kríza tento 
proces zrýchlila a prehĺbila. Medzinárodné komparácie 
národných súborov v oblasti príjmov, ktoré sa predpo-
kladajú realizovať v blízkej budúcnosti, umožnia odpo-
vedať na otázku, aký je hlboký „prepad“ v príjmovej 
oblasti na úrovni Slovenska a jeho regiónov z európ-
skeho pohľadu. Všeobecne nízke nastavenie príjmovej 
úrovne obyvateľstva Slovenska v rámci ekonomiky ma-
lo v istej historickej etape transformácie slovenskej spo-
ločnosti  výhodu, napr. pri alokácii zahraničných inves-

 

tícií  pri relatívne nízkej úrovni miezd. Z pohľadu for-
movania domáceho dopytu na strane domácností to 
však znamená výrazne obmedzený spotrebiteľský do-
pyt. Z pohľadu veľkosti verejných zdrojov to zase zna-
mená  potenciál rastu nárokov  na sanovanie problémov 
v rovine budúcich starobných dôchodkov a súčasných 
požiadaviek  v rámci aplikovania sociálnej politiky aj 
vo väzbe na trh práce. 

Práve uvedené dve polohy problémov: zvyšujúci sa po-
diel nízkopríjmovej skupiny obyvateľstva v spoločnosti 
a očakávanie nízkej úrovne verejných zdrojov, zaklada-
jú potrebu úvahy nielen o budúcej povahe vývoja ná-
rodných ekonomík z aspektu systémového, ale z pohľa-
du komprimácie faktorov v čase krízy aj o odporúča-
niach urgentnej prípravy na riešenia rôznych krízových 
šokov. Tieto úvahy sa v praktickej rovine nezaobídu 
bez podpory metodologického a informačného aparátu 
pre strategické vyhodnocovanie a následné rozhodova-
nie.  

V európskom priestore zostávame  na úrovni  čo možno 
najrýchlejšieho a efektívneho hľadania spôsobov sano-
vania dopadov krízy, ak vychádzame zo Stratégie EÚ 
2020.Nepozeráme sa zásadným spôsobom na nutnosť 
a možnosti prebudovania manévrovacieho priestoru  pre  
budúci vývoj európskej spoločnosti. Ide teda len o rela-
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tívne krátky pohľad pri nastavovaní optiky riešenia sú-
časných problémov. Vzhľadom na zvolený  prístup 
a postup možno v tomto smere hovoriť len o istých   
„kozmetických“ úpravách v národných stratégiách, a to 
nielen na úrovni európskych krajín. Pritom ambície bu-
dovať silný sociálny štát je zatiaľ  v rovine aký model 
by bol pre Slovensko dobrý. A známe sú aj jeho zá-
kladné atribúty ako súdržnosť, solidárnosť a nevylučo-
vanie okrajových skupín z diania a sociálneho systému, 
voči čomu niet výhrad. Otázky, ktoré by mali súvisieť 
so zmenou kvality a štruktúry spotreby vo vzťahu 
k príjmom nie sú verejne diskutované. 

Napriek uvedeným skutočnostiam považujeme za dôle-
žité zmysluplne postupovať v jednotlivých oblastiach 
pri štartovaní aj len parciálnych zmien. Zmysluplnosť  
v rovine zabezpečenia efektívneho využitia obmedze-
ných finančných zdrojov štátu, ale tiež v rovine hľada-
nia optimálnych podmienok v systéme tvorby napr. 
príjmovej stránky rozpočtu, spočíva v detailnom analy-
zovaní prostredia, ktoré chceme meniť a v dosiahnutí 

konsenzu pri realizovaní zmien všetkými relevantnými 
stranami. Dosiahnutie konsenzu vo významnej miere 
závisí od argumentačného odborného zázemia. Preto by 
mal byť  dôraz pri   hľadaní parciálnych riešení v oblas-
ti spotreby kladený na analýzu individuálnych údajov 
o príjmoch obyvateľstva. Detailnosť spočíva v zameraní 
sa na čo najmenšiu územnú jednotku, ktorá je sledovaná 
a na čo „najjemnejšiu“ štruktúru príjmov jednotlivcov 
a príjmových skupín.  

Takto je možné kvalifikovane odpovedať na otázky 
možností formovania vnútroregionálneho dopytu v rám-
ci SR, a čo je rovnako dôležité, cielene použiť nástroje 
regionálnej sociálnej politiky tam, kde reálne hrozí po-
kles dopytu a jeho dlhodobé fixovanie na veľmi nízkej 
úrovni z dôvodov nie dobrej demografickej štruktúry, 
alebo kolapsu trhu práce. Znamená to tiež, že perma-
nentné sledovanie individuálnych príjmov na regionál-
nej báze umožní  v budúcnosti  kompetentne odpovedať 
na mimoriadne dôležité otázky fiškálnej politiky v jed-
notlivých regiónoch Slovenska. 
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Abstract 
Reduction of the number of Europeans living below national poverty lines by 25%, 
lifting 20 million people out of poverty is one of the five headline Europe 2020. Each 
individual Member State will have to adopt one or several (sub) national targets. The 
article describes content of aggregate indicator for this aim in social inclusion area 
and it implies for analysis of poverty and social exclusion in the Regions of Slovakia. 
Source for calculating of this indicator is harmonized EU SILC statistical survey. 

 

1. Úvod 
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu tzv. Európa 2020 bola vyhlásená 
Európskou komisiou začiatkom roku 2010. Išlo predo-
všetkým o reakciu na dopady poslednej svetovej hospo-
dárskej krízy, ktorá odhalila štrukturálne nedostatky eu-
rópskeho hospodárstva, ako uvádza Oznámenie Komi-
sie Európa 2020 (2010). EU2020 predkladá 3 vzájomne 
sa podporujúce priority: 

- inteligentný rast: rozvoj ekonomiky založenej na 
znalostiach a inováciách 

- udržateľný rast: podpora efektívnejších zdrojov a 
zdrojov viac ohľaduplnejších k prostrediu, podpora 
konkurenčnejšej ekonomiky 

- inkluzívny rast: podpora ekonomiky s vysokou 
úrovňou zamestnanosti poskytujúcou sociálnu 
a územnú kohéziu 

Na zabezpečenie rozvoja Komisia stanovila celkovo 5 
cieľov: 

Miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 rokov 
by mala dosiahnuť minimálne 75%. 

Úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala do-
siahnuť aspoň 30% HDP EÚ. 

Dosiahnutie cieľa 2020 v oblasti klímy a energie. 

Podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku 
by sa mal znížiť pod 10% a minimálne 40%  mladých 
ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie. 

 

 

 

 

O 20 miliónov ľudí menej by malo byť ohrozených 
chudobou. 

Na základe týchto cieľov si majú členské štáty stanoviť 
svoje vlastné národné ciele, ktoré budú predmetom bila-
terálnych rokovaní a ktoré sa po prepočte na úrovni EÚ 
premietnu do spoločného cieľa.  

Úlohou štatistického úradu je nielen zabezpečiť rele-
vantný, kvalitný zdroj údajov, ale v spolupráci 
s ministerstvami sa podieľať na stanovení metodiky pre 
výpočet indikátorov, zabezpečovať po schválení ich 
výpočet a poskytovať podklady pre monitorovanie ich 
vývoja vo vzťahu k napĺňaniu daného cieľa Stratégie na 
národnej a európskej úrovni. 

Efektívny boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu  
požaduje rovnako prevenciu - na úrovni redukcie počtu 
osôb ohrozených chudobou, ako aj zmiernenie t.j. vy-
zdvihnutie tých, ktorí sú chudobní z chudoby. 

Už pri procese stanovenia cieľov - tak na úrovni komi-
sie ako aj na národnej úrovni - je potrebné vychádzať 
z vymedzenia merateľného ukazovateľa. Pre cieľ 
v oblasti sociálnej inklúzie je navrhovaný agregovaný 
indikátor chudoby, ktorý má presnú definíciu 
a metodiku cieľovej skupiny na úrovni EÚ. Cieľová 
skupina predstavuje ľudí, ktorí sú ohrození rizikom 
chudoby a/alebo materiálnou depriváciou a/alebo žijú 
v domácnostiach s nízkou pracovnou intenzitou. Zdro-
jom údajov pre výpočet jednotlivých zložiek agregova-
ného indikátora chudoby je štatistické Zisťovanie 

mailto:ludmila.ivancikova@statistics.sk


Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska – Herľany, 13. 10. 2010 

32 

o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC). EU 
SILC je harmonizovaným zdrojom údajov o príjmoch, 
úrovni chudoby a sociálnom vylúčení v EÚ a poskytuje 
časový rad dát od roku 2005. 

Cieľom tohto príspevku je porovnanie agregovaného 
indikátora chudoby na Slovensku s celoeurópskym 
priemerom a podrobnejšia analýza indikátora v regió-
noch Slovenska. 

Pri podrobnejšej analýze indikátora boli použité údaje 
zo štatistického zisťovania EU SILC 2008. 

2. Vymedzenie agregovaného indikátora 
chudoby 

Pri vymedzení agregovaného indikátora chudoby sa vy-
chádza z multidimenzionálneho prístupu k meraniu 
chudoby. Eurostat definuje tento indikátor ako počet 
ľudí, ktorí sú ohrození rizikom chudoby a/alebo sú ma-
teriálne deprivovaní a/alebo žijú v domácnosti s nízkou 
pracovnou intenzitou. Označovaní sú niektorými exper-
tami Eurostatu ako „vulnerable groups“. Na Slovensku 
môžeme hovoriť o skupine obyvateľov ohrozených 
chudobou. 

V tejto časti príspevku vymedzíme metodiku jednotli-
vých zložiek agregovaného indikátora chudoby 
a uvedieme, ako sa od začiatku zisťovania EU SILC 
vyvíjali ich relatívne miery. 

Osoby sú ohrozené rizikom chudoby, ak ich ekviva-
lentný disponibilný príjem je pod hranicou chudo-
by, ktorá je definovaná ako 60 % mediánu národné-
ho ekvivalentného disponibilného príjmu (po so-
ciálnych transferoch). 

Na Slovensku podľa údajov EU SILC 2005 až 2009 sa 
podiel osôb ohrozených rizikom príjmovej chudoby po-
hybuje v rozpätí od 13,3% v roku 2005 po 11% v roku 
2009. Z hľadiska príjmovej chudoby sú vo všeobecnosti 
najrizikovejšími skupinami nezamestnaní (48,6% pre 
rok 2009), domácnosti jedného rodiča s najmenej jed-
ným dieťaťom (23% pre rok 2009) a domácnosti 2 dos-
pelých s viac ako tromi deťmi (27,9% pre rok 2009). 

Tab. 1: Miera rizika chudoby (v %) 

 EU SILC 
2005 

EU SILC 
2006 

EU SILC 
2007 

EU SILC 
2008 

EU SILC 
2009 

SR 13,3 11,6 10,5 10,9 11,0 

Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2005-2009 

 

Pojem deprivácia vo všeobecnosti vyjadruje pocit 
nedostatočného uspokojenia potrieb domácnosti 
a jej členov. Indikátor miera materiálnej deprivácie 
je definovaný ako podiel populácie, ktorá čelí vynú-
tenému nedostatku v aspoň 4 z 9 nasledovných po-
ložiek, ktoré si domácnosť nemôže finančne dovo-
liť: 

a) čeliť neočakávaným výdavkom, b) ísť raz za rok 
na jeden týždeň dovolenky mimo domu, c) uhrá-
dzať nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájom-
ným, úhradou za energie alebo splácaním nákupov 
na splátky a iných pôžičiek, d) jesť jedlo s mäsom, 
kuraťom alebo rybou každý druhý deň, e) udržiavať 
primerané teplo v byte, 

alebo nemôcť si finančne dovoliť, aj keď by do-
mácnosť chcela: 

f) práčku, g) farebný televízor, h) telefón a i) auto-
mobil. 

Na Slovensku podľa údajov EU SILC 2005 až 2009 sa 
podiel osôb postihnutých materiálnou depriváciou po-
hybuje v rozpätí od 22% v roku 2005 po 11,1% v roku 
2009. Z hľadiska vekových skupín bola počas celého 
sledovaného obdobia miera deprivácie najnižšia u ľudí 
vo veku 18 až 64 rokov. Naopak, najvyššia miera dep-
rivácie bola vo vekovej kategórii 65 a viacročných 
osôb.  

Tab. 2: Miera materiálnej deprivácie (v %) 

 EU SILC 
2005 

EU SILC 
2006 

EU SILC 
2007 

EU SILC 
2008 

EU SILC 
2009 

SR 22,0 18,2 13,6 11,8 11,1 

Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2005-2009 

Pracovná intenzita domácnosti predstavuje pomer 
medzi počtom mesiacov, ktoré všetci členovia do-
mácnosti v pracovnom veku odpracovali počas 
príjmového referenčného obdobia na strane jednej 
a  celkovým počtom mesiacov, ktoré by mohli byť 
teoreticky odpracované týmito členmi domácnosti 
na strane druhej. Definícia pracovného veku sa 
vzťahuje na osoby vo veku 18-59 rokov, s vylúče-
ním osôb, ktoré sú študentmi vo veku 18-24 rokov. 

Indikátor miera nízkej pracovnej intenzity následne 
vyjadruje podiel osôb, ktoré žijú v domácnostiach 
s veľmi nízkou pracovnou intenzitou (menej než 
20%), k celkovej populácii. 
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V domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou 
žilo na Slovensku podľa údajov zo zisťovania EU SILC 
nasledujúce percento obyvateľov: 

Tab. 3: Miera nízkej pracovnej intenzity (v %) 

 EU SILC 
2005 

EU SILC 
2006 

EU SILC 
2007 

EU SILC 
2008 

SR 5,5 5,1 5,3 4,2 

Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2005-2008 

Od začiatku zisťovania EU SILC môžeme pri tomto in-
dikátore sledovať pozitívny vývoj. Pri zohľadnení iných 
ukazovateľov v danom období, ako napríklad miery ne-
zamestnanosti vo 4. štvrťroku 2008 (prepúšťanie za-
mestnancov v dôsledku svetovej hospodárske krízy) je 
v ďalšom období predpoklad jeho negatívneho vývoja. 

3. Agregovaný indikátor chudoby na 
úrovni EÚ27 a SR 

Podľa posledných dostupných údajov Eurostatu agre-
govaný indikátor chudoby vypočítaný na úrovni EÚ27 
vymedzil pre rok 2008 celkovo 120 miliónov ľudí 
v riziku chudoby alebo v sociálnej exklúzii. Ide o 25% 
obyvateľov EÚ27 žijúcich v súkromných domácnos-
tiach. Nasledujúci obrázok ukazuje, aké sú podiely osôb 
v jednotlivých čiastkových indikátoroch. 

 
Obr. 1: Miera agreg. indikátora chudoby pre EÚ27 

Zdroj: Eurostat, EU SILC 2008 

Podľa rovnakého zdroja (EU SILC 2008) je na Sloven-
sku celkovo 20,6% ľudí v riziku chudoby alebo 
v sociálnej exklúzii. Miera agregovaného indikátora 
chudoby bola teda o 4,4 percentuálnych bodov (p.b.) 
nižšia ako priemer EÚ27. Neplatí to však u všetkých 
zložkách tohto indikátora. 

Miera rizika príjmovej chudoby patrí na Slovensku od 
začiatku zisťovania EU SILC k najnižším spomedzi 
všetkých krajín EÚ. V sledovanom období bola na Slo-

vensku miera rizika chudoby približne o 5 p.b. pod eu-
rópskym priemerom. Miera nízkej pracovnej intenzity 
bola o viac ako polovicu nižšia ako európsky priemer. 
Naopak, miera materiálnej deprivácie patrí na Sloven-
sku k najvyšším spomedzi všetkých krajín EÚ. Od roku 
2005 sme však na Slovensku podľa výsledkov zisťova-
nia EU SILC zaznamenali pozitívny trend, keď miera 
materiálnej deprivácie klesla o takmer polovicu. Na-
priek tomuto výraznému poklesu bolo na Slovensku v 
roku 2008 takmer o 4 p.b. viac deprivovaných osôb ako 
bol celoeurópsky priemer. 

 
Obr. 2: Miera agreg. indikátora chudoby pre SR 

Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2008 

Z obrázku 2 je možné vidieť percentuálne zastúpenie 
ohrozených osôb podľa prienikov jednotlivých čiastko-
vých indikátorov. Najväčší podiel (7,7%) osôb je len 
materiálne deprivovaných. Len v riziku chudoby je 
6,4% osôb a len žijúcich v domácnostiach s nízkou pra-
covnou intenzitou je 1,5% osôb. U príjmovej chudobe 
oproti materiálnej deprivácii sa ukazuje väčšie prepoje-
nie s nízkou pracovnou intenzitou (0,9% v prvom prí-
pade oproti 0,5% osôb v druhom prípade). Najohroze-
nejšou skupinou osôb je prienik všetkých troch indiká-
torov a predstavuje 1,3% osôb. 

4. Chudoba v regiónoch Slovenska 
Vzhľadom na už uvedenú skutočnosť, že Slovensko 
musí navrhnutý cieľ stratégie implikovať na svoje pod-
mienky, teda stanoviť si vlastný cieľ a relevantný indi-
kátor a zároveň je preň charakteristická v oblasti chu-
doby a sociálneho vylúčenia výrazná regionálna dispari-
ta, v príspevku sme aplikovali navrhovanú metódu vý-
počtu agregovaného indikátora chudoby a sociálneho 
vylúčenia na jednotlivé regióny Slovenska. To nám po-
slúži na analýzu chudoby a sociálneho vylúčenia 
v jednotlivých regiónoch Slovenska s prihliadnutím na 
príjmovú chudobu, materiálnu depriváciu ako aj 
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z pohľadu nízkej pracovnej intenzity členov domácnos-
tí. 

Použitá metóda nám umožňuje nahliadnuť na situáciu 
v regiónoch podľa jednotlivých prienikov čiastkových 
indikátorov a tak vymedziť aspoň potenciálnu možnosť 
smerovania konkrétnej sociálnej politiky. 

Podľa údajov z EU SILC 2008 patrilo medzi ohrozené 
skupiny celkovo 20,6% obyvateľov Slovenska. Najviac 
ich je v Prešovskom kraji (27%) a v Košickom kraji 
(26,6%). Naopak, najnižší podiel ohrozených obyvate-
ľov vykazuje Trnavský kraj (12,5%) a Bratislavský kraj 
(13,3%). 

Ak berieme do úvahy len mieru rizika chudoby, je naj-
nižší podiel osôb ohrozených príjmovou chudobou 
v Trnavskom (4,2%) a Bratislavskom (5,5%) kraji. 
Krajmi s najvyšším podielom ľudí len v riziku chudoby 
boli v tomto roku Nitriansky (7,9%) a  Banskobystrický 
kraj (7,5%). 

Materiálna deprivácia je na Slovensku dlhodobo vyka-
zovaná ako jedna z najvyšších v rámci EÚ27. V prípade 
len materiálnej deprivácie bola najvyššia miera zazna-
menaná v dvoch východoslovenských krajoch. Až 
12,8% osôb je ohrozených len materiálnou depriváciou 
v Košickom kraji a 10,6% v Prešovskom kraji. Na 
opačnom konci, najmenšia miera len materiálnej depri-
vácie bola zaznamenaná v Trnavskom a Bratislavskom 
kraji (4,6% resp. 5,4%). 

Z pohľadu dopadov nízkej pracovnej intenzity je podiel 
len takto ohrozených osôb najvyšší v Banskobystric-
kom a Košickom kraji (2% resp. 1,9%). Najnižší je 
v Bratislavskom a Žilinskom kraji a to zhodne po 0,9%. 

Ďalej budeme analyzovať všetky kraje z pohľadu spo-
jenia rizika chudoby a deprivácie, rizika chudoby 
a nízkej pracovnej intenzity a deprivácie a nízkej pra-
covnej intenzity. 

Bratislavský kraj má druhú najnižšiu mieru celkového 
agregovaného indikátora chudoby (13,3% obyvateľ-
stva). Najnižšie podiely ohrozených osôb vykazuje aj 
vo všetkých prienikoch čiastkových indikátorov. Zo 
všetkých krajov má jednoznačne najnižší (len 0,1%) 
podiel osôb, ktoré sú deprivované a zároveň žijú 
v domácnosti s nízkou pracovnou intenzitou. Najnižší 
podiel osôb (0,9%) má aj v prieniku deprivovaných 
a zároveň v riziku chudoby. V Bratislavskom kraji je aj 
najnižší podiel v prieniku všetkých troch čiastkových 
indikátorov (len 0,2%). 

 
Obr. 3: Miera agregovaného indikátora chudoby pre Bra-

tislavský kraj 
Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2008 

Trnavský kraj má zo všetkých krajov SR najnižšiu mie-
ru celkového agregovaného indikátora chudoby (12,5% 
obyvateľstva). Nízky je aj podiel osôb, ktoré sú depri-
vované a zároveň žijú v domácnosti s nízkou pracovnou 
intenzitou (0,1%) ako i v riziku chudoby a deprivácii 
(1%). Podiel osôb v riziku chudoby a nízkej pracovnej 
intenzite je tu však druhý najvyšší v rámci celého Slo-
venska (1,3%). 

 
Obr. 4: Miera agregovaného indikátora chudoby pre Tr-

navský kraj 
Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2008 

V Trenčianskom kraji je celkový agregovaný indikátor 
chudoby mierne pod celoslovenským priemerom 
(19,4%). Zo všetkých krajov je tu najnižší podiel osôb 
v riziku chudoby a nízkej pracovnej intenzite (0,2%). 
Ostatné prieniky čiastkových indikátorov sa veľmi ne-
odlišujú od celoslovenských priemerov. 



Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska – Herľany, 13. 10. 2010 

35 

 
Obr. 5: Miera agregovaného indikátora chudoby pre 

Trenčiansky kraj 
Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2008 

V Nitrianskom kraji je celkový agregovaný indikátor 
chudoby takmer na úplne rovnakej úrovni ako celoslo-
venský priemer (20,7%). Nízky je podiel deprivovaných 
osôb a zároveň ohrozených nízkou pracovnou intenzi-
tou (0,3%). Viacnásobne vyšší  je však podiel osôb 
ohrozených rizikom chudoby a nízkou pracovnou inten-
zitou  (1,2%) a v riziku chudoby a deprivácii (2,6%). 

 
Obr. 6: Miera agregovaného indikátora chudoby pre Nit-

riansky kraj 
Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2008 

Žilinský kraj je posledným, v ktorom celkový agrego-
vaný indikátor chudoby je ešte pod celoslovenským 
priemerom (17,7%). V tomto kraji sú všetky prieniky 
čiastkových indikátorov pod, resp. na úrovni celoslo-
venského priemeru. Výnimku tvorí podiel osôb v riziku 
chudoby a deprivovaných, kde je tento podiel najvyšší 
v rámci celého Slovenska (3,4%). 

 
Obr. 7: Miera agregovaného indikátora chudoby pre Ži-

linský kraj 
Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2008 

V Banskobystrickom kraji je celkový agregovaný indi-
kátor chudoby už výraznejšie nad celoslovenským 
priemerom (23,3%). Spomedzi všetkých krajov je tu 
najvyšší podiel osôb v riziku chudoby a nízkej pracov-
nej intenzite (1,5%). 

 
Obr. 7: Miera agregovaného indikátora chudoby pre 

Banskobystrický kraj 
Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2008 

V Prešovskom kraji je v rámci SR najvyšší celkový ag-
regovaný indikátor chudoby (27%). Negatívne postave-
nie dosahuje vo viacerých ukazovateľoch. V prípade 
podielu osôb ohrozených rizikom chudoby a deprivá-
ciou sú to 3% a v prieniku deprivácie a nízkej pracovnej 
intenzity je to 1% obyvateľstva. V porovnaní 
s ostatnými krajmi je tu aj jednoznačne najvyšší podiel 
osôb v prieniku všetkých troch čiastkových indikátorov 
(2,6%). 
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Obr. 8: Miera agregovaného indikátora chudoby pre Pre-

šovský kraj 
Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2008 

V Košickom kraji je celkový agregovaný indikátor chu-
doby druhý najvyšší spomedzi všetkých krajov SR 
(26,6%). V tomto kraji je aj relatívne vysoký podiel 
osôb v prieniku všetkých troch ukazovateľov (1,9%). 

 
Obr. 9: Miera agregovaného indikátora chudoby pre Ko-

šický kraj 
Zdroj: vlastné výpočty, EU SILC 2008 

Ak by sme čisto teoreticky vzali do úvahy podiely osôb, 
ktoré sú ohrozené všetkými tromi indikátormi súčasne, 
t.j. chudobou, depriváciou aj nízkou pracovnou intenzi-
tou domácnosti, na Slovensku by sa jednalo o 1,3% 
osôb, v absolútnom vyjadrení  87 200 obyvateľov. 

Spomedzi krajov by najnižšie podiely vykazoval Brati-
slavský a Trnavský kraj (0,2%, resp. 0,4%), najvyššie 
Prešovský a Banskobystrický kraj (2,6% resp. 2,2%). 

5. Záver 
Ako uviedol vo svojom príhovore Philippe Courard, 
konkrétna agenda boja proti chudobe a za sociálnu in-
tegráciu  musí  byť  postavená  na  troch  pilieroch 
(adekvátny minimálny príjem, otvorený trh práce 
a prístup ku kvalitným službám) a rozvíjaná krok za 
krokom s rovnakým horizontom ako agenda Európa 
2020.  

Hlavné ciele EÚ 2020 a indikátory pre ich nastavenie 
a meranie boli schválené Európskou radou dňa 17. júna 
2010. Jedným z jej hlavných piatich cieľov je vymaniť 
do roku 2020 z rizika chudoby alebo sociálnej exklúzie 
20 miliónov ľudí. Na meranie tohto cieľa na národných 
úrovniach, ako aj na celoeurópskej úrovni, bol stanove-
ný agregovaný indikátor chudoby, ktorý bol predmetom 
našej analýzy. Celkový počet obyvateľov EÚ27 bol 
podľa tohto indikátora vypočítaného z údajov EU SILC 
2008 približne 120 miliónov ľudí. Za Slovenskú repub-
liku je to približne 1,113 miliónov obyvateľov. 

Na poslednom zasadnutí pracovnej skupiny pre indiká-
tory pod Výborom pre sociálnu ochranu boli stanovené 
alternatívy medziročného znižovania cieľovej skupiny 
v dôsledku dosiahnutia cieľovej hodnoty, t.j. vymaniť 
20 mil. obyvateľstva z rizika chudoby a vylúčenia do 
roku 2020. Výber vhodnej alternatívy je zatiaľ predme-
tom diskusie. 

Cieľom nášho príspevku bolo porovnanie agregovaného 
indikátora chudoby a prienikov čiastkových indikátorov 
s celoeurópskym priemerom. Vzhľadom k výrazným 
regionálnym disparitám charakteristickým pre Sloven-
sko v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia, sme 
v príspevku analyzovali agregovaný indikátor chudoby 
aj na úrovni všetkých krajov SR. Národným cieľom 
v tejto oblasti by popri celkovom znižovaní podielu 
osôb ohrozených chudobou a sociálnou exklúziou malo 
byť aj znižovanie disparít medzi jednotlivými krajmi 
SR. 

Literatúra 
EUROPEAN COMMISSION (2010b). Europe 2020: A European 

Strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communi-
cation NO COM (2010) 2020, Brussels: European Commission. 

 

 

 

 

FRAZER, H., MARLIER, E., NICAISE, I., (2010). ,A Social In-
clusion Roadmap for Europe 2020. Amtwerp: Garant, ISBN 
978-90-441-2267-9. 

  



Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska – Herľany, 13. 10. 2010 

37 

Pohľad na regióny Slovenska cez prizmu chudoby * 
Tomáš  ŽELINSKÝ a, 1 

a Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach 

Regions of Slovakia from the View of Poverty 
Keywords: 
Poverty, monetary poverty, 
subjective poverty, material 
deprivation, EU SILC, Slova-
kia.  

 
JEL Classification 
I32, I33, R13 
 
1 Ing. Tomáš Želinský, PhD. 
Faculty of Economics, Tech-
nical University of Košice, 
Němcovej 32, 040 01 Košice, 
Slovakia 
tomas.zelinsky@tuke.sk 

Abstract 
Poverty can be defined in terms of several concepts. The aim of the article is to de-
scribe poverty in the NUTS3 regions in Slovakia from the view of monetary poverty, 
subjective perception of poverty and relative material deprivation. According to the re-
sults, Eastern part of country is the most affected by the risk of poverty in terms of all 
analysed concepts. 

* Príspevok bol vytvorený s podporou vedeckovýskumného projektu VEGA 1/0370/08 Regionálny prístup k mera-
niu sociálneho kapitálu a chudoby a projektu projektu GAČR 402/09/0515“Analýza a modelovanie finančného po-
tenciálu českých (slovenských) domácností“. 

1. Úvod 
V podmienkach Slovenska, resp. bývalého Českoslo-
venska sa o chudobe začalo otvorene hovoriť až po no-
vembri 1989. Keďže pripustenie existencie chudoby bo-
lo v rozpore s komunistickou ideológiou založenou na 
princípe rovnosti (Šimúnková, 2000), výskum chudoby 
bol pred týmto obdobím dokonca zakázaný (Večerník, 
1991). Na druhej strane socialistický režim zabraňoval 
rastu chudoby viacerými priamymi a nepriamymi ná-
strojmi ako napr. cenové subvencie a regulácie, mzdové 
intervencie a pod. (Mareš, 1999).  

Prvá komplexná správa o chudobe v socialistickom 
Československu za obdobie 1980 – 1985 bola publiko-
vaná v roku 1988. Keďže pojem „chudoba“ bol neprí-
pustný, bol nahradený pojmom „obmedzená možnosť 
spotreby“ (Hiršl, 1988). Na účely analýz boli stanovené 
dve hranice chudoby, resp. dve hladiny životného mini-
ma (sociálne minimum – približne 56 % priemerného 
príjmu na spotrebnú jednotku a existenčné minimum – 
približne 42 % priemerného príjmu na spotrebnú jed-
notku) (Hiršl, 1988, 1992a). Následne v roku 1990 ko-
misia expertov (pri Federálnom ministerstve práce 
a sociálnych vecí) pre stanovenie životného minima od-
poručila, aby hranica sociálnej potrebnosti (hmotnej 
núdze) pre rodiny s deťmi bola stanovená podľa európ-
skeho štandardu ako polovica priemerného príjmu na 
obyvateľa (Hiršl, 1992b).  

 

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia bolo pub-
likovaných viacero štúdií pojednávajúcich o chudobe na 
Slovensku, resp. v bývalom Československu (pozri 
napr. Večerník, 1991; Machonin a Tuček, 1991; Ma-
chonin, 1993). Za jednu z prvých štúdií o chudobe z éry 
samostatného Slovenska možno považovať prácu Kará-
ska (1993). 

Z pohľadu príjmovej chudoby bol v minulosti za hlavný 
zdroj údajov používaných na analýzu chudoby považo-
vaný Mikrocenzus (pozri napr. Horecký a Ková-
čová,1999a; Horecký a Kováčová,1999b). V súvislosti 
s členstvom Slovenska v EÚ slúži ako hlavný nástroj 
zisťovania stavu chudoby v SR zisťovanie EU SILC. Za 
zmienku stojí skutočnosť, že ŠÚ SR sa aktívne podieľal 
na činnosti európskeho štatistického systému už pred 
vstupom Slovenska do EÚ, dôkazom čoho je účasť na 
príprave projektu EU SILC datovaná už od roku 2002 
(Ivančíková, 2004). Výsledky zisťovania EU SILC ne-
slúžia len na porovnávanie úrovne chudoby v krajinách 
EÚ, ale samotné mikroúdaje sú v súčasnosti vo vysokej 
miere využívané aj ekonómami, sociológmi, geograf-
mi, štatistikmi, demografmi a ďalšími odborníkmi na 
vedecké účely. Výsledkom ich prác je množstvo publi-
kácií popisujúcich chudobu z rôznych pohľadov (Ivan-
číková, 2005; Olexa, Ivančíková a Vlačuha, 2006; Ka-
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bát, 2007; Ivančíková a Vlačuha, 2007; Hudec 
a Želinský, 2008 Labudová, 2008; Želinský a Hudec, 
2008; Stankovičová a Bartošová, 2009; Stankovičová 
a Pastorek, 2009a, 2009b; Bartošová a Stankovičová, 
2009; Sipková, 2009a, 2009b; Sipková a Sodomová, 
2009; Želinský, 2009a, 2009c, 2009d, 2010b, 2010c, 
2010d, 2010e a množstvo ďalších). Okrem uvedených 
prác bolo v poslednom období publikovaných množstvo 
výsledkov predovšetkým ekonómov a štatistikov/ma-
tematikov zameraných na modelovanie a analyzovanie 
príjmov (Pauhofová a Páleník, 2005; Pacáková, Sipko-
vá a Sodomová, 2005; Sipková, 2005; Pacáková 
a Sipková, 2007; Tartaľová, 2010), ako aj mnoho ďal-
ších čiastkových prác venovaných rôznym konceptom 
chudoby (napr. Džambazovič a Gerbery, 2005; Beňová, 
2006; Džambazovič, 2006; Kusá a Džambazovič, 2006; 
Rochovská a Horňák, 2008 a i.). 

Čo sa týka zahrnutia priestoru do analýz fenoménu chu-
doby, za najvýznamnejšie výstupy možno považovať 
práce Michálka, ktorý analyzuje chudobu a javy s ňou 
spojené na úrovni regionálnej (Michálek, 2000, 2004b) 
a lokálnej (Michálek, 2004a, 2005, 2006b), príp. popi-
suje ich prepojenie (Michálek, 2006a). 

Za ďalší významný míľnik v snahe priblížiť problema-
tiku chudoby nielen vedeckému publiku, ale širokému 
obecenstvu možno považovať vydanie Knihy o chudobe 
(Gerbery, Lesay a Škobla, 2007). Kniha zachytáva via-
cero prierezových dimenzií fenoménu chudoby (životný 
cyklus, práca, bývanie, priestor a životné prostredie). 
V centre pozornosti publikácie sú nielen teoretické vý-
chodiská, analýza verejných politík a ich výsledkov, ale 
aj širšie ponímané súvislosti kvality života chudobných. 

V roku 2008 bola vypracovaná a schválená množina ná-
rodných indikátorov (Džambazovič et al., 2008a) 
v rámci projektu „Vytvorenie národných identifikátorov 
v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spô-
sobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania“. 
Na základe výstupov projektu bolo Riadiacim výborom 
zriadeným na MPSVR odsúhlasených 32 národných in-
dikátorov. Súčasťou projektu bol tiež referenčný manu-
ál (Džambazovič et al., 2008b) poskytujúci definíciu, 
vzorec, zoznam premenných, zdroje údajov a triedenie 
indikátora každého z indikátorov.  

V období posledných 20 rokov navyše prebehlo viacero 
výskumov a seminárov venovaných problematike chu-
doby v podmienkach Slovenska (pozri napr. Fall, Ho-
recký a Roháčová, 1999; MSPŠR, 1995; Šebová, 2004; 
MPSVaR, 2004; Bodnárová et al., 2005; Kusá a Džam-

bazovič, 2006; Filadelfiová, Gerbery a Škobla, 2006 
a mnohé ďalšie). 

Cieľom príspevku je nadviazať na doteraz publikované 
štúdie zamerané na analýzu chudoby na Slovensku 
a zamerať sa predovšetkým na priestorové aspekty toh-
to javu. Cieľom je teda analyzovať úroveň chudoby 
v samosprávnych krajoch Slovenskej republiky, a to 
z pohľadu monetárnej chudoby, subjektívneho vníma-
nia chudoby a relatívnej materiálnej deprivácie. Vzhľa-
dom na obmedzený priestor venujeme pozornosť iba 
charakteristikám chudoby na úrovni krajov, bez de-
tailnejšieho triedenia (podľa pohlavia, vzdelania, veku 
a pod.). Ďalším objektívnym dôvodom netriedenia je 
skutočnosť, že už samotný posun z národnej na krajskú 
administratívnu úroveň má za následok zníženie počtu 
pozorovaní, na základe ktorých sú charakteristiky od-
hadnuté. Pri triedení podľa ďalších znakov na regionál-
nej úrovni by bola výsledná vzorka natoľko malá, že 
vypovedacia schopnosť odhadnutých charakteristík by 
bola pochybná. 

Všetky odhady a grafické výstupy v príspevku boli 
uskutočnené na základe mikroúdajov EU SILC 2005 – 
2009 (ŠÚ SR, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
v prostredí softvéru R (R Development Core Team, 
2009) s využitím knižníc ROCR (Sing et al., 2005; 
2007), maptools (Lewin-Koh et al., 2008) a shape 
(Soetaert, 2009). Na tvorbu máp bola použitá mapová 
vrstva „© EuroGeographics for the administrative bo-
undaries“ (Eurostat, 2010a). 

2. Monetárna chudoba 
Na posúdenie úrovne chudoby možno za najpoužívanej-
šie indikátory považovať príjem a spotrebu domácnos-
tí/jednotlivcov. Obidva z prístupov majú svoje výhody 
aj nevýhody. Ako uvádzajú Duclos a Araar (2006), údaj 
o spotrebe poskytuje lepšiu informáciu o blahobyte ako 
údaj o príjme. Vychádzajú pritom z predpokladu, že 
kým príjem môže podliehať výrazným sezónnym výky-
vom, tieto zmeny sa v spotrebe významne prejaviť ne-
musia, čo súvisí aj s teóriami životného cyklu spotrebi-
teľov. Na druhej strane je omnoho jednoduchšie sledo-
vať príjem domácností. Ten spolu s majetkom domác-
nosti možno považovať za akúsi potenciálnu príležitosť 
spotreby (Ravallion, 1992).  

V tejto časti príspevku upriamime pozornosť na príj-
mový koncept chudoby a úroveň chudoby v krajoch SR 
budeme hodnotiť s využitím dvoch základných mier 
chudoby z triedy Fosterových-Greerových-Thorbecke-
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ových (1984) mier založených na predpoklade známeho 
rozdelenia zvoleného indikátora chudoby. Najjedno-
duchšou z tejto skupiny mier je podiel chudobného 
obyvateľstva, resp. podiel obyvateľstva ohrozený rizi-
kom chudoby (v zahraničnej literatúre označovaný ako 
head-count index, resp. v EÚ ako at-risk-of-poverty ra-
te). Mieru možno jednoducho definovať ako: 

 
n
qH = ,  (1) 

kde 
 q je počet chudobných domácností/jednotlivcov, 
 n je celkový počet domácností/jednotlivcov. 

Zahrnutím prierezových váh osôb do vzťahu (1) 
v súlade s metodikou Eurostatu dostávame: 
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kde 
 wi je osobná prierezová váha i-tej osoby, 
 q je počet chudobných osôb, 
 n je celkový počet osôb. 

Vo vzťahoch (1) a (2) rozumieme chudobnými tých 
jednotlivcov, ktorých príjem neprevyšuje stanovenú 
hranicu chudoby. V Európskej únii sa uplatňuje tzv. re-
latívny prístup k determinovaniu hranice chudoby, ktorá 
je určená ako 60 % mediánu ekvivalentného disponibil-
ného príjmu (Európska komisia, 2009).  

Ako vyplýva zo stanovených cieľov príspevku, zhodno-
tíme úroveň chudoby jednotlivcov v krajoch SR. Využi-
jeme pritom metodiku navrhnutú Eurostatom (Európska 
komisia, 2009) a uskutočníme dve porovnania, pričom 
uplatníme 1. národnú hranicu chudoby a 2. regionálnu 
hranicu chudoby. Základom pre určenie národnej hrani-
ce chudoby sú ekvivalentné disponibilné príjmy prira-
dené všetkým osobám v SR, v prípade regionálnej hra-
nice chudoby zohľadníme iba príjmy priradené osobám 
z príslušného kraja. Zmysel uplatnenia regionálnej hra-
nice chudoby spočíva v odhade osôb ohrozených rizi-

kom chudoby v príslušnom kraji pri zohľadnení skutoč-
ných podmienok v tomto kraji (rozdiely v cenách, ži-
votnej úrovni a pod.).  

Uplatnenie národnej hranice chudoby 

Uplatnením národnej hranice chudoby a odhadom po-
dielu osôb ohrozených rizikom chudoby v jednotlivých 
krajoch dostávame základný obraz o priestorovej distri-
búcii monetárnej chudoby v SR (tab. 1 a obr. 1). 

Samosprávne kraje SR možno podľa podielu osôb 
ohrozených rizikom chudoby v porovnaní s údajom za 
celú krajinu rozdeliť v zásade do dvoch skupín. Za kraje 
s nižšou mierou rizika chudoby tak možno považovať: 
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský. Na-
opak za kraje s vyššou mierou rizika chudoby: Košický, 
Prešovský, Banskobystrický a Nitriansky. 

Tab. 1:  Podiel osôb ohrozených rizikom chudoby v kra-
joch SR pri uplatnení nár. hranice chudoby 

2004 2005 2006 2007 2008 
SR 13,3 11,6 10,5 10,9 11,0 
BA 7,8 7,3 6,0 6,9 6,5 
TT 10,9 8,4 8,0 6,9 8,0 
TN 13,0 10,7 7,0 9,9 8,6 
NR 16,0 11,8 12,2 12,9 12,9 
ZA 12,0 11,0 8,5 10,3 9,0 
BB 10,0 13,3 12,6 13,5 13,6 
PO 21,3 15,7 15,6 13,6 16,3 
KE 13,0 13,0 12,0 11,2 10,9 

Zdroj: vlastné výpočty podľa údajov EU SILC 2005-2010 

V prípade Košického kraja to určite platilo v minulosti, 
no v súčasnosti už situácia nie je úplne jednoznačná, 
nakoľko v čase dochádzalo k zmierňovaniu chudoby 
a podľa posledných zisťovaní je úroveň príjmovej chu-
doby v kraji na úrovni národného priemeru. Najvyššia 
úroveň príjmovej chudoby je dlhodobo zaznamenávaná 
v Prešovskom kraji (výrazne prekračuje národný prie-
mer) a naopak najnižšia úroveň príjmovej chudoby je 
charakteristická pre Bratislavský kraj. Na druhej strane 
je Bratislavský kraj považovaný za kraj s najvyššou 
úrovňou nerovnosti rozdeľovania príjmov (Želinský, 
2010c). 
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Obr. 1: Riziko chudoby v krajoch SR v roku 2008 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa mikroúdajov EU SILC 2009 

Uplatnenie regionálnej hranice chudoby 

Ako už bolo naznačené, cieľom uplatnenia regionálnej 
hranice chudoby je zohľadniť príjmové pomery v prí-
slušnom kraji a následne zhodnotiť úroveň chudoby. 
Analógiou pre porovnanie úrovne chudoby v krajoch 
pri uplatnení národnej a regionálnej hranice chudoby je 
situácia, kedy by sme odhadli „európsku“ hranicu chu-
doby a uplatnili ju na zhodnotenie jednotlivých krajín 
EÚ. Samozrejme aj takéto porovnanie by vypovedalo 
o situácii v EÚ, no národné hranice chudoby zohľadňu-
jú aspekty, ktoré v európskej byť samozrejme obsiahnu-
té nemôžu. 

Údaje v tab. 2 zachytávajú podiely osôb ohrozených ri-
zikom chudoby v jednotlivých krajoch SR pri uplatnení 
príslušnej regionálnej hranice chudoby. Hodnoty v zá-
tvorkách vyjadrujú, aké percento z národnej hranice 
chudoby predstavuje odhadnutá regionálna hranica 
chudoby. 

Vo väčšine krajov SR platí, že s úrovňou chudoby vyš-
šou ako je národný priemer, je charakteristická rovnako 
vyššia regionálna hranica chudoby. Analogicky opačné 
tvrdenie platí pre kraje s nižšou úrovňou chudoby. Za 
výnimky pritom možno považovať Trenčiansky 
a Košický kraj, v prípade ktorých regionálna hranica 
chudoby sa pohybuje na úrovni národnej hranice chu-
doby.  

Najväčšie rozdiely medzi výsledkami získanými uplat-
nením národnej hranice chudoby a výsledkami získa-
nými uplatnením regionálnej hranice chudoby sa preja-
vili v Bratislavskom a Prešovskom kraji, t. j. v kraji 
s najvyššou regionálnou hranicou chudoby (Bratislav-
ský) a kraji s najnižšou regionálnou hranicou chudoby 
(Prešovský). 

 

 

Tab. 2: Podiel osôb ohrozených rizikom chudoby v kra-
joch SR pri uplatnení reg. hranice chudoby 

2004 2005 2006 2007 2008 
SR 13,3 11,6 10,5 10,9 11,0 

(100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100, 0) 

BA 14,5 14,2 11,9 11,8 12,4 
(125,1) (120,0) (121, 6) (124,5) (128,7) 

TT 12,6 9,3 10,6 9,8 8,9 
(106,8) (104,6) (107,2) (109,7) (105,1) 

TN 12,6 10,7 7,0 9,1 8,6 
(98,4) (100,3) (100,1) (97,0) (99,5) 

NR 13,3 11,1 9,8 10,5 12,0 
(92,0) (97,1) (94,1) (93,9) (96,9) 

ZA 13,2 11,4 10,2 11,4 9,3 
(104,1) (101,0) (105,2) (102,8) (102,5) 

BB 10,0 11,6 11,4 9,8 11,8 
(99,4) (95,5) (95,6) (92,7) (94,1) 

PO 14,8 13,1 12,0 9,7 13,6 
(89,2) (91,6) (89,6) (90,9) (91,9) 

KE 13,6 12,7 11,5 10,9 10,9 
(102, 1) (98,5) (98,6) (99,4) (100,5) 

*číslo v zátvorkách uvádza percento z národnej hranice chu-
doby. 
Zdroj: vlastné výpočty podľa údajov EU SILC 2005-2010  

Regionálna hranica chudoby v Bratislavskom kraji je 
v porovnaní s národnou hranicou chudoby vyššia o cca 
20 – 30 %, no podiel osôb ohrozených rizikom chudoby 
je v prípade uplatnenia regionálnej hranice chudoby 
takmer dvojnásobne vyšší ako v prípade uplatnenia ná-
rodnej hranice. V prípade Prešovského kraja predstavu-
je regionálna hranica chudoby približne 90 % hodnoty 
národnej hranice chudoby a podiel osôb ohrozených ri-
zikom chudoby je v tomto prípade nižší o cca 3 percen-
tuálne body (s výnimkou roku 2004). Uplatnenie regio-
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nálnej hranice chudoby pri porovnávaní chudoby 
v regiónoch má teda svoje opodstatnenie, nakoľko zo-
hľadnenie špecifických podmienok kraja má za násle-
dok významné rozdiely v hodnotách ukazovateľov chu-
doby.  

Hĺbka chudoby 
Nevýhodou jednoduchého podielu osôb ohrozených ri-
zikom chudoby je skutočnosť, že táto miera je absolút-
ne necitlivá na zmenu príjmov osôb pod hranicou chu-
doby (Želinský, 2009c). Ak sa príjem chudobnej osoby 
(príp. viacerých) napr. výrazne zníži, v hodnote indexu 
sa to neprejaví. Podobne by v indexe nebola zachytená 
ani situácia, keď dôjde k výraznému zvýšeniu príjmu 
chudobnej osoby, no ani zvýšený príjem nepresiahne 
prah chudoby. Znamená to, že jednoduchý podiel osôb 
ohrozených rizikom chudoby je absolútne necitlivý na 
zmenu v hĺbke/priepasti chudoby. 

Tab. 3: Index hĺbky/priepasti chudoby v krajoch SR 

 2004 2005 2006 2007 2008 
SR nár. 3,95 3,01 2,70 2,86 3,18 

reg. 3,95 3,01 2,70 2,86 3,18 

BA nár. 4,34 2,44 1,96 2,60 2,31 
reg. 5,59 3,88 3,12 3,89 3,76 

TT nár. 3,00 1,92 1,84 1,07 1,94 
reg. 3,55 2,22 2,35 1,70 2,25 

TN nár. 3,65 2,54 1,62 4,13 2,70 
reg. 3,50 2,56 1,62 3,97 2,66 

NR nár. 4,57 3,47 3,36 3,01 3,49 
reg. 3,72 3,24 2,89 2,45 3,20 

ZA nár. 3,55 2,41 2,03 2,15 2,76 
reg. 3,91 2,50 2,37 2,39 2,91 

BB nár. 2,83 2,90 2,89 3,07 3,79 
reg. 2,78 2,44 2,48 2,38 3,22 

PO nár. 5,44 3,95 4,08 3,34 4,94 
reg. 3,87 3,00 3,01 2,51 4,07 

KE nár. 3,74 3,86 3,12 3,21 2,87 
reg. 3,93 3,72 3,00 3,16 2,91 

Zdroj: vlastné výpočty podľa údajov EU SILC 2005-2010 

Uvedený nedostatok odstraňuje napr. index priepasti 
(hĺbky) chudoby PG (poverty-gap index) a je ďalšou 
mierou zo skupiny Fosterových-Greerových-Thor-
beckeových (1984) mier chudoby. Tento index je zalo-
žený na agregovanom deficite chudoby chudobných 
v pomere k hranici chudoby. Podáva dobrý obraz o hĺb-
ke chudoby, ktorá závisí na vzdialenosti hodnoty indi-

kátora od hranice chudoby (Želinský, 2009c). Index 
priepasti chudoby PG je definovaný: 

 ∑
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kde 
 wi je osobná prierezová váha i-tej osoby, 
 z je stanovená hranica chudoby, 
 yi ≤ z je ekvivalentný disponibilný príjem i-tej chu-

dobnej osoby, 
 q je počet chudobných osôb, 
 n je celkový počet osôb. 

Index priepasti chudoby vypovedá o priemernej relatív-
nej úrovni deficitu dosahovania minimálne požadovanej 
hodnoty príjmu (určenej hranicou chudoby) v celej spo-
ločnosti, zohľadňované sú pritom len príjmy chudobnej 
časti obyvateľstva.1  

Z výsledkov (tab. 3) vyplýva, že priemerná relatívna 
vzdialenosť príjmov chudobných osôb od hranice chu-
doby sa v sledovanom období v SR pohybovala na 
úrovni 3 – 4 % príslušných hodnôt hraníc chudoby. 

Najnižšie hodnoty prepadu príjmov sú zaznamenané 
v Trnavskom kraji a naopak najvyššie v Prešovskom 
kraji. Prešovský kraj sa tak dostáva do špecifickej situá-
cie. Je preň charakteristický vysoký podiel osôb ohro-
zených rizikom chudoby, s najnižšou hodnotou regio-
nálnej hranice chudoby v porovnaní s ostatnými krajmi. 
Aj napriek týmto skutočnostiam je pre kraj ďalej cha-
rakteristický najvyšší relatívny deficit príjmov chudob-
ných od hranice chudoby. Znamená to, že okrem vyso-
kej úrovne chudoby v kraji ju možno zároveň považo-

                                                 
1 Platí, že čím je ekvivalentný disponibilný príjem osoby niž-
ší, tým je rozdiel z – yi väčší, a tým viac prispieva 
k zvyšovaniu hodnoty indexu. Do úvahy pritom berieme len 
príjmy  chudobných osôb, t. j. pre ktoré platí yi ≤ z. Vzhľa-
dom na konštrukciu miery je potrebné uvedomiť si, že sa po-
číta akási „priemerná“ hodnota indexu pre celé obyvateľstvo, 
pričom nechudobným osobám je v čitateli zlomku priradený 
nulový rozdiel z – yi. Preto maximálna hodnota ukazovateľa 
je daná hodnotou podielu osôb ohrozených rizikom chudoby. 
Čím je hodnota indexu priepasti chudoby bližšie k hodnote 
podielu chudobných, tým je hĺbka chudoby v regióne (kraji-
ne) vyššia. Napríklad hodnota 3,18 (údaj pre SR v roku 2008) 
znamená, že príjem osôb v SR dosahuje v priemere 96,82 % 
hodnoty hranice chudoby.  
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vať za „hlbšiu“ v porovnaní s ostatnými krajmi (a to 
ako pri uplatnení národnej, tak aj regionálnej hranice 
chudoby – kedy dochádza k zohľadneniu celkovej príj-
movej situácie v kraji). 

3. Subjektívne vnímanie chudoby 
Subjektívny prístup k definovaniu chudoby vyjadruje, 
že hranice chudoby sú inherentnými subjektívnymi 
úsudkami ľudí o tom, čo považujú za sociálne akcepto-
vateľný minimálny životný štandard v určitej spoloč-
nosti (Ravallion, 1992). Prístup vychádza z predpokla-
du, že podmienky, v ktorých sa jednotlivec nachádza 
v porovnaní k okolnostiam ostatných členov referenčnej 
skupiny tak, ako ich vníma, ovplyvňujú vnímanie jeho 
osobného blahobytu relatívne k ostatným členom refe-
renčnej skupiny (Ravallion, 1998). 

V procese určovania podielu subjektívne chudobného 
obyvateľstva (t. j. podielu osôb považujúcich sa za chu-
dobných) možno za najzložitejší problém považovať 
práve určenie hranice subjektívnej chudoby (v príp. 
hodnotenia vnímania subjektívnej chudoby vzhľadom 
na aktuálny príjem). V súčasnosti existuje viacero ná-
strojov na odhadnutie takto určenej hranice chudoby, no 
jednotlivé prístupy nemožno považovať za ekvivalent-
né. Výsledky získané použitím jednotlivých metód sa 
viac alebo menej líšia. U respondentov môžeme zisťo-
vať priamo úroveň minimálneho príjmu (ktorý podľa 
nich je nevyhnutný na zabezpečenie základných po-
trieb), príp. sa ich pýtame, či sami seba považujú za 
chudobných, resp. aká je ich schopnosť vystačiť s pe-
niazmi.  

Odhad subjektívnej hranice chudoby založený na 
tzv. “diskrétnom” položení otázky 

Prístup založený na „diskrétnom“ položení otázky bol 
navrhnutý Duclosom a Araarom (2006). Diskrétnosť 
položenia otázky spočíva v tom, že respondenti nemajú 
stanoviť absolútnu hodnotu príjmu, ktorý považujú za 
minimálne požadovaný, ale majú uviesť, či vzhľadom 
na svoj aktuálny príjem sa cítia byť chudobní alebo nie. 
Hranica subjektívnej chudoby (z*) je potom odhadnutá 
ako tá hodnota príjmu, ktorej zodpovedá najvyššia 
pravdepodobnosť, že odpovede respondentov o ich sta-
tuse chudoby korešpondujú so statusom, ktorý by sme 
zistili porovnaním hodnoty z* s ich príjmom. Odhadom 
z* sa minimalizuje pravdepodobnosť výskytu pozorova-
ní „falošne bohatých“ (t. j. domácnosti, ktorých príjem 
je vyšší ako hodnota z*, no svoju situáciu označili ako 
stav chudoby) a „falošne chudobných“ (t. j. domácnosti, 

ktorých príjem je nižší ako hodnota z*, no svoju situáciu 
neoznačili ako stav chudoby). 

Na odhadnutie hľadanej hodnoty hranice subjektívnej 
chudoby z* možno použiť viacero metód, napr. porov-
nanie distribučných funkcií rozdelenia príjmov dvoch 
skupín obyvateľstva – tých, ktorí sa považujú za chu-
dobných a ostatných domácností (Želinský a Hudec, 
2008), prípadne s využitím logistickej regresie (Želin-
ský, 2009). Ďalšou možnosťou, ktorú zároveň uplatní-
me aj v tomto príspevku, je využitie metódy založenej 
na krivkách senzitivity a špecifickosti (Želinský, 2010d), 
ktorá vychádza z pravdepodobnostného prístupu 
k odhadu takýchto hraníc subjektívnej chudoby (Želin-
ský, 2009a).  

Metodika 

Vnímanie subjektívnej chudoby domácnosťou hodno-
tíme na základe otázky v dotazníku pre EU SILC: 
„Domácnosť môže mať rôzne zdroje príjmu a viac ako 
jeden člen domácnosti môže prispievať do celkového 
príjmu. Ak sa zamyslíte nad celkovým mesačnými príj-
mom Vašej domácnosti, s akými ťažkosťami je Vaša 
domácnosť schopná splatiť zvyčajné výdavky? 

1. s veľkými ťažkosťami, 
2. s ťažkosťami, 
3. s určitými ťažkosťami,  
4. pomerne ľahko,  
5. ľahko,  
6. veľmi ľahko.“ 

Vnímanie subjektívnej chudoby domácnosťou je binár-
nou premennou, preto je potrebné škálu odpovedí tejto 
otázky transformovať. Označme ako yi odpoveď i-tej 
domácnosti, pričom { }6 ..., 2, 1,∈iy  a ako ∗

iy  transfor-

movanú odpoveď tej istej domácnosti, kde { }1 0,∈∗
iy . 

Do úvahy pripadajú tri potenciálne možnosti, kedy do-
mácnosť možno považovať za chudobnú (t. j. keď 
označí možnosť „1“, „2“ alebo „3“). Týmto možnos-
tiam pripadajú tri transformácie pôvodnej premennej:  

1. ( ) ( )0:1&1:1 =>∀==∀ ∗∗
iiii yyyy , 

2. ( ) ( )0:2&1:2 =>∀=≤∀ ∗∗
iiii yyyy , 

3. ( ) ( )0:3&1:3 =>∀=≤∀ ∗∗
iiii yyyy . 

(V prvom prípade považujeme za subjektívne chudob-
ných len tých, ktorí označili možnosť „1“, v druhom 
prípade tých, ktorí označili možnosti „1“ alebo „2“ 
a v treťom prípade tých, ktorí označili „1“, „2“ alebo 
„3“.) 
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Každá z uvedených transformácií rozdelí súbor s príj-
mami domácností do dvoch skupín – subjektívne chu-
dobných a subjektívne nechudobných. Ako už bolo uve-
dené, na určenie hranice chudoby využijeme prístup za-
ložený na krivkách senzitivity a špecifickosti.  

Krivky senzitivity a špecifickosti sú z tzv. ROC priesto-
ru (ROC – Receiver Operating Characteristic). ROC 
krivky sa pôvodne využívali v teórii detekcie signálu. 
V prípade, že naším cieľom je určiť optimálny bod 
zlomu na klasifikačné účely (v našom prípade hodnotu 
príjmu na klasifikáciu domácností na chudob-
né/nechudobné), jednou z možností je zvoliť bod, v kto-
rom dochádza k maximalizácii ako senzitivity, tak aj 
špecifickosti. Takýmto bodom môže byť priesečník kri-
viek senzitivity a špecifickosti (Hosmer a Lemeshow, 
2000). 

S využitím uvedeného prístupu je odhad subjektívnej 
hranice chudoby z* daný takou hodnotou príjmu ik, pre 
ktorú platí: 

 ( ) ( ) 0|Prob|Prob =>−≤ kjkj iiOiiI ,  (5) 

kde 
 ij je príjem j-tej domácnosti, 

ik je možný bod zlomu, t. j. potenciálna hranica 
chudoby, ik ∈ 〈imin, imax〉; k = 1, 2, …, n; n je veľ-
kosť vzorky, 
Prob(I | ij ≤ ik) je pravdepodobnosť, že náhodne 
vybratá domácnosť subjektívne vníma svoju situá-
ciu ako stav chudoby, za predpokladu, že jej príjem 
je nanajvýš rovný príslušnej potenciálnej hranici 
chudoby ik, 
Prob(O | ij > ik) je pravdepodobnosť, že náhodne 
vybratá domácnosť subjektívne nevníma svoju si-
tuáciu ako stav chudoby, za predpokladu, že jej 
príjem je vyšší ako príslušná potenciálna hranica 
chudoby ik.  

Každej z navrhnutých transformácií (modelov) zodpo-
vedá iná hranica subjektívnej chudoby. Preto je potreb-
né vybrať tú „správnu“ hranicu chudoby. Pri jej určení 
zohľadníme chyby predpovede príslušného modelu. Za 
vhodný je považovaný model s minimálnymi chybami 
predpovede. Na základe uskutočnených analýz (Želin-

ský, 2010d) sme dospeli k záveru, že za vhodnú trans-
formáciu považujeme druhý prípad, t. j. za subjektívne 
chudobné považujeme tie domácnosti, ktoré sú schopné 
splácať zvyčajné výdavky s ťažkosťami alebo veľkými 
ťažkosťami.  

Tab. 4: Podiel subjektívne chudobných domácností 
v krajoch SR 

2004 2005 2006 2007 2008 
SR 44,9 45,8 44,2 45,6 45,0 
BA 40,8 42,8 40,7 42,1 42,8 
TT 46,2 46,0 43,3 45,1 43,5 
TN 45,6 46,1 45,3 46,7 45,4 
NR 47,7 46,5 43,3 45,6 44,6 
ZA 43,8 43,6 44,3 46,9 43,9 
BB 45,8 46,6 42,9 44,2 45,4 
PO 48,0 47,8 45,2 45,4 47,3 
KE 46,0 48,1 46,8 48,1 45,8 

Zdroj: vlastné výpočty podľa údajov EU SILC 2005-2010 

Každej z navrhnutých transformácií (modelov) zodpo-
vedá iná hranica subjektívnej chudoby. Preto je potreb-
né vybrať tú „správnu“ hranicu chudoby. Pri jej určení 
zohľadníme chyby predpovede príslušného modelu. Za 
vhodný je považovaný model s minimálnymi chybami 
predpovede. Na základe uskutočnených analýz (Želin-
ský, 2010d) sme dospeli k záveru, že za vhodnú trans-
formáciu považujeme druhý prípad, t. j. za subjektívne 
chudobné považujeme tie domácnosti, ktoré sú schopné 
splácať zvyčajné výdavky s ťažkosťami alebo veľkými 
ťažkosťami.  

Výsledky 

Na základe opísanej metodiky možno za subjektívne 
chudobných považovať približne 45 % slovenských 
domácností (tab. 4). Subjektívna hranica chudoby sa 
pritom pohybuje na úrovni okolo 90 % hodnoty národ-
nej hranice chudoby (Želinský, 2010d).  

Čo sa týka priestorovej distribúcie vnímania subjektív-
nej chudoby domácnosťami, najnižšie hodnoty sú vyka-
zované v Bratislavskom kraji a najvyššie v Prešovskom. 
Takýto stav v zásade kopíruje situáciu z pohľadu rela-
tívnej chudoby definovanej EÚ. 
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Obr. 2: Podiel subjektívne chudobných v krajoch SR v roku 2008 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa mikroúdajov EU SILC 2009 

4. Relatívna materiálna deprivácia 
Depriváciu je možné v zásade definovať ako nedobro-
voľné nedostatočné uspokojovanie potrieb vzhľadom na 
úroveň a spôsob, ktorý je v danej spoločnosti bežný, 
v dôsledku nedostatku zdrojov (Filadelfiová, 2007). Za 
základné dielo venované deprivácii je považovaná pub-
likácia Chudoba v Spojenom Kráľovstve od P. Tow-
nsenda (1979).  Podľa Townsenda (1979) môže byť 
chudoba objektívne definovaná jedine v podmienkach 
relatívnej deprivácie, ktorú definuje: 

„Jednotlivci (resp. rodiny a skupiny) môžu byť pova-
žovaní za chudobných, ak nemajú dostatok zdrojov na 
zaobstaranie takých foriem potravy a oblečenia, pra-
covných a vzdelávacích podmienok a podmienok bý-
vania (tzn. životného štýlu), ale aj účasti na aktivitách, 
ktoré sú obvyklé pre spoločnosť, do ktorej patria, prí-
padne sú v spoločnosti všeobecne akceptované.“ 
(Townsend, 1979: 413)  

„Zdroje takýchto jednotlivcov (resp. rodín a skupín) 
sú výrazne nižšie ako zdroje priemerného člena tejto 
spoločnosti, čo ich v konečnom dôsledku vylučuje 
z nasledovania vzorov fungovania v nej.“  
(Townsend, 1979: 31) 

Relativita jeho konceptu spočíva v určení, na koľko sú 
ľudia viazaní rovnakými ekonomickými, obchodnými, 
inštitucionálnymi a kultúrnymi systémami, na koľko 
majú podobné aktivity a zvyky, a teda podobné potreby 
(Townsend, 1979: s. 50). Ak sú potreby relatívne v spo-
ločnosti, potom sú taktiež relatívne v množine sociál-
nych subsystémov, do ktorých jednotlivec patrí. Z toho 
vyplýva, že definíciu chudoby je potrebné upraviť 
zvlášť pre každú spoločnosť, resp. každú relatívne au-
tonómnu komunitu (s. 53). 

Miera materiálnej deprivácie je jedným z primárnych 
ukazovateľov sociálnej inklúzie využívaných v rámci  

 
 

hodnotenia chudoby v EÚ. Indikátor je definovaný ako 
podiel obyvateľov, ktorí si nemôžu dovoliť najmenej tri 
z deviatich položiek (z dimenzií ekonomické zaťaženie 
a nedobrovoľné nevlastnenie predmetov dlhodobej 
spotreby). O miere závažnej materiálnej deprivácii ho-
voríme, ak si osoba nemôže dovoliť najmenej štyri 
z uvedených položiek. (Eurostat, 2010b)  

Úroveň relatívnej materiálnej deprivácie v krajoch Slo-
venska zhodnotíme indexom deprivácie, ktorého kon-
štrukcia je založená na indexe ľudskej chudoby HPI 
(Human Poverty Index) navrhnutom UNDP (1997). 

Metodika 

Naším cieľom je zhodnotiť úroveň relatívnej materiál-
nej deprivácie v krajoch SR s využitím súhrnného inde-
xu. Pôjde o bezrozmernú mieru zahŕňajúcu tri dimenzie 
deprivácie (Guio, 2009; Whelan, Nolan a Maitre, 2008; 
Želinský, 2010b, 2010e): 

1. ekonomické zaťaženie: neschopnosť dovoliť si za-
platenie raz ročne jedného týždňa dovolenky mimo do-
mu; nedoplatky (v súvislosti s hypotékou alebo platbou 
nájomného, v súvislosti s účtami za dodávku energií, so 
splácaním kúpy na splátky alebo iných pôžičiek); ne-
schopnosť dovoliť si jedlo s mäsom, kuraťom, rybou 
(alebo vegetariánskym ekvivalentom) každý druhý deň; 
neschopnosť udržiavať doma adekvátne teplo; neschop-
nosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom; 

2. nedobrovoľné nevlastnenie predmetov dlhodobej 
spotreby: telefón (pevná linka alebo mobilný telefón); 
farebný televízor; počítač; práčka; osobný automobil; 

3. bývanie: príliš tmavý byt, málo svetla; vlhký byt (za-
tekajúca strecha, vlhké steny/podlaha/základy alebo za-
hnívajúce okenné rámy); kúpeľňa alebo sprcha v byte; 
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WC v byte; hluk od susedov alebo z ulice (doprava, ob-
chody, továrne, atď.); znečistenie, špina alebo iné envi-
romentálne problémy na danom území spôsobené do-
pravou, alebo priemyslom; kriminalita, násilie alebo 
vandalizmus na danom území. 

Ako už bolo uvedené, výsledný index deprivácie zahŕňa 
tri dimenzie a jeho konštrukcia je inšpirovaná indexom 
ľudskej chudoby. (Želinský, 2010e) 

Označme 0>iw  váhu i-tej položky; Di ∈ [0; 1] podiel 
deprivovaných domácností vzhľadom na i-tú položku a 
parameter 1>β .  

Zovšeobecnený subindex deprivácie ( )βjP  pre j-tú di-

menziu (j = 1, 2, 3) je definovaný: 

 ( )

β
β

β

1

1

1



















=
∑

∑

=

=
n

i
i

n

i
ii

j

w

Dw
P . (6) 

Elasticita substitúcie medzi akýmikoľvek dvoma polož-
kami zahrnutými do indexu ( )βjP  je konštantná a da-

ná: 
1

1
−β

.  

Hodnota parametra β  pre výpočet subindexov je sta-
novená 3=β  v súlade s metodikou UNDP (1997). Tej-
to hodnote zodpovedá elasticita substitúcie ½, čo dáva 
väčšiu váhu tým položkám, vzhľadom na ktoré je do-
mácnosť viac deprivovaná.  

Agregovaný index relatívnej materiálnej deprivácie sa 
potom vypočíta ako aritmetický priemer troch subinde-
xov, t. j.: 

 3
321 PPP

P
++

=  (7) 

Hodnota subidenxu závisí od spôsobu váženia jednotli-
vých položiek. V praxi sa najčastejšie využívajú prístu-
py založené na výskyte príslušných položiek v spoloč-
nosti a prístupy založené na vnímaní dôležitosti prísluš-
nej položky samotnými členmi spoločnosti (Desai 
a Shah, 1988; Guio, 2009). V našom príspevku použi-
jeme druhý z prístupov, t. j. založený na prisudzovaní 
dôležitosti položiek samotnými jednotlivcami. Opiera-
me sa pritom o výsledky Špeciálneho Eurobarometra 
(Európska komisia, 2007) zhodnocujúceho vnímanie 
dôležitosti jednotlivých položiek respondentmi.  

 

Váhu i-tej položky určíme ako:  

 
∑

=

= n

i
i

i
iw

1

ν

ν
, (8) 

kde iν  je podiel Slovákov považujúcich i-tú položku za 
absolútne nevyhnutnú, n je počet položiek v príslušnej 
dimenzii.  

Výsledky 

Ako pozitívnu možno vnímať skutočnosť, že 
s výnimkou dimenzie „bývanie“ dochádza v čase vo 
všetkých krajoch SR k znižovaniu hodnôt indexov, čo 
svedčí o znižovaní podielu deprivovaného obyvateľ-
stva. Zhodnoťme úroveň relatívnej materiálnej deprivá-
cie podľa jednotlivých dimenzií. 

Dimenzia: ekonomické zaťaženie 
Z pohľadu ekonomického zaťaženia možno za kraje 
s najvyššou úrovňou deprivácie osôb považovať osoby 
z Prešovského a Košického kraja, naopak najnižšiu úro-
veň tohto typu deprivácie sledujeme v Bratislavskom 
a Trnavskom kraji (tab. 5). 

Tab. 5: Subindex: ekonomické zaťaženie 

2004 2005 2006 2007 2008 
SK 40,8 36,2 32,5 31,4 29,2 
BA 32,3 28,8 23,7 20,8 20,9 
TT 38,5 32,1 25,7 24,3 22,3 
TN 41,3 39,2 32,5 30,5 30,8 
NR 40,4 35,4 31,9 31,6 30,7 
ZA 36,9 33,3 29,0 31,8 28,3 
BB 42,7 35,9 31,8 32,1 32,2 
PO 49,6 44,0 45,2 40,9 34,8 
KE 42,9 39,6 36,7 36,3 33,8 

Zdroj: vlastné výpočty podľa údajov EU SILC 2005-2010 

Najväčší príspevok k zväčšeniu úrovne deprivácie do-
mácností mali neschopnosť čeliť neočakávaným výdav-
kom (30 – 40 % deprivovaných osôb v roku 2008), ne-
schopnosť dovoliť si mäso (15 – 30 % v roku 2008). 
Vysoký podiel osôb (35 – 65 %) si ďalej nemôže dovo-
liť aspoň raz ročne zaplatenie dovolenky. Najväčšie 
rozdiely medzi Prešovským a Košickým krajom na jed-
nej strane a Bratislavským a Trnavským na strane dru-
hej sú v prípade neschopnosti dovoliť si mäso 
a neschopnosti čeliť neočakávaným výdavkom. Podiel 
deprivovaných na východnom Slovensku je z pohľadu 
týchto položiek približne dvojnásobný v porovnaní 
s Bratislavským a Trnavským krajom.  
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Dimenzia: predmety dlhodobej spotreby 
Vybavenie domácností predmetmi dlhodobej spotreby 
možno hodnotiť relatívne pozitívne. Podiel deprivova-
ných osôb z pohľadu nevlastnenia telefónu, farebného 
televízora a automatickej pračky sa približuje k nule. 
Podiel deprivovaných osôb vzhľadom na nevlastnenie 
osobného počítača v SR poklesol z hodnoty 27 % 
v roku 2004 na 10 % v roku 2008. V súčasnosti sa po-
diel deprivovaných hodnôt pohybuje na úrovni 7 % (Ži-
linský kraj) až 13 % (Prešovský kraj). Podiel osôb ne-
dobrovoľne nevlastniacich osobný automobil sa znížil 
z úrovne 23 % (Nitriansky kraj) až 35 % (Žilinský kraj) 
poklesol na úroveň 14 % (Trnavský kraj) až 24 % (Ko-
šický kraj).  

Tab. 6: Subindex: predmety dlhodobej spotreby 

2004 2005 2006 2007 2008 
SK 17,3 15,9 13,2 11,1 10,0 
BA 13,6 15,3 10,7 8,2 8,4 
TT 15,8 13,0 9,1 9,7 7,3 
TN 17,3 16,1 13,6 11,4 10,8 
NR 14,4 12,0 11,6 8,8 9,3 
ZA 19,3 17,1 14,8 13,2 10,3 
BB 16,5 16,0 13,0 10,8 10,2 
PO 21,5 19,9 16,0 12,9 10,3 
KE 20,0 17,0 15,5 13,3 12,7 

Zdroj: vlastné výpočty podľa údajov EU SILC 2005-2010 

Uvedeným skutočnostiam zodpovedá aj pokles hodnôt 
subindexu pre túto dimenziu (tab. 6), a to z úrovne 14 – 
 22 v roku 2004 na úroveň 7 – 13 v roku 2008.  

Dimenzia: bývanie 
Dimenzia bývanie je jedinou dimenziou, kde dochádza 
k miernemu zvyšovaniu hodnôt indexu v čase, čo sved-
čí o zvyšovaní podielu deprivovaných osôb. Ďalej ide 
o jedinú dimenziu, kde najvyššia úroveň deprivácie je 
v Bratislavskom kraji. Najvyššou mierou k takému sta-
vu prispela skutočnosť, že vysoký podiel osôb 
z Bratislavského kraja uvádza v roku 2008 problémy 
s kriminalitou v okolí (23 %), pričom v Prešovskom 
kraji len 7 %. Vysoký podiel osôb z Bratislavského kra-
ja ďalej uvádza znečistenie v okolí (30 %), 
v Trenčianskom kraji 16 %. Tento nepriaznivý stav 
v Bratislavskom kraji sa prejavil na zvýšenej hodnote 
subindexu (tab. 7) pre túto dimenziu. Za kraj 
s najnižšou úrovňou deprivácie z pohľadu dimenziu bý-
vanie je považovaný Trenčiansky kraj.  

 

Tab. 7: Subindex: bývanie 

2004 2005 2006 2007 2008 
SK 12,9 12,2 11,5 12,3 14,5 
BA 17,0 14,9 16,0 14,0 18,7 
TT 12,8 11,9 11,9 13,1 16,1 
TN 10,5 9,8 9,3 10,3 11,3 
NR 12,5 10,2 9,6 11,1 12,5 
ZA 14,4 17,3 13,9 16,8 15,7 
BB 13,9 12,9 12,1 14,0 16,3 
PO 11,4 10,2 10,6 9,4 12,8 
KE 12,1 11,9 10,5 12,0 14,6 

Zdroj: vlastné výpočty podľa údajov EU SILC 2005-2010 

Výsledný agregovaný index 
Výsledný agregovaný index pokrýva všetky uvedené 
oblasti materiálnej deprivácie a vyjadruje akúsi prie-
mernú úroveň relatívnej materiálnej deprivácie osôb.  

Tab. 8: Celkový index relatívnej deprivácie 

2004 2005 2006 2007 2008 
SK 23,7 21,4 19,1 18,3 17,9 
BA 21,0 19,7 16,8 14,4 16,0 
TT 22,4 19,0 15,6 15,7 15,2 
TN 23,0 21,7 18,5 17,4 17,6 
NR 22,5 19,2 17,7 17,2 17,5 
ZA 23,6 22,6 19,3 20,6 18,1 
BB 24,4 21,6 19,0 19,0 19,5 
PO 27,5 24,7 23,9 21,1 19,3 
KE 25,0 22,9 20,9 20,6 20,4 

Zdroj: vlastné výpočty podľa údajov EU SILC 2005-2010 

Z hodnôt výsledného agregovaného indexu relatívnej 
materiálnej deprivácie (tab. 8) je zrejmé, že v období 
2004 – 2008 bola najnižšia úroveň deprivácie zazname-
naná v Bratislavskom a Trnavskom kraji a naopak naj-
vyššie hodnoty v Prešovskom, Banskobystrickom 
a Košickom kraji. 

Na jednej strane je pozitívom, že vo všeobecnosti do-
chádza k zmierňovaniu relatívnej materiálnej deprivácie 
v SR, no na strane druhej dochádza v prípade niekto-
rých krajov k divergencii od národného priemeru. 
V rámci dimenzie ekonomické zaťaženie sa Bratislav-
ský a Trnavský kraj vzďaľujú (z pohľadu zmierňovania 
deprivácie) od priemeru. Opačným prípadom sú Pre-
šovský a Košický kraj, kde síce dochádza k zmierňova-
nia deprivácie, no v relatívnom vyjadrení k národnému 
priemeru dochádza k prehlbovaniu rozdielov. V rámci 
dimenzie nedobrovoľné nevlastnenie predmetov dlho-
dobej spotreby sa za sledované obdobie národnému 
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priemeru najviac priblížil Prešovský kraj. Najvýraznej-
šie zmiernenie deprivácie nastalo v Trnavskom kraji, 

ktorý sa zároveň najviac vzdialil od národného prieme-
ru. 

 
Obr.3: Podiel subjektívne chudobných v krajoch SR v roku 2008 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa mikroúdajov EU SILC 2009 

5. Závery 
Od vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 prešla 
krajina mnohými zmenami, a hoci v menšej miere, 
zmenami prechádza aj v súčasnosti. Niektoré zo zmien 
môžu negatívne vplývať na osoby ohrozené rizikom 
chudoby a v krajnom prípade môžu ich chudobu dokon-
ca prehlbovať. 

Chudobu, ako sociálno-ekonomický jav, je náročné 
hodnotiť jediným ukazovateľom. Príspevok porovnáva 
regióny Slovenska (kraje na úrovni NUTS 3) z pohľadu 
vybraných konceptov chudoby. Azda najjednoduchším 
a v praxi najčastejšie využívaným konceptom chudoby 
je príjmový koncept, kedy osoba je považovaná za chu-
dobnú, ak jej príjem nepresahuje stanovenú hodnotu. 
Pri uplatnení národnej hranice chudoby možno za naj-
viac ohrozené chudobou považovať osoby z Prešovské-
ho a Banskobystrického kraja. Kým ale podiel osôb 
ohrozených chudobou v Prešovskom kraji v čase klesá, 
v Banskobystrickom stagnuje. Naopak za kraje s naj-
menším podielom osôb ohrozených rizikom chudoby je 
považovaný za Bratislavský kraj. Odlišný obraz sa na-
skytá pri uplatnení regionálnej hranice chudoby (t. j. in-
dividuálnej hranice pre každý región), kedy podiel chu-
dobných v Bratislavskom kraji je druhý najvyšší – hneď 
po Prešovskom kraji. Pravdepodobnou príčinou tejto 
skutočnosti je fakt, že vzhľadom na životný štandard

 
 

v Bratislavskom kraji hodnotenie chudoby v tomto kraji 
uplatnením národnej hranice chudoby nemusí reálne od-
rážať situáciu chudobných.  

Čo sa týka subjektívneho vnímania chudoby samotnými 
domácnosťami, obraz chudoby v krajoch v zásade kopí-
ruje monetárnu chudobu. Podobnosť výsledkov sa sa-
mozrejme netýka podielov objektívne/subjektívne chu-
dobných osôb. Keďže odhadnutá hranica subjektívnej 
chudoby je výrazne vyššia ako oficiálna hranica, per-
cento subjektívne chudobných domácností je takisto 
vyššie a pohybuje sa na úrovni okolo 45 %.  

Posledným konceptom, na základe ktorého bola hodno-
tená chudoba a následne porovnávané kraje Slovenska, 
bol koncept relatívnej materiálnej deprivácie. Hodnote-
né boli tri dimenzie: ekonomické zaťaženie, nedobro-
voľné nevlastnenie predmetov dlhodobej spotreby 
a bývanie. Za účelom získania vyjadrenia celkovej ma-
teriálnej deprivácie domácností jediným číslom bol 
v príspevku vytvorený jednoduchý index, ktorého kon-
štrukcia vychádza z indexu ľudskej chudoby. Ako je 
zrejmé z výsledkov (pozri napr. obr. 3), najviac depri-
vované osoby pochádzajú z východného a juhu stredné-
ho Slovenska a naopak najmenej deprivované osoby 
z krajného západu Slovenska.  
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Abstract 
The article is based on the regional comparison of gross wages of men and women in 
Slovakia in terms of the situation in health, medical care, education, working conditions 
and labor. The differences are analyzed based on the results of the official statistical 
Survey on Income and Living Conditions (EU SILC) in 2007. 
The effort is made to assess the geographical disparity in socio-economic structures of 
society chosen by characteristics which are collected in the EU-SILC. For this analyses 
the methods of statistical inference and the graphical presentation of the results of mul-
tivariate descriptive statistical methods have been used.  
This article creates the base for evaluating possibilities and looking for ways of applying 
advanced multivariate statistical methods and developing statistical models on the basis 
of the EU-SILC. The main goal is to assess the pay gap, describe its relationships in the 
geographical and socio-economical context, and contribute to the findings of important 
reasons behind the wage gap in NUTS-3 regions of Slovakia. 
The application of statistical methods for multi-dimensional statistical comparisons of 
categorical variables, known as correspondence analysis, is presented. The main goal 
is to describe the relationship between nominal socio-demographic variables in the 
space of less dimensions, and also to characterize the correlation between categories 
of variables. The article presents a new application of the correspondence analysis of 
social statistics for the description of regional wages inequalities. 

* Príspevok bol vytvorený s podporou vedeckovýskumného projektu GAČR 402/09/0515 

1. Úvod 
Cieľom príspevku je ohodnotiť úroveň miezd zamest-
nancov, popísať ich disparity v geografickom 
a sociálno-ekonomickom kontexte. V súlade s politikou 
gendrového mainstreamingu v sociálnych analýzach je 
aplikovaná regionálna analýza úrovne hrubých mesač-
ných miezd zvlášť pre mužov a ženy. Analýza v hlbších 
štruktúrach spoločnosti v členení podľa kategoriálnych 
premenných z oblasti zdravia, vzdelania a práce zahrnu-
tých v P-súbore EU SILC (European Union Survey on 
Income and Living Conditions) na Slovensku je za rok 
2007 ešte v mene v ktorej bola zisťovaná, t. j. v Sk 
a v texte je doplnená prepočtom podľa oficiálneho kon-
verzného kurzu na eurá. Grafické znázornenia porovna-
ní úrovne miezd v jednoduchých, ako aj v hlbších štruk-
turálnych členeniach, vhodne dopĺňajú slovné 
a tabuľkové hodnotenia výsledkov aplikácie popisných, 
induktívnych a viacrozmerných štatistických analýz. 
Mzdové disparity v krajoch SR boli kvantitatívne hod-
notené štatistickými mierami na rôznych základoch, ako 
aj názorne prezentované pomocou multivariačných

 
 

grafov priemerných úrovní, analytických grafov prie-
merných úrovní, box-plotov, Q-Q grafov a grafov jad-
rových odhadov mzdových rozdelení. Snahou je v re-
gionálnom porovnávaní úrovne hrubých mesačných 
miezd podľa viacerých nominálnych premenných zis-
ťovaných v EU-SILC prispieť k odhaleniu dôvodov 
významných mzdových rozdielov v SR a názorne pre-
zentovať disparity pomocou aplikácie metódy viacroz-
mernej korešpondenčnej analýzy. Výsledky mzdových 
porovnaní v geografickom, demografickom a sociálnom 
kontexte boli získané pomocou štatistických programo-
vých balíkov SPSS, Statgraphics Centurion 
a východiskové boli aj viacstupňové kontigenčné trie-
denia a grafické zobrazenia v tzv. „Pivot“ analýze v Ex-
celi 2007. 
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2. Porovnanie úrovne hrubej mesačnej 
mzdy mužov a žien v krajoch SR  

Údaje o osobnom príjme (15 premenných v P-súbore 
EU-SILC) obsahujú sériu komponentov hrubých príj-
mov a komponentov čistých príjmov. Východiskové 
boli hodnoty Hrubej mesačnej mzdy zo zamestnania, 
v databáze poskytnutej Štatistickým úradom SR ozna-
čenej ako SPY200G, za rok 2007 (v ďalšom texte je 
používaný už len stručný názov „mzda“ v Sk aj 
s prepočtom na eurá podľa oficiálneho konverzného 
kurzu 1 euro = 30,162 Sk). Údaje sú za 5 624 osôb vo 
veku 16 rokov a viac, ktoré sa náhodným výberom do-
mácností v SR dostali do zisťovania a podľa premennej 
Ekonomické postavenie v zamestnaní (PL040) boli za-
radené do tretej kategórie s názvom „zamestnanec pra-
cujúci za mzdu, plat, iný druh odmeny“.  

Údaje boli vstupom do analýz v členení do dvoch odde-
lených súborov podľa premennej PB150 Pohlavie s roz-
sahmi 2 840 za mužov a 2 784 za ženy. Pre potreby tes-
tov asociácií, aplikovateľných len pre kategoriálne zna-
ky, bola spojitá číselná mzdová premenná SPY200G 
prekódovaná do 4 kategórií, a to podľa hodnôt jej kvar-
tilov, spolu pre obe pohlavia. Znamená to, že prekódo-
vanie s rovnomerným 25 % zastúpením zistených hod-
nôt mzdy v každej kategórii mzdy je nezávisle od po-
hlavia. 

Prvým krokom v kvantifikácii vzťahov medzi premen-
nými v P-súbore EÚ-SILC bola aplikácia chí-kvadrát 
testov závislosti kategoriálnych premenných v prostredí 
štatistického programového balíka SPSS. Nepodarilo sa 
potvrdiť štatisticky významné závislosti prekódovanej 
kategoriálnej premennej SPY200G od iných, zisťova-
ných v P-súbore. Predpokladáme, že je to dôsledkom 
relatívne malého rozsahu výberu. Prekódovanie do viac 
ako štyroch kategórií hrubých miezd, v štatistických 
testoch asociácií oddelene podľa pohlavia, pre hlbšie 
členenia podľa volených kategoriálnych premenných 
z oblasti zdravia, vzdelania a práce v P-súbore, často 
prinášalo teoretické početnosti menšie ako 5, t. j. poru-
šenie podmienky vhodnosti aplikácie Chí-kvadrát testu 
asociácie.  

Na základe tohto konštatovania neprichádza do úvahy 
aplikácia viacrozmerných metód, ktoré vychádzajú 
z predpokladov asociácií kategoriálnych premenných, 
napr. viacrozmerných metód logistickej regresie. Kla-
sické viacrozmerné metódy, ako faktorová analýza, 
zhluková a diskriminačná analýza, ktoré sú štandard-
nými technikami k opísaniu vzťahov medzi viacerými

 
 

 

premennými, vyžadujú vstupné kvantitatívne premenné. 
Neumožňujú hodnotiť vzťahy medzi kategoriálnymi 
premennými, ktoré sú predmetom zisťovania v P-
súbore EU-SILC v rodovom členení.  

Pre posúdenie významnosti regionálnych a rodových 
disparít v RS boli aplikované metódy štatistických od-
hadov a testov štatistických hypotéz o stredných hodno-
tách a rozptyloch spolu aj zvlášť pre mužov a pre ženy 
v podsúboroch volených podľa regionálneho usporiada-
nia SR premennej Kraj, t. j. región NUTS III. Je 
to osem regiónov SR v nasledovnom označení: 1. –
 Bratislavský (BA), 2. – Trnavský (TT), 3. –
 Trenčiansky (TN), 4. – Nitriansky (NR), 5. – Žilinský 
(ZA), 6. –  Banskobystrický (BB), 7. – Prešovský (PO), 
8. – Košický (KE). 

Charakteristiky hrubých mesačných miezd v jednotli-
vých krajoch Slovenska, ktoré sú počítané na základe 
údajov v P-súbore EÚ-SILC 2007, sú bodovými od-
hadmi zodpovedajúcich parametrov rozdelení miezd 
v krajoch SR. Preto päťčíselné kvantilové porovnania 
(minimálna hodnota, dolný kvartil, medián, horný kvan-
til a maximálna hodnota) v box-plotoch (pre mužov ob-
rázok 1 a pre ženy obrázok 2 s vyznačením extrémnych 
miezd a bez maximálnych hodnôt) poskytli prvú pred-
stavu o úrovniach, variabilite a asymetriách rozdelení 
miezd v krajoch SR podľa pohlavia. 

 
Legenda: 1 Bratislavský, 2 Trnavský, 3 Trenčiansky, 
4 Nitriansky, 5 Žilinský, 6 Banskobystrický, 7 Prešovský, 
8 Košický  
Poznámka: Hrubá mesačná mzda SPY200G v Sk 

Obrázok 1: Rozdelenia miezd mužov v znázornení pomo-
cou box-plotov v jednotlivých krajoch SR  

Zdroj: Vlastné zobrazenie podľa EU-SILC 2007 
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Legenda, poznámka a zdroj - pozri obrázok 1 

Obrázok 2: Rozdelenia miezd žien v znázornení pomocou 
box-plotov v jednotlivých krajoch SR  

Ich vzájomné vizuálne porovnávanie neposkytne spo-
ľahlivé úsudky o úrovni, variabilite, asymetrii, koncen-
tráciách a disparite miezd v jednotlivých regiónoch SR. 
Vierohodné závery neprináša ani porovnávanie kon-
krétnych hodnôt výberových charakteristík. Napríklad 
zistená priemerná mzda mužov v Nitrianskom kraji 
v roku 2007 podľa údajov v P-súbore bola 17 210 Sk 
(571,27 €) a v Žilinskom kraji 19 324 Sk (641,44 €). 
Porovnaním dvoch hodnôt by sme mohli dospieť 
k záveru, že muži-zamestnanci v Žilinskom kraji zará-
bali v roku 2007 v priemere viac, ako muži 
v Nitrianskom kraji. Na základe aplikácie testu štatis-
tickej hypotézy o rovnosti stredných hodnôt pri danom 
rozsahu výberu nemožno potvrdiť, že sa mzdy mužov 
v týchto dvoch krajoch Slovenska významne líšia prie-
mernou úrovňou (99 % spoľahlivosť testu).  

Na základe aplikácie induktívnych štatistických metód 
v programovom balíku Statgraphics Centurion možno 
konštatovať, že priemerné mzdy za rok 2007 
v Bratislave boli významne vyššie ako v ostatných re-
giónoch, v Prešovskom kraji boli významne nižšie aj 
ako v Trnavskom, Žilinskom a v Košickom kraji. 
V Trnavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Ži-
linskom a v Košickom kraji ich možno považovať 
s 0,99 % spoľahlivosťou za rovnaké.  

Výskyt extrémne vysokých hodnôt miezd významne nad-
hodnocuje priemerné hodnoty a nerovnomerný výskyt 
mimoriadne nízkych, alebo vysokých hodnôt v jednotli-
vých krajoch Slovenska skresľuje závery len na základe 
priemerov o typických úrovniach v regionálnom porov-
návaní. Významne rozdielna variabilita miezd 
v jednotlivých krajoch, potvrdená štatistickým Levene-
ho testom (pozri prílohu 1), potvrdzuje väčšiu vhod-
nosť porovnávania mediánov miezd v krajoch SR.  

 

 
Legenda, poznámka a zdroj - pozri obrázok 1 

Obrázok 3: 99 % intervaly spoľahlivosti pre mediány 
rozdelení miezd v jednotlivých krajoch SR  

 

 
Legenda, poznámka a zdroj - pozri obrázok 1 

Obrázok 4: 99 % intervaly spoľahlivosti pre mediány 
rozdelení miezd mužov v jednotlivých krajoch SR  

 

 
Legenda, poznámka a zdroj - pozri obrázok 1 

Obrázok 5: 99 % intervaly spoľahlivosti pre mediány 
rozdelení miezd žien v jednotlivých krajoch SR  

Porovnanie mediánových intervalov spoľahlivosti, ich 
prekrývanie, alebo disjunkciu prináša obrázok 3.  
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Podobne vizuálne disparity možno porovnať oddelene 
za mužov a za ženy (obrázok 4 a 5; mierka na osi y v 
prípade mužov je iná ako žien). Na prvý pohľad možno 
konštatovať nižšiu mediánovú úroveň miezd u žien ako 
u mužov plošne na celom území SR. Konkrétne hodno-
ty intervalov spoľahlivosti pre mediány v jednotlivých 
krajoch sa nachádzajú v prílohe 1 v Sk a v prílohe 2 
v eurách. 

Stredová úroveň miezd v Prešovskom kraji bola najniž-
šia a v Bratislavskom najvyššia. Polovica mužov-
zamestnancov v roku 2007 v Prešovskom kraji zarábala 
mesačne po hranicu z intervalu od 14 tis. Sk 
do 16 tis. Sk (od 465 € do 531 €) a polovica žien 
v tomto kraji len po hranicu z intervalu od 10 174 Sk 
do 12 tis. Sk (od 338 € do 398 €) pri 0,99 spoľahlivosti. 

Podľa výsledkov Kruskal-Wallisových a Moodových-
mediánových neparametrických testov zhody, aj 
na základe disjunkcie intervalov spoľahlivosti 
pre mediány, možno konštatovať významnú mzdovú 
regionálnu/rodovú disparitu stredných úrovní v SR.  

 
Legenda, poznámka a zdroj - pozri obrázok 1 

Obrázok 6: Analytický graf priemerných miezd v krajoch 
SR s 95 % hranicami intervalu spoľahlivosti odchýlky od 

priemernej úrovne za SR  
Potvrdenie záveru o regionálnych disparitách miezd 
prináša grafický test úrovní stredných hodnôt (obrázky 
6 až 8). 

Priemerná úroveň miezd v Bratislavskom, Nitrianskom 
a Prešovskom kraji sa významne líšila od priemernej 
úrovne za celú SR (obrázok 6). V Nitrianskom kraji toto 
tvrdenie neplatí u mužov pri porovnaní s priemernou 
úrovňou mužov žijúcich v SR (obrázok 7) a ani u žien 
(obrázok 8) pri porovnaní s celoštátnou úrovňou miezd 
žien. Okrem toho prekvapujúco Trenčiansky kraj mal 
priemernú úroveň miezd žien významne nižšiu 
ako celoštátny priemer miezd žien, v Prešovskom kraji 
to nie je preklvapením. 

 
Legenda, poznámka a zdroj - pozri obrázok 1 

Obrázok 7: Analytický graf priemerných miezd mužov 
v krajoch SR s 95 % hranicami intervalu spoľahlivosti 

odchýlky od priemernej úrovne za SR  

 

 
Legenda, poznámka a zdroj - pozri obrázok 1 

Obrázok 8: Analytický graf priemerných miezd žien 
v krajoch SR s 95 % hranicami intervalu spoľahlivosti 

odchýlky od priemernej úrovne za SR  

Rozdielne šírky intervalov spoľahlivosti (obrázky 1 až 
11) nesúvisia s počtom mužov a žien v P-súbore 
v jednotlivých krajoch, ktorý bol výsledkom stratifiko-
vaného náhodného výberu s približne rovnomerným za-
stúpením v krajoch, ale súvisia hlavne so štatisticky 
významnou odlišnosťou variability miezd podľa regió-
nov. Test zhody rozptylov v krajoch aj podľa pohlaví 
potvrdil tento záver.  
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Legenda, poznámka a zdroj - pozri obrázok 1 

Obrázok 9: 99 % intervaly spoľahlivosti pre priemerné 
mzdy v jednotlivých krajoch SR  

Podľa šírky intervalov spoľahlivosti pri takmer rovna-
kých rozsahoch čiastkových súborov, možno usudzovať 
o variabilite miezd v jednotlivých krajoch SR. 

 

 
Legenda, poznámka a zdroj - pozri obrázok 1 

Obrázok 10: 99 % intervaly spoľahlivosti pre priemerné 
mzdy mužov v jednotlivých krajoch SR  

 

 
Legenda, poznámka a zdroj - pozri obrázok 1 

Obrázok 11: 99 % intervaly spoľahlivosti pre priemerné 
mzdy žien v jednotlivých krajoch SR  

Pri rovnakej mierke na osi y možno intervaly spoľahli-
vosti vzájomne porovnávať aj podľa rodov. Je zrejmá 
menšia variabilita miezd mužov v Trnavskom, Nitrian-

skom, Prešovskom a Košickom kraji a v Trenčianskom 
je prekvapivo veľká (obrázok 10). Ani v Žilinskom 
a v Bratislavskom nezaostáva výrazne za Trenčianskym. 
U žien je situácia odlišná (obrázok 11). Ženy 
v Trenčianskom kraji mali najnižšiu variabilitu miezd, 
najvyššiu v Bratislavskom kraji a za ním v Žilinskom 
kraji.  

Aplikácia metód štatistickej indukcie podľa krajov aj 
zvlášť podľa rodov priniesla spoľahlivé konštatovania 
o regionálnych aj rodových disparitách miezd v SR 
v roku 2007.  

Príklady ďalších zaujímavých zistení sú nasledovné 
(závery prepočítané na eurá a s 95 % spoľahlivosťou): 

• Zamestnanci s vlastným zaradením sa do kategórie 
chronicky chorých (v súlade s faktorom PH020) za-
rábali v priemere od 40,7 € do 79,3 € menej ako 
zdraví zamestnanci, pričom aj rozdiely medzi ich 
mzdami sú preukázateľne menšie. 

• Rozvedení (výberový priemer je 510 €) a oddelene 
žijúci (497 €) sa v priemerných mzdách významne 
nelíšia, pričom ich priemerné mzdy sú významne 
nižšie ako u vydatých/ženatých (547 €) a nikdy ne-
vydatých/neženatých (553 €). Výrazne najhoršie je 
na tom časť zamestnancov ovdovených (465 €).  

• Vedúce postavenie PL150 v zamestnaneckom pome-
re významne zvýši mzdu, pričom vedúci pracovníci 
v roku 2007 zarábali priemerne v SR od 727 € 
do 825 € a zamestnanci, ktorí neboli vo vedúcom 
postavení, len priemerne od 500 € do 517 € 
a s významne menšou variabilitou ich miezd.  

• Významne odlišné je stredové umiestnenie rozdelení 
miezd podľa typu kontraktu, pričom variabilitu mož-
no považovať za zhodnú. Pri pracovnom pomere na 
dobu určitú zamestnanci zarábali v priemere o 45 € 
mesačne menej ako pri kategórii „na dobu neurčitú“ 
(interval spoľahlivosti pre rozdiel v priemernej mzde 
je od 25 € do 71 €). 

Pri porovnaní hrubých mesačných miezd (SPY200G) v 
štyroch NUTS-2 regiónoch SR možno konštatovať naj-
nižšiu priemernú úroveň vo Východnom regióne SR, s 
95 % spoľahlivosťou v hraniciach od 501 € do 525 €, 
pričom v tomto regióne je aj najnižšia variabilita miezd 
s najnižšou maximálnou zistenou mzdou. Najvyššiu 
priemernú mzdu má Bratislavský región (od 633 € do 
713 €), s mediánom od 532 € do 584 €. Najnižší prie-
mer bol v Popradskom kraji (475 €) a v Nitrianskom 
kraji (502 €). Základné charakteristiky miezd s 95 % 

1 2 3 4 5 6 7 8
KRAJ

13000

15000

17000

19000

21000

23000
G

ro
ss

_M
_E

ar
ni

ng
s 

SP
Y2

00
G

1 2 3 4 5 6 7 8
MUZI P SILC_07.KRAJ

15000

17000

19000

21000

23000

25000

M
U

ZI
 P

 S
IL

C
_0

7.
G

ro
ss

_M
_E

ar
ni

ng
s 

SP
Y2

00
G

1 2 3 4 5 6 7 8

Means and 99.0 Percent Confidence Intervals (internal s)

ZENY P SILC_07.KRAJ

11000

13000

15000

17000

19000

21000

ZE
N

Y 
P 

SI
LC

_0
7.

G
ro

ss
_M

_E
ar

ni
ng

s 
SP

Y2
00

G



intervalmi spoľahlivosti pre priemery a mediány obs
huje 

Pri regionálnom NUTS
dov funkcií hustôt rozdelení miezd sa potvrdila
júca stredne zarábajúca vrstva zamestnancov v
dobné presunutie pravdepodobnosti výskytu miezd zo 
strednej časti rozdelenia do jeho koncov
gióne. Najväčší prepad strednej časti kernelového o
hadu 
u ktorého je aj pravý koniec najvyšších miezd najdlhší. 
Za ním nasleduje Západoslovenský kraj a
razný je v Stredoslovenskom kraji. 

Obrázok 12: Kernelový odhad hrubých mesačných miezd 

Pre pravdepodobnostné modelovanie takýchto netypi
kých tvarov rozdelení miezd v
jdený vhodný známy tvar 
kých spojitých rozdelení (najlepšie pre SR a
boli tvary logl
parametrického, lognormálneho dvoj
a troj
nia). Overenie zhody rozdelení bolo uskutočnené viac
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dobrú zhodu. Preto sme porovnávali simulované hodn
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odhadmi parametrov s
fov a
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možné uznať za vhodný kvôli prílišnému presunutiu 
pravdepodobnosti výskytu smerom k hrubým dolným 
koncom, z
nej časti a
emp
a aplikácie pravdepodobnostného modelovania rozdel
ní miezd v
na Slovensku 
mestnancov smerom k
výsky

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a

intervalmi spoľahlivosti pre priemery a mediány obs
huje príloha 1.
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regiónoch Slovenska – Herľany, 13. 10. 2010

zo strednej časti rozdelenia miezd sa 
Bratislavskom a Západoslovenskom regióne.

Mzdové disparity v súvislos
zisťovaných znakov prezentujú 
viacrozmerných analýz.  

Multivariačná (viacrozmerná) grafi
ká rodová analýza priemerných 

 
Multivariačné grafy identifikujú

zistených hodnôt premennej 
priemerných úrovní V

sa zadáva závislá premenná, faktor A 
je označenie bodov grafe, faktor B 

body zoskupené v grafe, faktor C 
rozdelenie grafu a faktor D –
grafu. Počet vstupných faktorov môže byť ľubovoľný 

vlastnou voľbou tvaru zobrazenia faktora. 
prípade ak nie je zadaný faktor D, na osi 

nené hodnoty závisle premennej.

Legenda: PB150 Pohlavie: štvorec 
žena; PH010 Všeobecné zdravie: 1 veľmi dobré, 2

merné, 4 skôr zlé, 5 veľmi zlé; Kraj: 
Bratislavský, 2 Trnavský, 3

Banskobystrický, 7
Poznámka: Na osi y je hrubá mesačná mzda SPY200G 
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Regionálne porovnania stredných úrovní a variability 
miezd u mužov a žien, možno prepojiť s hlbším člen
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premenných (hrubá mesačná mzda zo zamestnania po
ľa pohlavia, kraja SR a vedúceho postavenia v zames
naní) približuje multivariačný graf na obrázku 13.

Priemerné mzdy v jednotlivých kategóriách krajov a k
tegóriách vedúceho postaven

KRAJ=1,2,3,4,5,6,7,8

Manager PL150
1

Herľany, 13. 10. 2010

zo strednej časti rozdelenia miezd sa 
Západoslovenskom regióne.

úvislosti s obmenami v
zisťovaných znakov prezentujú aj výsledky aplikácie 

Multivariačná (viacrozmerná) grafi
ká rodová analýza priemerných 

identifikujú viaceré zdroje variab
zistených hodnôt premennej okolo 

priemerných úrovní V štatistickom balíku 
vislá premenná, faktor A 

je označenie bodov grafe, faktor B – 
grafe, faktor C – definuje stĺpcové 

– definuje riadkové členenie 
grafu. Počet vstupných faktorov môže byť ľubovoľný 

vlastnou voľbou tvaru zobrazenia faktora. 
prípade ak nie je zadaný faktor D, na osi 

nené hodnoty závisle premennej. 

Legenda: PB150 Pohlavie: štvorec - muž, hviezdička 
žena; PH010 Všeobecné zdravie: 1 veľmi dobré, 2

skôr zlé, 5 veľmi zlé; Kraj: 
Trnavský, 3 Trenčiansky, 4

Banskobystrický, 7 Prešovský, 8
je hrubá mesačná mzda SPY200G 

graf priem.miezd podľa p
hlavia, riadiaceho postavenia v zamestnaní a regiónu SR

Zdroj: Vlastné zobrazenie podľa EÚ-

Regionálne porovnania stredných úrovní a variability 
miezd u mužov a žien, možno prepojiť s hlbším člen
ním podľa ďalších znakov. Vzájomný vzťah štyroch 
premenných (hrubá mesačná mzda zo zamestnania po
ľa pohlavia, kraja SR a vedúceho postavenia v zames
naní) približuje multivariačný graf na obrázku 13.

Priemerné mzdy v jednotlivých kategóriách krajov a k
tegóriách vedúceho postavenia u mužov sú označené 
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štvorcom, u žien krížikom. Výrazne klesajúca spojnica 
priemerov miezd v strede grafu upozorňuje na vyššie 
priemerné mzdy u riadiacich pracovníkov. U žien sú 
však podstatne nižšie ako u mužov a vo viacerých kra-
joch nedosahujú priemerné mzdy mužov v neriadiacich 
pozíciách. Pri porovnaní priemerných miezd mužov vo 
vedúcich postaveniach v Bratislavskom kraji (prvý 
priemer), len Žilinský kraj (piaty) je porovnateľný, 
možno v súvislosti so mzdami riadiacich mužov za-
mestnaných v automobilovom podniku Kia. 

Podobných hodnotení a deskriptívnych analýz pomocou 
multivariačných grafov priemerných úrovní miezd mu-
žov a žien je možné robiť mnoho v rôzne volených 
štruktúrach podľa zisťovaných kategoriálnych, diskrét-
nych alebo kategorizovaných spojitých numerických 
znakov. Príkladom môžu slúžiť niektoré zvolené multi-
variačné grafy regionálnej rodovej analýzy hrubých me-
sačných miezd podľa faktorov rod, vedúce postavenie 
v zamestnaní a rodinný stav (obrázok 14), samoohodno-
tenie si všeobecného zdravia (obrázok 15), dosiahnuté-
ho všeobecného vzdelania (obrázok 16), chronického 
ochorenia, typu pracovnej zmluvy (obrázok 17), súčas-
nej vzdelávacej aktivity a iných znakov, ktoré boli ob-
sahom zisťovania EU-SILC.  

 
Legenda: Rodinný stav: 1 slobodný/á, 2 ženatý/vydatá, 3 
žijúci oddelene, 4 vdovec/vdova, 5 rozvedený/á;      
Menežér: 1 ano, 2 nie;        Pohlavie: 1 muž, 2 žena 
Poznámka: Na osi y je hrubá mesačná mzda SPY200G 
v Sk 

Obrázok 14: Multivariačný graf priemerných miezd pod-
ľa pohlavia, riadiaceho postavenia v zamestnaní 

a rodinného stavu 
Zdroj: Vlastné zobrazenie podľa EÚ-SILC 2007 

 

 
Legenda: PB150 Pohlavie: štvorec - muž, hviezdička - 
žena; PH010 Všeobecné zdravie: 1 veľmi dobré, 2 skôr 
dobré, 3 priemerné, 4 skôr zlé, 5 veľmi zlé 
Poznámka: Na osi y je hrubá mesačná mzda SPY200G 
v Sk 

Obrázok 15: Multivariačný graf priemerných miezd mu-
žov a žien podľa samoohodnotenia si všeobecného zdravia 

v krajoch SR 
Zdroj: Vlastné zobrazenie podľa EÚ-SILC 2007 

U mužov, ktorí nie sú v riadiacom postavení (nie 
mežérov) rodinný stav nespôsobuje výrazné roz-
diely (obrázok 14), ale s vylúčením kategórie roz-
vedený (overené neparametrickým testom zhody 
mediánov, pretože pre ANOVU neboli splnené vý-
chodiskové predpoklady).  

 

 
Legenda: PB150 Pohlavie: štvorec - muž, hviezdička - 
žena; PE040 Najvyššia dosiahnutá úroveň vzdelania 
podľa ISCED: 1 primárne, 2 nižšie sekundárne, 3 vyššie 
sekundárne, 5 prvý stupeň terciálneho, 6 druhý stupeň ter-
ciálneho  
Poznámka: Na osi y je hrubá mesačná mzda SPY200G 
v Sk 

Obrázok 16: Multivariačný graf priemerných miezd mu-
žov a žien podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania IS-

CED v krajoch SR 
Zdroj: Vlastné zobrazenie podľa EÚ-SILC 2007 

V prípade rozvedených žien na vedúcom postavení je 
situácia podobná v tom, že sa významne odlišujú od 
ostatných žien. Mzdovou priemernou úrovňou ich vy-
soko prevyšujú a sú nad všetkými priemernými úrov-
ňami mužov nie vo vedúcom postavení. Ženy žijúce 
oddelene v nie vedúcom postavení priemernou mzdou 
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prevyšujú mužov tej istej kategórie. Je to jediná zistená 
„mzdová diskriminácia“ mužov v našich analýzach. 

Ich interpretácia je obdobná ako v prípade obrázku 13. 
Umožňujú odhaliť pôsobenie jednotlivých kategórií na 
zníženie, alebo zvýšenie priemernej mzdovej úrovne 
v regionálnej analýze, neposkytujú však, ako už bolo 
uvedené, spoľahlivé závery o významných mzdových 
disparitách. Slúžia na rýchle porovnania a v nich zobra-
zené mzdové rozdiely v priemeroch je vhodné overiť 
štatistickými testami zhody/nezhody mediánov. 

 

 
Legenda: PB150 Pohlavie: štvorec - muž, krížik - žena; 
PL140 Typ pracovnej zmluvy: vľavo – zmluva na dobu 
neurčitú, vpravo – zmluva na dobu určitú  
Poznámka: Na osi y je hrubá mesačná mzda SPY200G 
v Sk 

Obrázok 17: Multivariačný graf priemerných miezd mu-
žov a žien typu pracovnej zmluvy v krajoch SR 
Zdroj: Vlastné zobrazenie podľa EÚ-SILC 2007 

Výsledky analýz pomocou multivariačných grafov sa 
stali východiskom k viacrozmernej regionálnej koreš-
pondenčnej analýze rodových mzdových rozdielov.  

4. Regionálna korešpondenčná analýza 
rodových mzdových rozdielov 

Hlavným cieľom jednej z metód viacrozmerného štatis-
tického porovnávania kategoriálnych premenných, ko-
rešpondenčnej analýzy, je popísať vzájomný vzťah me-
dzi nominálnymi premennými v priestore nižšej dimen-
zie, a zároveň charakterizovať vzájomný vzťah medzi 
kategóriami týchto premenných. Každú kategóriu vole-
ných premenných zastupuje bod v grafickom znázorne-
ní ich vzťahov. Malé vzdialenosti bodov a ich vzájomne 
blízke umiestnenie odhaľuje úzky vzťah medzi kategó-
riami. Zobrazením vektorov z nulového počiatku 
v korešpondenčnom grafe (z priesečníku hlavných osí) 
k bodom kategórií jednej premennej a ich smerovanie 
k bodom kategórií inej premennej, znamená vzájomný 
vzťah medzi premennými. 

Faktorová analýza je štandardnou technikou na opísanie 
vzťahov medzi premennými, vyžaduje si však vstupné 
spojité kvantitatívne premenné. Práve metóda koreš-
pondenčnej analýzy umožňuje hodnotiť vzťahy medzi 
kategóriami premenných, ktoré sú predmetom zisťova-
nia v SILC. Jej aplikácia prináša zaujímavé a hodnotné 
výsledky tam, kde chí-kvadrát testy asociácie a miery 
závislosti neumožňujú odhaliť zložitú štruktúru vzťahov 
medzi kategóriami nominálnych premenných. V prípa-
de EU-SILC v SR je podľa nášho názoru dôvodom ne-
potvrdenia asociácií neprimerane malý rozsah stratifi-
kovaného výberu, ktorý bol stanovený len podľa jed-
notných pravidiel Európskej komisie pre porovnávanie 
medzi štátmi a nezohľadňuje potreby hlbších analýz 
vrámci relatívne malého Slovenska. Príspevok predsta-
vuje novú aplikáciu metódy korešpondenčnej analýzy 
v oblasti sociálnej štatistiky o rodových nerovnostiach. 

Široké možnosti aplikácie korešpondenčnej analýzy, 
a tiež  možnosť prekódovať ľubovoľnú numerickú dis-
krétnu alebo spojitú premennú na nominálnu či ordinál-
nu premennú a zobraziť výskyt jej hodnôt v kontigenč-
nej tabuľke (pivotnej tabuľke), nás viedli k overeniu 
vhodnosti tejto metódy pri hľadaní vzťahov výšky príj-
mov so sociálnymi a demografickými premennými 
v geografickom členení, ktoré sú najčastejšie nominál-
neho, prípadne ordinálneho typu. 

Znamená to, že vysvetľujúcimi premennými v nasledu-
júcich analýzach sú nominálne, prípadne ordinálne už 
uvedené sociálno-demografické premenné. Ak vyjadrí-
me variabilitu vysvetľovanej premennej (v tomto prípa-
de hrubej mesačnej mzdy zo zamestnania) pomocou 
štatistickej miery variability v každej kategórii vysvet-
ľujúcich premenných, potom pre každú volenú skupinu 
kategórií, ako aj pre všetky kategórie určitej vysvetľu-
júcej premennej (t. j. celkovo pre vysvetľujúcu premen-
nú), možno zistiť tzv. informačný zisk. Vypočíta sa ako 
vážený priemer miery variability s váhami podľa počet-
ností v jednotlivých volených kategóriách. 

Vyjadriť takto možno redukciu variability vysvetľova-
nej príjmovej premennej použitím príslušnej sociálno-
demografickej premennej, jej obmien, prípadne vole-
ných obmien viacerých premenných. Je to metóda pri-
pomínajúca analýzu rozptylu. Jej modifikácia spočíva 
v použití miery variability nominálnej premennej 
a v možnosti združovať kategórie viacerých premen-
ných (miery variability nominálnej premennej, ako va-
riačný pomer, nominálny rozptyl, a entrópia, (Řezanko-
vá, 2007; str. 42). Výhodou je aj, že požiadavky nezá-
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vislosti, normality a homoskedasticity nie sú podmien-
kou aplikácie týchto metód. 

Alternatívne metódy k diskriminačnej a regresnej ana-
lýze pre kategoriálne premenné, s názvom neparamet-
rické klasifikačné metódy a viacnásobné logistické re-
gresné modely, vychádzajú z rozkladu variability podľa 
kategórií vhodne volených nominálnych, prípadne ordi-
nálnych premenných. Do nich by mali vstupovať vhod-
ne volené nominálne premenné, ale aj s vhodne vole-
nými kategóriami (počtom aj členením). Od počtu 
a spôsobu voľby kategórií vysvetľovanej premennej 
vo vzťahu k vysvetľujúcej premennej priamo závisí vý-
sledná miera závislosti, podobnosti či nepodobnosti.  

Rozpracované sú viaceré metódy na voľbu vhodných 
kategórií, ich kombinovanie a ich združovanie podľa 
mier nepodobnosti (druhá odmocnina štatistiky chí-
kvadrát, alebo koeficient asociácie fí pre dve kategórie 
pozri napr. Řezankovú (2007; str. 182). Jednou z týchto 
metód je metóda viacrozmerného škálovania. Jej obdo-
bou je metóda korešpondenčnej analýzy, ktorá môže 
slúžiť aj na identifikáciu vhodných skupín premenných 
vstupujúcich do logistických regresných modelov. Prí-
spevok je ukážkou toho, že môže slúžiť aj na identifiká-
ciu nominálnych sociálno-demografických premenných, 
ako aj ich volených kategórií, ktoré majú vplyv na zme-
ny kategoriálne členenej príjmovej premennej.  

Vstupom do analýzy môže byť matica obmien stĺpco-
vých premenných pre každú osobu v riadku alebo pria-
mo druh kontigenčnej (pivotnej) tabuľky, tzv. koreš-
pondenčná matica. Obsahuje v hlavnom poli relatívne 
početnosti a v poslednom stĺpci/riadku marginálne rela-
tívne riadkové/stĺpcové početnosti (tzv. riadko-
vé/stĺpcové záťaže). Tvar vstupných údajov závisí od 
možností voleného štatistického programového balíka. 

Ak sú v poli tabuľky uvedené relatívne početnosti 
vzhľadom na početnosti v riadkoch (tzv. riadkové profi-
ly) tabuľka sa nazýva tabuľka riadkových profilov 
a v poslednom súčtovom riadku sa v nej nachádzajú 
stĺpcové záťaže. Podobne, v poli tabuľky stĺpcových 
profilov sú relatívne početnosti vzhľadom na súčet po-
četností v stĺpci (v poli tabuľky tzv. stĺpcové profily) 
a v súčtovom stĺpci sa nachádzajú riadkové záťaže.  

Súčet všetkých riadkových/stĺpcových záťaží sa rovná 
hodnote 1. Záťaž (programom označené ako Mass) re-
prezentuje prínos ľubovoľného riadku alebo stĺpca 
k celkovej záťaži v tabuľke, početnosti n. Riadkové 
a stĺpcové profily, ako aj záťaže sú východiskom výpo-
čtu mier podobnosti/nepodobnosti a k výpočtu takých 

súradníc bodov, ktoré najlepšie reprezentujú pôvodné 
údaje. 

Cieľom korešpondenčnej analýzy je znížiť viacrozmer-
ný priestor vektorov riadkových alebo stĺpcových profi-
lov do nižšej dimenzie. Maximálny počet dimenzií je 
o jednotku nižší ako je menší z počtov riadkov alebo 
stĺpcov. Zväčšenie počtu dimenzií zvýši množstvo vy-
svetlenej variability, ale v nižšom rozsahu ako pri pred-
chádzajúcej dimenzii, a taktiež skomplikuje výstupy aj 
interpretáciu. Určuje sa preto množstvo vysvetlenej va-
riability jednotlivými dimenziami, a podobne ako vo 
faktorovej analýze, výsledkom je vhodná redukcia di-
menzií. Najčastejšie na zobrazenie vzťahov sa používa 
dvojdimenzionálny priestor.  

Pri meraní vysvetlenej variability jednotlivými dimen-
ziami sa vychádza z výpočtu celkovej miery nepodo-
bnosti medzi riadkovými a stĺpcovými profilmi, tzv. 
inercie. „Je jednou zo základných mier rozptýlenia bo-
dov, predstavujúcich riadkové a stĺpcové kategórie 
v korešpondenčnej mape. Výraz inercia je prevzatý 
z mechaniky, kde je definovaný ako súčin hmotnosti 
a štvorcových vzdialeností od centroidu všetkých častíc 
fyzického objektu. V korešpondenčnej analýze dosta-
neme celkovú inerciu ako vážený priemer štvorcových 
vzdialeností riadkových profilov od ich priemeru, alebo 
ako vážený priemer štvorcových vzdialeností stĺpco-
vých profilov od ich priemeru. Miera inercie vyjadruje 
množstvo informácie, obsiahnuté v každej dimenzii“ 
(Pacák, 2009; str. 195). 

Najčastejšie používanou mierov vzdialeností vzájomne 
medzi riadkami a vzájomne medzi stĺpcami je štandard-
ná miera Chí-kvadrát. Okrem numerických informácií 
o vzťahoch príjmových kategórií a kategórií sociálno-
demografických nominálnych a ordinálnych premen-
ných, ich podobnosti resp. nepodobnosti, výsledkom 
aplikácie korešpondenčnej analýzy je grafický výstup, 
tzv. korešpondenčná mapa vnímania. Snahou je nájsť 
také umiestnenie bodov v redukovanom súradnicovom 
systéme korešpondenčnej mapy vnímania, ktoré najlep-
šie reprezentuje pôvodné údaje. Vzájomná vzdialenosť 
bodov reprezentuje mieru asociácie medzi riadkovými 
alebo stĺpcovými kategóriami, alebo oboma vzájomne. 

Pri numerickom aj grafickom hodnotení vzťahov je 
nutné zvoliť spôsob porovnania a preň vhodný typ nor-
movania. Spôsoby porovnania môžu byť oddelene pre 
kategórie riadkov a kategórie stĺpcov (asymetrické ma-
py), alebo vzájomne medzi riadkami a stĺpcami, t. j. 
skúmať asociáciu medzi riadkovými a stĺpcovými kate-
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góriami (symetrické mapy). V článku sú volené len sy-
metrické, t. j. aj normovanie riadkových aj stĺpcových 
kategórií, aby sa porovnávali v priestore rovnomerne 
rozptýlené body. 

Vhodná interpretácia a hodnotenie umiestnenia refe-
renčných bodov v získaných symetrických korešpon-
denčných mapách vnímania pri triedení príjmov do-
mácností podľa demografickej, alebo sociálnej premen-
nej, závisí od skúseností a je do značnej miery subjek-
tívna. Všeobecne však platí, že čím bližšie sú riadkové 
a stĺpcové body k sebe, alebo vzájomne k rovnakým 
hodnotám na osi x, alebo osi y korešpondenčnej mapy 
vnímania, tým je väčšia podobnosť medzi zodpoveda-
júcimi kategóriami nominálnej, alebo ordinálnej sociál-
no-demografickej premennej. Pri voľbe veľkého počtu 
kategórií takejto premennej sa mapa stáva neprehľad-
nejšou a ťažšie interpretovateľnou. Vhodné je zlúčiť ka-
tegórie premennej, ktoré sú v korešpondenčnej mape 
vnímania k sebe najbližšie, alebo vylúčiť tie, ktoré sú 
najbližšie k hlavným osám a analýzu zopakovať.  

Cieľom príspevku nebolo opísať metodológiu koreš-
pondenčnej analýzy, ale aplikácia a hodnotenie jej 
vhodnosti a ďalších možností v sociálnych gendrových 
analýzach. Teóriu korešpondenčnej analýzy pozri napr. 
v Řezanková (2007), Pacák (2009), alebo jej podrobnej-
šie rozpracovanie v Johnson - Wichern (2007). Apliká-
cie v článku boli robené v programovom balíku SPSS, 
so štandardnou chí-kvadrát mierou vzdialeností riadkov 
a sĺpcov pri symetrickej normalizácii, pričom riadky aj 
sĺpce boli centrované. Podobné výstupy možno získať 
napr. aj v SAS-e.  

Označenie vo výstupoch „Mass“ zastupuje relatívne 
marginálne početnosti, tzv. riadkové a stĺpcové záťaže. 
Profily a záťaže, ako už bolo uvedené, sú základom 
mier nepodobnosti v korešpondenčnej analýze. Porov-
naním záťaží možno pozorovať nerovnaké percentuálne 
zastúpenie mužov a žien v jednotlivých kategóriach 
miezd, v najnižšej kategórii je 35,4 % žien, ale len 
15,8 % mužov a v poslednej najvyššej kategórii miezd 
je len 14,5 % žien a 35,2 % mužov. Rodová nerovnosť 
v odmeňovaní v rámci celej SR je aj z ich porovnania 
zrejmá. Porovnávanie záťaží v riadkoch tabuliek stĺp-
cových profilov je náročnejšie a nie je potrebné, pretože 
vhodnejšie je porovnanie v grafickom zobrazení 
v korešpondenčnej mape. 

Chí-kvadrát testom sa nepodarilo potvrdiť asociáciu 
medzi kategóriálnymi premenými hrubá mesačná mzda 
zo zamestnania a kraj SR. Však rozklad vzťahov pomo-

cou mier nepodobnosti v korešpondenčnej analýze od-
halil skryté súvislosti – podobnosti medzi určitými 
krajmi SR vzhľadom na výšku hrubých miezd. Zrejmé 
je to z porovnaní v grafickom výstupe, v tzv. korešpon-
denčnej mape vnímania, ktorá bola robená opäť zvlášť 
pre mužov (obrázok 18) a pre ženy (obrázok 19). Je vý-
sledkom zobrazenia všetkých štyroch kategóríí miezd a 
krajov v dvojdimenzionálnom priestore. 

 
Obrázok 28: Korešpondenčná mapa mužov (všetky kate-

górie miezd a krajov) 
Zdroj: Vlastné zobrazenie podľa EÚ-SILC 2007 

Na zobrazenie ma obrázku 18 (podobne aj obrázku 19) 
sa pozrieme najskôr ako na dva grafy ležiace na sebe, 
jeden pre stĺpcové kategórie a jeden pre riadkové. 
Zrejmé je rozlíšenie kategórií miezd. Body, ktoré pred-
stavujú kategórie v jednej skupine, sa nachádzajú blízko 
seba v rovnakom smere od počiatku súradnicového sys-
tému, teda na rovnakej strane od nulových hlavných osí. 
Každá kategória miezd je v inom kvadrante, sú jasne 
odlišné, čo bolo naším úmyslom u ordinálnej príjmovej 
premennej. 

V prípade riadkovej nominálnej premennej kraj je situ-
ácia iná. Napríklad u žien kategórie Nitriansky 
a Trenčiansky kraj sú si blízke a Žilinský tiež nie je 
od nich vzdialený. Bratislavský je výrazne odlišný 
od ostatných, aj keď Košický je v rovnakom smere 
od počiatku grafu, vzdialenosť je oveľa menšia. 
U mužov namiesto Košického kraja je k Bratislavskému 
bližší Trnavský. Banskobystrický kraj je bližšie 
k Prešovskému a Košický k Žilinskému.  
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Obrázok 19: Korešpondenčná mapa žien (všetky kategó-

rie miezd a krajov) 
Zdroj: Vlastné zobrazenie podľa EÚ-SILC 2007 

Ďalej sledujme body, ktoré sú umiestnené rovnakým 
smerom od počiatku, v rovnakom kvadrante a v rovna-
kej vzdialenosti. Tie vzájomne súvisia. U žien sú Nit-
riansky a Žilinský kraj spolu s druhou kategóriou 
miezd, ale Žilinský sa posunul smerom k vyššej kategó-
rii miezd. Bratislavský súvisí s najvyššou kategóriou 
miezd a Prešovský kraj s najnižšou kategóriou miezd. 
Trnavský kraj je tiež v zrejmej asociácii s treťou kate-
góriou miezd v prípade žien. U mužov je situácia roz-
dielna v prípade Trnavského kraja. Spolu s Bratislav-
ským súvisí s najvyššími mzdami. Najnižšie sú mzdy 
mužov v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. 

Porovnávať rozmiestnenia u žien a mužov možno len 
podľa výsledných záverov z jednotlivých korešpon-
denčných máp. Nie je praktické a ani vhodné porovná-
vať polohy bodov vzájomne v oboch mapách. Pre po-
rovnanie v jednej mierke vzdialeností je potrebné obe 
kategórie pohlavia zobraziť do jednej viacparametrickej 
korešpondenčnej mapy (výstupu viacrozmernej koreš-
pondenčnej analýzy). 

Najskôr sú však jednoduchou korešpondenčnou analý-
zou porovnané kategórie z oblasti práce. V tomto prí-
spevku neuvádzame vstupné a výstupné tabuľky porov-
naní, ktoré sú však vhodným zdrojom kvantitatívnych 
informácií. Zameriame sa na grafickú analýzu. Súvis-
losti medzi kategóriami zamestnaní a miezd mužov 
možno nájsť v korešpondenčnej mape na obrázku 20. 

 
Obrázok 20: Korešpondenčná mapa mužov (všetky kate-

górie miezd a zamestnaní) 
Zdroj: Vlastné zobrazenie podľa EÚ-SILC 2007 

Asociácia kategoriálnych premenných, testovaná chí-
kvadrát testom v kontigenčnej tabuľke, nie je v priamej 
súvislosti s veľkosťou vysvetlenej inercie dimenziami. 
Inercia je takou mierou, ktorá udáva ako vhodne sa v 
korešpondenčnej analýze odhadli riadkové a stĺpcové 
profily. Napríklad asociácia mzdovej premennej u žien 
s premennou rodinný stav je štatisticky významná, ale 
dimenzie vysvetlili len do 0,9 %.  

Opačný stav je napr. vo vzťahu kategórií zamestnaní 
a miezd u žien. Hodnoty inercií a chí-kvadrát testu tejto 
asociácie pre ženy udávajú, že prvá dimenzia vysvetľu-
je 29,6 % celkovej inercie, ďalšia 4,2 %. Spolu dve di-
menzie vysvetľujú menej ako 34 %, ale tretia dimenzia 
už neprispeje podstatne k vysvetleniu celkovej inercie. 
Body v korešpondenčnom grafe sú vzájomne dosť roz-
ptýlené a ich zgrupovanie nie je veľké. 

Ďalšie zaujímavé výstupy jednoduchej korešpondenčnej 
analýzy samostatne pre mužov a ženy sa týkali zdravia 
a vzdelania, nie je však možné v príspevku všetky uvá-
dzať. V nasledujúcom texte sa zameriame na viacná-
sobnú (viacrozmernú, multinomickú) korešpondenčnú 
analýzu, v ktorej sú kategórie premennej pohlavie pria-
mo súčasťou analýzy. 

Vzájomný vzťah štyroch premenných (hrubá mesačná 
mzda zo zamestnania podľa pohlavia, kraja SR a vedú-
ceho postavenia v zamestnaní) približuje obrázok 21, sú 
na ňom zobrazené vo viackriteriálnej korešpondenčnej 
mape a aplikovaná bola opäť kategorizovaná premenná 
hrubých miezd.  

Jednoznačné umiestnenie kategórie muž na opačnej 
strane oboch hlavných osí a v rovnakej vzdialenosti od 
počiatku popiera ich podobnosť v súvislosti s výškou 
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miezd a postavením v zamestnaní v regionálnej štruktú-
re. Kategória žena je znázornená v blízkosti nízkych 
príjmov, na strane nie riadiaceho postavenia a bližšie k 
Prešovskému a Banskobystrickému kraju. Nitriansky a 
Trenčiansky sú na rovnakej strane od hlavnej osi pre-
chádzajúcej nulovou x-ovou hodnotou ako kategória 
ženy. Naopak, muži majú väčšiu asociáciu s riadiacim 
postavením a vyššími mzdovými kategóriami. Súvislosť 
s vyššími mzdami treba vidieť v prípade Bratislavské-
ho, Košického, ale aj Trnavského a Žilinského kraja. 

Zaujímame sa ďalej o vzťahy medzi postavením 
v zamestnaní, mzdami a rodinným stavom mužov 
a žien. Z viackriteriálneho korešpondenčného grafu (ob-
rázok 21) sú zrejmé súvislosti a vzťahy medzi kategó-
riami štyroch premenných.  

Posun žien v smere vdovec/vdova je jednoznačný a dô-
vod je na Slovensku známy. Počet vdov vysoko prevy-
šuje počet vdovcov a aj podiel žien žijúcich oddelene je 
väčší, ako podiel mužov. Posun kategórie vedúci je 
v smere od počiatku zhodne s najvyššou kategóriou 
miezd. Žena je opäť v kvadrante s nižšími mzdami a 
približne rovnako vzdialená od kategórií postavenia 
v zamestnaní, čo naznačuje skutočnú diskrimináciu žien 
v mzdovom ohodnotení. Dalo by sa namietať, že by 
mohlo ísť o častejšie vedúce postavenie v menej plate-
ných odvetviach a u mužov v lepšie platených. Oficiál-
ne uvádzaným dôvodom mzdových rodových rozdielov 
je mzdová segregácia, vertikálna sa v tejto korešpon-
denčnej analýze nepotvrdila. Posledným viackriteriál-
nym korešpondenčným grafom prezentovaným v prí-
spevku je preto porovnanie kategórií pohlavia, kategórií 
zamestnaní, riadiaceho postavenia a mzdových úrovní. 
Kompozícia kategórií v korešpondenčnej mape vníma-
nia (obrázok 22) umožňuje nájsť súvislosti napr. s ex-
trémnou dĺžkou práce počas týždňa v hodinách, dvoma 
najvyššími kategóriami mesačnej hrubej mzdy a posta-
vením vo vedúcej funkcii, pričom sa to týka hlavne pra-
covníkov v strednom veku v odvetviach 01 až 09 (pes-
tovanie, chov, ťažba) a 71 až 79 (architektúra, geolo-
gický prieskum, reklama, prekladateľstvo, prenájom a 
lízing) klasifikácie NACE. Naproti tomu, zamestnanci v 
staršom veku v nie vedúcom postavení v odvetviach 11 

až 19 (výroba nápojov, textilu, papiera) a 51 až 59 (do-
prava, hotelové služby, jedálne, vydavateľstvo, filmy) 
klasifikácie NACE sú v asociácii s najnižšou kategóriou 
príjmov a body ich znázorňujúce sú v rovnakej pravej 
polovici grafického zobrazenia ako ženy. Stredná dĺžka 
práce v týždni je v ich blízkosti a kategória najnižšieho 
počtu odpracovaných hodín v týždni je umiestnená v 
tom istom smere od počiatku grafu. 

 
Obrázok 21: Korešpondenčná mapa miezd, pohlavia, ria-

diaceho postavenia v zamestnaní a rodinného stavu 
Zdroj: Vlastné zobrazenie podľa EÚ-SILC 2007 

Odvetvia klasifikácie NACE 21 až 29 (výroba chemic-
kých výrobkov, skla, keramiky, cementu, kovov, prí-
strojov a zariadení) 31 až 39 (výroba nábytku, športo-
vých potrieb, oprava a údržba strojov a prístrojov, vý-
roba elektriny, plynu, vody, likvidácia odpadu) a 41 až 
49 (výstavba, zemné práce, stavebné práce, predaj mo-
torových vozidiel, veľkoobchod a sprostredkovanie) sú 
zobrazené ako typickejšie mužské s veľkým počtom 
hodín v práci počas týždňa, ale aj na rovnakej ľavej 
strane hlavnej osi spolu s dvoma hornými mzdovými 
kategóriami. 
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Obrázok 22: Korešpondenčná mapa miezd, pohlavia, vedúceho postavenia v zamest., veku a kategórií odvetví NACE 

Zdroj: Vlastné zobrazenie podľa EÚ-SILC 2007 

5. Záver 
V príspevku boli ukázané možnosti aplikácie štatistickej 
indukcie a viacrozmerných štatistických metód v so-
ciálnych regionálnych analýzach podľa výsledkov ofi-
ciálnych zisťovaní EU SILC. Multivariačné grafické 
metódy priemerných úrovní a viacrozmerná korešpon-
denčná analýza pri regionálnom porovnávaní v členení 
podľa viacerých nominálnych premenných zisťovaných 
v EU-SILC v SR priniesli hodnotné závery o mzdových 
disparitách a obmenách faktorov s nimi súvisiacich. Ap-
likácie poskytli názorné grafické výstupy, znázorňujúce 
asociácie medzi kategóriami mzdy mužov a žien ako aj 
kategóriami viacerých nominálnych sociálno-
demografických premenných v regionálnom členení

 
 

podľa krajov SR. Získané bolo množstvo zaujímavých 
záverov a potvrdila sa aplikovateľnosť a účelnosť viac-
rozmerných metód v regionálnych sociálnych analý-
zach. 

Analýza na základe EU-SILC potvrdila závery z údajov 
Informačného systému o cene práce spoločnosti Trexi-
ma, že najvyššie mzdy boli v roku 2007 v Bratislav-
skom kraji, najnižšie v Prešovskom kraji (čo je zároveň 
v úzkom vzťahu s úrovňou chudoby v krajoch (Želin-
ský, 2009, 2010)). Rast podielu miezd pod priemernou 
úrovňou má dva dôvody. Prvým je prepad strednej vrst-
vy k nižším mzdám a druhým je nárast extrémne vyso-
kých miezd, ktoré dvíhajú priemer. Tento jav bol v roku 
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2007 najvýraznejší v Bratislavskom kraji a za ním v 
Západoslovenskom kraji. 

Komplexnosť asociačných vzťahov vplývajúcich 
na mzdové disparity v spoločnosti nie je možné vystih-
núť niektorou štatistickou mierou a ani popísať jedným 
viacrozmerným modelom. Rôzne prístupy a z rôznych 

hľadísk k ohodnoteniu sociálneho kapitálu, ľudského-
kapitálu a chudoby v regiónoch Slovenska sa vzájomne 
dopĺňajú a mali by poskytovať nezaujatú základňu pre 
politické rozhodnutia na zmiernenie ich regionálnych 
disparít.  
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Príloha 1: Charakteristiky hrubých mesačných miezd v Sk za rok 2007 v členení podľa KRAJ 
 
KRAJ Početn

osť 
Priemer Št. chyba Dolná 

hranica 
Horná 
hranica 

Medián Smerodajná 
odchýlka 

Variačný 
koeficient 

Priemerná 
absolútna 
odchýlka 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

1 624 20 273,8 622,772 18 669,7 21 878,0 17 000 15 556,80 76,7336% 4 000 2 700 167 001 
2 603 16 790,4 296,547 16 026,5 17 554,2 15 300 7 282,02 43,3702% 3 500 4 000 70 000 
3 671 16 018,5 636,477 14 379,1 17 658,0 14 000 16 487,10 102,9250% 3 300 1 375 270 001 
4 687 15 137,3 281,590 14 412,0 15 862,7 14 000 7 380,67 48,7581% 3 500 920 100 000 
5 751 16 865,7 628,559 15 246,6 18 484,7 15 000 17 225,30 102,1320% 3 000 800 400 000 
6 704 15 921,1 424,329 14 828,1 17 014,1 14 000 11 258,70 70,7156% 3 850 18 166 600 
7 735 14 306,5 263,894 13 626,8 14 986,3 13 000 7 154,39 50,0079% 3 400 1 531 114 912 
8 849 16 442,0 259,795 15 772,8 17 111,2 15 000 7 569,81 46,0396% 4 000 3 400 80 000 
Total 5 624 16 406,9 160,456 15 993,6 16 820,2 14 990 12 033,10 73,3420% 3 910 18 400 000 
 
KRAJ Rozpätie Dolný kvar-

til 
Horný 
kvartil 

Medzikvartilové 
rozpätie 

Dolný six-
til 

Horný six-
til 

Medzisixtilové 
rozpätie 

Štandardizovaná 
šikmosť 

Štandardizovaná 
špicatosť 

1 164 301 13 000 21 665 8 665 11 550 25 000 13 450 49,3519 171,1580 
2 66 000 12 000 20 000 8 000 10 060 22 000 11 940 18,2521 35,5794 
3 268 626 10 800 17 500 6 700 9 800 20 000 10 200 121,0240 814,8800 
4 99 080 11 000 18 000 7 000 9 900 19 500 9 600 37,7211 152,3340 
5 399 200 12 000 18 700 6 700 10 500 21 000 10 500 182,7320 1892,6600 
6 166 582 10 950 18 000 7 050 9 338 20 000 10 662 75,8935 424,9820 
7 113 381 10 000 17 000 7 000 9 000 19 000 10 000 53,3151 306,0950 
8 76 600 11 890 19 800 7 910 10 000 21 864 11 864 25,6819 57,6197 
Total 399 982 11 000 18 600 7 600 10 000 20 600 10 600 374,8290 4211,5200 
Poznámka: 99 % intervaly spoľahlivosti pre priemerné mzdy 
 
Test zhody rozptylov 
 Test P-Value 
Levene's 5,31921 0,0000044357 
Moodov medianový test SPY200G podľa KRAJ 
n = 5 624  
Celkový medián = 14 990 
 
KRAJ Rozsah n<= n> Medián 99.0% dolná hr. 

 int. sp. 
99.0% horná hr. 
 int. sp. 

1 624 215 409 17 000 16 000 17 600 
2 603 251 352 15 300 15 000 16 000 
3 671 374 297 14 000 13 500 1 447 
4 687 379 308 14 000 13 500 14 500 
5 751 360 391 15 000 14 586 15 000 
6 704 377 327 14 000 13 500 15 000 
7 735 450 285 13 000 12 582 13 500 
8 849 406 443 15 000 14 500 15 000 

Testovacia štatistika = 136,889   P-hodnota = 0,0 
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Príloha 2: Charakteristiky hrubých mesačných miezd v eurách v členení podľa NUTS-2 Region  
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Abstract 
The aim of the article is to give a statistical analysis of such a negative aspect as mone-
tary poverty is. The poverty in Slovakia has its regional aspects as it is the case else-
where in the world. In the analysis, there were applied statistical methods, such as de-
scriptive methods, frequency and contingency tables, ANOVA and logistic regression. 
All of them have proved statistically important regional poverty differences in Slovakia 
based on three regional variables which are stated in EU SILC 2008 data. They are – 
the country district, the NUTS2 region and the urbanisation level. Bratislava district re-
cords the lowest monetary poverty rate. The reason for this is that in this part of the 
country, there is firstly, a high level of urbanisation rate, secondly, the biggest work op-
portunities along with job offers; and consequently, there is the lowest unemployment 
rate in Bratislava territory. There is evidence that in this part of Slovakia, there is the 
biggest difference between the “rich” and the “poor”. This means the highest poverty 
depth is recorded in this part of Slovakia. On the other hand, it is Nitra district which re-
cords the highest levels of risk-of-poverty rate. Its levels depend on some factors as has 
been proved in the logistic regression model. These factors are - the type of household, 
education level and economic activity as well as the number of provided children, dis-
trict or urbanization level. There were no proofs that dependence on sex of the head of 
the family would lead to any differences in poverty levels. 

* Príspevok bol vytvorený s podporou vedeckovýskumného projektu GAČR 402/09/0515: Analýza a modelování fi-
nančního potenciálu českých (slovenských) domácností.  

1. Úvod 
Chudoba a procesy jej prehlbovania vo svete a zvlášť 
v čase hospodárskej krízy sú považované za vážne spo-
ločenské problémy. Chudoba sa nedotýka len obyvate-
ľov tretieho sveta. Keďže takmer 80 miliónov Európa-
nov žije pod hranicou chudoby, Európska komisia vy-
hlásila rok 2010 za ,,Európsky rok boja proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu". Tematický rok má niekoľko 
cieľov ako napríklad rozvoj politík sociálneho začlene-
nia pri zdôraznení zodpovednosti jednotlivca za riešenie 
svojej situácie a šírenie povedomia o práve ľudí žijú-
cich v chudobe na dôstojný život. Vychádza sa pritom 
z toho, že spoločnosť ako celok má záujem a úžitok 
z odstránenia chudoby. 

V júli 2009 sa uskutočnil jeden z prieskumov verejnej 
mienky Eurobarometer zameraný na monitorovanie so-
ciálneho vplyvu finančnej a hospodárskej krízy na Eu-
rópanov. ,,Každý má právo žiť dôstojne. Aj keď Európ-
ska únia patrí k najbohatším regiónom sveta, aj tu exis-
tujú milióny ľudí, ktorí žijú pod hranicou biedy. Chu-
doba a vylúčenie zo spoločnosti majú dopady nielen na 
kvalitu života jednotlivcov a ich schopnosť zaradiť sa 

 
 

do spoločnosti, ale sú brzdou aj pre celkový hospodár-
sky vývoj. Preto pomoc Európskej únie je namierená 
nielen do rozvojových tretích krajín, ako si myslí väčši-
na Európanov, ale tiež do členských štátov v rámci 
mnohých programov a iniciatív." Toto poznamenala 
k Eurobarometru Andrea Elscheková-Matisová, vedúca 
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 

Cieľom ľudského rozvoja je rozširovať šance a príleži-
tosti pre každého jednotlivca. Nemožno však prehlia-
dať, že pre mnohých ľudí sú tieto šance obmedzené. 
V dnešných časoch pokračujúcej globalizácie sa svet 
diferencuje. Jedna časť sveta je veľmi bohatá a iná zase 
veľmi chudobná. Procesy diferenciácie sa prejavujú aj 
v rámci jednotlivých krajín a regiónov.  

Faktorov, ktoré spôsobujú chudobu je mnoho. Za hlav-
né príčiny je možné označiť choroby, nevzdelanosť, ne-
schopnosť alebo zlyhanie vlády, nepriaznivú geografic-
kú polohu alebo chudobu samotnú. Chudoba ako mo-
derný spoločenský jav je tak spojená s prudkým hospo-
dárskym rozvojom posledných dvoch storočí. 

mailto:iveta.stankovicova@fm.uniba.sk
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Aj chudoba obyvateľstva na Slovensku má svoje regio-
nálne aspekty, ktoré sa pokúsime v tomto článku odha-
liť. Ako zdroj údajov využijeme súbory dát z výbero-
vého zisťovania o príjmoch a životných podmienkach 
domácností EU SILC 2008 za Slovenskú republiku, 
ktoré nám poskytol Štatistický úrad SR. Získané vý-
sledky teda poskytujú informácie o stave  chudoby 
v domácnostiach SR za rok 2007. Výpočty boli urobené 
v Systéme SAS Enterprise Guide 4.2 a MS EXCEL 
2007. 

Údaje EU SILC 2008 za SR sú v 4 rôznych súboroch: 
1. register domácností (D_subor), 2. register osôb 
(R_subor), 3. údaje za domácnosť (H_subor) a 4. osob-
né údaje (P_subor). Celkovo sa tam nachádza 14 098 
záznamových viet o osobách a 5 450 záznamových viet 
o domácnostiach. Súbor obsahuje frekvenčnú premennú 
DB090 (váha), ktorá umožňuje prepočítať výsledky na 
celú populáciu obyvateľov a domácností Slovenska.  

2. Metodika  
Pri definovaní chudoby sa stretávame s dvoma základ-
nými teoretickými koncepciami: welfaristickou 
a newelfaristickou. Prvá koncepcia (z angl. welfare = 
blahobyt) je založená na určení úrovne individuálneho 
blahobytu jednotlivca pomocou úrovne uspokojovania 
potrieb pri daných cenách a mzdách (Želinský, 2010a). 
Druhý prístup bol spočiatku presadzovaný hlavne so-
ciológmi. Je založený na uspokojovaní základných po-
trieb človeka, ktoré sú vstupom nevyhnutným na do-
siahnutie tzv. „prvkov fungovania“ človeka, ktoré sa 
vzťahujú k rôznym rozmerom blahobytu.  

Existuje mnoho definícií chudoby. Od voľby konkrétnej 
definície v krajine sa odvíja aj politika zameraná na jej 
znižovanie. Väčšina používaných definícií chudoby má 
dva spoločné prvky a to určenie indikátora blahobytu 
a určenie deliaceho bodu, čiže hranice chudoby. Stano-
venie hranice chudoby je vždy predmetom ostrej disku-
sie a závisí aj od miestnych pomerov (Želinský, 2010b). 
Je potrebné určiť aj ďalšie ukazovatele, ktoré poskytujú 
dodatočné informácie o chudobe v danom regióne. 

Pod hranicou chudoby rozumieme nástroj na meranie 
chudoby. V teórii sa vyskytujú nasledovné prístupy pre 
určenie hraníc chudoby: 1.absolútny alebo relatívny prí-
stup a 2. objektívny alebo subjektívny prístup. 

V krajinách s nízkym príjmom je vhodné použiť abso-
lútny prístup k meraniu chudoby, lebo je založený na 
určení hodnoty príjmu potrebného na zabezpečenie mi-
nimálnych potrieb. V krajinách s rozvinutými ekonomi-

kami je zase vhodný koncept relatívnej chudoby, ktorý 
je založený na stanovení pevného pomeru medzi úrov-
ňou príjmu jednotlivca a priemerným (resp. mediáno-
vým) príjmom celej spoločnosti.  

Relatívny koncept merania chudoby je prijatý 
a používaný aj v Európskej únii. Chudoba v EÚ je popi-
sovaná nasledovne: „Ľudia žijú v chudobe, ak ich prí-
jem a iné zdroje sú natoľko nedostatočné, že im neu-
možňujú dosiahnuť takú životnú úroveň, aká je akcep-
tovateľná v spoločnosti, v ktorej žijú. V dôsledku chu-
doby môžu poznať mnohonásobné znevýhodnenie - od 
nezamestnanosti, cez nízky príjem, zlé bývanie, nedos-
tatočnú zdravotnú starostlivosť až po prekážky v prístu-
pe k celoživotnému vzdelávaniu, kultúre, športu, či rek-
reácii. Sú často marginalizovaní a vylúčení z účasti na 
aktivitách, ktoré sú bežné pre ostatných ľudí a ich prí-
stup k základným právam môže byť obmedzený.“ (Ná-
rodný akčný plán sociálnej inklúzie 2004-2006, s. 57)  

Relatívny koncept je založený na meraní úrovne chudo-
by pomocou podielu populácie, ktorá je vylúčená 
z účasti na "bežnom" štandarde spoločnosti. Znamená 
to, že za chudobných sú považovaní tí, ktorých celkové 
zdroje dlhodobo klesnú pod obvyklý priemer spoloč-
nosti. Podľa Eurostatu úroveň minimálneho akceptova-
teľného štandardu v krajine závisí na celkovej úrovni 
sociálneho a ekonomického rozvoja v nej a medzi kraji-
nami sa líši. Ďalším dôvodom pre používanie relatívne-
ho konceptu chudoby v EÚ je snaha Európskej únie 
o to, aby celá európska spoločnosť zdieľala vysokú 
priemernú prosperitu a nie iba základné životné pod-
mienky, ako je to v menej rozvinutých krajinách.  

Koncept všeobecného štandardu spoločnosti možno de-
finovať pomocou rôznych štatistických charakteristík 
úrovne príjmu. Eurostat hranicu chudoby definoval ako 
60% národného mediánu ekvivalentného príjmu, pri-
čom sa okrem tejto referenčnej úrovne odporúča publi-
kovať hranice na úrovni 50%, alebo 70% mediánu ek-
vivalentného príjmu. Takto stanovenú hranicu chudoby 
nazývame hranica rizika monetárnej chudoby a určuje 
sa v národnej mene, v Euro a v prepočte na paritu kúp-
nej sily. V každej krajine je to teda iná hodnota. 

Za monetárne chudobnú domácnosť v krajinách EÚ, 
a teda aj na Slovensku, sa považuje tá domácnosť, 
v ktorej je ekvivalentný disponibilný príjem pod hrani-
cou rizika chudoby. V SR v roku 2007 bol priemerný 
ročný ekvivalentný disponibilný príjem 174 883.2 Sk 
a medián 161 850.7 Sk. Hranicu rizika monetárnej chu-
doby teda predstavuje čiastka 97 110.4 Sk na rok (t.j. 
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2 875.2 EUR – prepočítané kurzom platným v r. 2007, 
t.j. 1 EUR=33.775 Sk), čo je asi 8 tis. Sk na mesiac 
(8 092.53 Sk). Údaje boli publikované Štatistickým 
úradom SR a boli distribuované spolu so súbormi dát 
EU SILC 2008. Tieto hraničné hodnoty sme preto pou-
žili aj v našej analýze. 

Miera rizika chudoby (risk-of-poverty rate) predstavuje 
podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom 
pod hranicou 60% národného mediánu ekvivalentného 
príjmu. Publikujú sa tiež miery rizika chudoby pod hra-
nicami 50% a 70% mediánu.  

3. Regionálne aspekty rizika monetár-
nej chudoby na Slovensku 

Štatistický úrad SR na základe výsledkov z prieskumu 
EU SILC 2008 uvádza, že v roku 2007 bolo ohrozených 
chudobou 10.9% obyvateľov Slovenska (miera rizika 
chudoby). Ako je možné vidieť z našej tabuľky 
(Tabuľka 1), predstavuje to takmer 220 tis. slovenských 
domácností, čo je 11.6% z celkového počtu domácností, 
ktorých bolo v roku 2007 na Slovensku takmer 1.9 mi-
lióna (prepočet na základe váhy DB090). 

Tabuľka 1: Výskyt rizika chudoby v domácnostiach SR 

RISK Počet 
domácností v % Počet 

vo vzorke v % 

0 1672501 88.43 4826 88.55 
1 218890 11.57 624 11.45 

Spolu 1891391 100.00 5450 100.00 

V údajoch EU SILC sa nachádzajú 3 premenné, ktoré 
umožňujú analyzovať regionálne aspekty javov. Je to 
jednak premenná kraj (KRAJ), kde je Slovensko rozde-
lené na 8 krajov. Ďalej je to premenná región (DB040), 
ktorá rozdeľuje SR na 4 regióny podľa klasifikácie 
NUTS2 (SK01 až SK04). Treťou premennou je oblasť 
(DB100), ktorá rozdeľuje územie SR podľa troch stup-
ňov urbanizácie, čiže hustoty osídlenia. Z nasledovných 
tabuliek (Tabuľka 2, Tabuľka 3, Tabuľka 4) môžeme 
zistiť, či sú na Slovensku diferencie v miere rizika chu-
doby podľa týchto regionálnych premenných alebo nie. 

Môžeme konštatovať, že regionálne diferencie v miere 
rizika chudoby na Slovensku sú. Pri pohľade na kraje je 
zrejmé, že miera rizika chudoby rastie smerom na vý-
chod ale aj na juh republiky. Kým v Bratislavskom kraji 
je táto miera len 7.8%, tak v Prešovskom je to už 
13.97% a v Nitrianskom až 15.36% (Tabuľka 2). Toto 
je možné vidieť aj pri členení Slovenska na 4 regióny 
NUTS2 (Tabuľka 3). Tretia regionálna premenná pod-
čiarkuje túto situáciu a vidno, že vyššia miera rizika 

chudoby (14.4%) je na územiach redšie osídlených, či-
že tam, kde nie sú veľké mestá a kde je nižšia možnosť 
nájsť si prácu a zamestnať sa (Tabuľka 4). 

Tabuľka 2: Miera rizika chudoby podľa krajov SR 

KRAJ 
RISK Počet 

domácností 0 1 
1 92,20% 7,80% 234924 
2 91,53% 8,47% 200578 
3 89,28% 10,72% 209394 
4 84,64% 15,36% 256914 
5 88,91% 11,09% 239445 
6 86,56% 13,44% 240831 
7 86,03% 13,97% 246406 
8 89,25% 10,75% 263405 

Spolu 88,43% 11,57% 1891897 

Kód kraja: 1-Bratislavský, 2-Trnavský, 3-Trenčiansky, 4-
Nitriansky, 5-Žilinský, 6-Banskobystrický, 7-Prešovský, 8-
Košický 

Tabuľka 3: Miera rizika chudoby podľa regiónov NUTS2 

Región 
(DB040) 

RISK Počet 
domácností 0 1 

SK01 92,20% 7,80% 234924 
SK02 88,17% 11,83% 666886 
SK03 87,73% 12,27% 480276 
SK04 87,69% 12,31% 509811 
Spolu 88,43% 11,57% 1891897 

Kódy: SK01-Bratislavský kraj, SK02-Západné Slovensko, 
SK03-Stredné Slovensko, SK04-Východné Slovensko 

Tabuľka 4: Miera rizika chudoby podľa stupňa urbani-
zácie v SR 

Urbanizácia 
(DB100) 

RISK Počet 
domácností 0 1 

1 91,90% 8,10% 517267 
2 88,92% 11,08% 631953 
3 85,59% 14,41% 742677 

Spolu 88,43% 11,57% 1891897 

Kódy: 1-územie s hustým osídlením, 2-územie s priemerne 
hustým osídlením, 3-územie s riedkym osídlením 

Ďalej sme analyzovali ekvivalentný disponibilný príjem 
domácnosti (HX100) podľa týchto 3 regionálnych pre-
menných. Použili sme parametrickú aj neparametrickú 
ANOVA metódu a zistili sme, že ekvivalentné príjmy 
sú štatisticky významne rozdielne aj podľa krajov, aj 
podľa regiónov a aj podľa stupňa urbanizácie. Ide síce 
o štatisticky významné rozdiely (všetky hodnoty 
p<0.0001), ale priamy vplyv týchto regionálnych pre-
menných na závislú premennú ekvivalentný disponibil-
ný príjem (HX100) je slabý (všetky 3 koeficienty de-
terminácie boli len okolo hodnoty 0.04 (R-Square)). Je 
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to možné zistiť aj z nasledovných tabuliek (Tabuľka 5, 
Tabuľka 6, Tabuľka 7) a krabicových grafov (Box-plot 
grafy: Obrázok 1, Obrázok 2, Obrázok 3).  

 

Obrázok 1: Box-plot grafy pre ekvivalentné disponibilné 
príjmy podľa krajov 

 

 
Obrázok 2: Box-plot grafy pre ekvivalentné disponibilné 

príjmy podľa regiónov NUTS2 
 

 
Obrázok 3: Box-plot grafy pre ekvivalentné disponibilné 

príjmy podľa stupňa urbanizácie 

Z prvých dvoch obrázkov a tabuliek je zrejmé, že prie-
merné ekvivalentné príjmy (HX100) sú najvyššie 
v Bratislavskom kraji, ale majú aj veľmi vysokú varia-
bilitu (variačný koeficient 62%). Čo sa týka výskytu ex-
trémne vysokých príjmov (nad 1 mil. Sk), tak prekvapi-

vo sa najviac vyskytujú hlavne v Žilinskom kraji (kód 
5), ale aj v Trenčianskom (3) a Bratislavskom (1) kraji. 
Otázne je, či výberová vzorka dát EU SILC dobre po-
krýva výskyt týchto extrémnych príjmov v populácii, 
lebo vieme, že vysoké príjmy ich majitelia nie veľmi 
rady priznávajú a nezúčastňujú sa prieskumov. 

Tabuľka 5: Priemerné ekvivalentné disponibilné príjmy 
v domácnostiach SR podľa krajov 

KRAJ Mean Median Coeff of 
Variation 

1 218611.55 190638.59 62.36 
2 173671.45 163591.56 44.58 
3 162177.26 147181.28 61.56 
4 156495.75 140858.72 43.44 
5 176495.01 156700.00 72.54 
6 158330.08 143608.16 44.43 
7 154186.71 141324.00 43.54 
8 163930.11 150124.52 41.47 

Najnižšie priemerné príjmy boli v Prešovskom (7) 
a Nitrianskom kraji (4) s variačným koeficientom 
okolo 40%. Najvyššiu variabilitu príjmov sme za-
znamenali v Žilinskom kraji (5) s variačným koefi-
cientom až 72.5%. 
Tabuľka 6: Priemerné ekvivalentné disponibilné príjmy 

v domácnostiach SR podľa regiónov NUTS2 

DB040 Mean Median Coeff of 
Variation 

SK01 218611.55 190638.59 62.36 
SK02 163445.57 148348.82 50.31 
SK03 167386.01 148465.33 61.90 
SK04 159221.01 146872.36 42.55 

Tabuľka príjmov podľa regiónov NUTS2 (Tabuľka 6) 
je do určitej miery agregáciou tabuľky podľa krajov. 
Výsledky potvrdzujú, že v Bratislavskom kraji sú šta-
tisticky významne vyššie príjmy ako v ostatných 
regiónoch Slovenska. Priemerné ročné príjmy tu 
dosiahli v sledovanom roku čiastku takmer 220 tis. 
Sk, čo je mesačne 18 tis. Sk (asi 600 Eur), kým 
v ostaných troch regiónoch to bolo len cez 160 tis. 
Sk (t.j. 13 tis. Sk mesačne, asi 440 Eur). 
Tabuľka 7: Priemerné ekvivalentné disponibilné príjmy 

v domácnostiach SR podľa stupňa urbanizácie 

DB100 Mean Median Coeff of Variation 
1 197641.59 176785.80 55.02 
2 166307.30 149212.47 54.23 
3 154294.79 140523.98 54.10 

Tabuľka príjmov podľa oblastí s rôznou mierou 
osídlenia (Tabuľka 7) ukazuje, že v husto osídle-
ných oblastiach sú priemerné a aj mediánové príj-
my najvyššie. Variabilita príjmov je pomerne vy-
rovnaná (variačné koeficienty sú 54-55%). 
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Na základe výsledkov analýzy rozptylu môžeme 
konštatovať, že podľa výšky ekvivalentných príj-
mov sme identifikovali 3 skupiny krajov. Najvy-
ššie príjmy sú v Bratislavskom kraji, potom nasle-
duje skupina dvoch krajov – Trnavský a Žilinský 
a vo zvyšných 5 krajoch sú najnižšie priemerné 
príjmy (Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, 
Prešovský a Košický).  

V nasledujúcich tabuľkách (Tabuľka 8, Tabuľka 9, 
Tabuľka 10) sme vypočítali zvlášť priemerné ekvi-
valentné príjmy za domácnosti, ktoré boli v roku 
2007 pod hranicou chudoby a zvlášť za domácnosti 
nad touto hranicou (Tabuľka 16). Výsledky sú zau-
jímavé. Najnižšie priemerné príjmy v chudobou 
ohrozených domácnostiach boli v kraji Trenčian-
skom (3) a Bratislavskom (1). Bola to ročná čiastka 
len približne 64 tis. Sk, čo mesačne bolo asi 5300 
Sk (t.j. asi 180 Eur). V Bratislavskom kraji bola 
najväčšia diferencia medzi priemernými ekviva-
lentnými príjmami tzv. „bohatých“ a „chudob-
ných“ domácností. Tento rozdiel bol až 167 tis. Sk 
(ročná čiastka), t.j. mesačne viac ako 460 Eur (pre-
počítané kurzom 1 EUR=30.126 Sk). 

V ostaných krajoch boli priemerné príjmy v chu-
dobných domácnostiach už vyššie ako 74 tis. Sk, 
čiže viac ako 200 Eur mesačne. V Trnavskom kraji 
(2) boli tieto priemerné príjmy najvyššie, až 82 tis. 
Sk, (t.j. 227 Eur mesačne) s rozdielom 100 tis. Sk 
v porovnaní s „bohatými“ domácnosťami.  

Z výsledkov je teda zrejmé, že v „bohatých“ regió-
noch sú rozdiely medzi bohatými a chudobnými 
väčšie ako v „chudobných“ regiónoch. Napríklad 
v Bratislavskom kraji, kde sú najvyššie priemerné 
ekvivalentné príjmy, sú zároveň ale aj najnižšie 
priemerné ekvivalentné príjmy v chudobných do-
mácnostiach. Dokazuje to narastajúce rozdiely me-
dzi vrstvou bohatých a chudobných, čiže na Slo-
vensku sa postupne zvyšuje diferenciácia príjmov 
a tiež hĺbka chudoby a tieto procesy majú svoje re-
gionálne aspekty. 
Tabuľka 8: Priemerné ekvivalentné disponibilné príjmy 

v chudobných domácnostiach podľa krajov 

KRAJ RISK Mean Std Dev 
1 1 64305.49 32472.57 
2 1 82070.51 14513.29 
3 1 63958.77 38345.31 
4 1 78383.37 18744.51 
5 1 75339.65 21390.91 
6 1 75310.29 21560.06 
7 1 75899.93 19287.13 
8 1 74019.41 21399.96 

Tabuľka 9: Priemerné ekvivalentné disponibilné príjmy 
v chudobných domácnostiach podľa regiónov NUTS2 

DB040 RISK Mean Std Dev 
SK01 1 64305.49 32472.57 
SK02 1 75075.28 26275.59 
SK03 1 75323.51 21483.85 
SK04 1 75051.32 20289.28 

Tabuľka 10: Priemerné ekvivalentné disponibilné príjmy 
v chudobných domácnostiach podľa stupňa urbanizácie 

DB100 RISK Mean Std Dev 
1 1 71988.37 25067.21 
2 1 72609.93 27412.79 
3 1 76172.90 21417.01 

4. Analýza regionálnych aspektov mone-
tárnej chudoby pomocou logistickej 
regresie 

Modely logistickej regresie umožňujú kvantifikovať 
šance na výskyt modelovanej hodnoty v závislosti od 
hodnôt vysvetľujúcich premenných. V nasledujúcich 
analýzach sme preto využili logistickú regresiu týmto 
spôsobom a odhadli sme šance rizika chudoby domác-
ností podľa jednotlivých krajov (KRAJ), regiónov 
(DB040) a stupňa urbanizácie (DB100).  

Tabuľka 11: Intervaly pomerov šancí rizika chudoby 
podľa krajov v porovnaní s Bratislavským krajom 

Profile Likelihood Conf. Interval for Odds Ratios 
Effect Unit Estimate 95% CI 

KRAJ 2 vs 1 1.0 1.208 0.775 1.893 
KRAJ 3 vs 1 1.0 1.489 0.989 2.271 
KRAJ 4 vs 1 1.0 2.362 1.620 3.514 
KRAJ 5 vs 1 1.0 1.553 1.039 2.357 
KRAJ 6 vs 1 1.0 2.036 1.384 3.051 
KRAJ 7 vs 1 1.0 2.057 1.404 3.074 
KRAJ 8 vs 1 1.0 1.609 1.087 2.422 

Obrázok 4: Intervaly pomerov šancí rizika chudoby pod-
ľa krajov v porovnaní s Bratislavským krajom 
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Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že v po-
rovnaní s Bratislavským krajom (1), v Nitrianskom (4), 
Bystrickom (6) a Prešovskom (7) kraji sú šance, že sa 
domácnosti dostanú do rizika chudoby vyššie viac ako 
2-krát. 

Z pohľadu regiónov NUTS2 sú šance na riziko chudoby 
v ostatných regiónoch v porovnaní s Bratislavským kra-
jom (SK01) vyššie približne 1.7-krát.  

Tabuľka 12: Intervaly pomerov šancí rizika chudoby 
podľa regiónov NUTS2 

Profile Likelihood Conf. Interval for Odds Ratios 
Effect Unit Estimate 95% CI 

DB040 SK02 vs SK01 1.0 1.703 1.210 2.459 
DB040 SK03 vs SK01 1.0 1.749 1.229 2.546 
DB040 SK04 vs SK01 1.0 1.785 1.259 2.592 

Čo sa týka stupňa urbanizácie, tak v regiónoch husto 
osídlených (kód 1) je až o polovicu nižšia šanca, že sa 
domácnosť dostane do rizika chudoby ako v riedko 
osídlených regiónoch (kód 3). 

Tabuľka 13: Intervaly pomerov šancí rizika chudoby 
podľa stupňa urbanizácie (oblasti)  

Profile Likelihood Conf. Interval for Odds Ratios 
Effect Unit Estimate 95% CI 

DB100 1 vs 3 1.0 0.555 0.443 0.691 
DB100 2 vs 3 1.0 0.744 0.614 0.900 

Ďalej sme sa pokúsili pomocou viacnásobného modelu 
logistickej regresie identifikovať a kvantifikovať činite-
le, ktoré vplývali na riziko monetárnej chudoby na Slo-
vensku. Postupovali sme tak, že sme z údajov vylúčili 
extrémne hodnoty, aby sme dosiahli vyššiu kvalitu od-
hadu parametrov modelu. Ako vysvetľujúce premenné 
sme zvolili vybrané premenné, ktoré poskytuje súbor 
EU SILC 2008, konkrétne pohlavie prednostu domác-
nosti, vek, počet závislých detí, počet členov rodiny, 
vzdelanie, typ domácnosti, druh ekonomickej aktivity. 
Niektoré premenné sme upravili. Na výber len výz-
namných premenných do modelu sme použili selekčnú 
metódu Stepwise a výsledok je v nasledujúcej tabuľke 
(Tabuľka 14). 

Potvrdila sa významnosť typu domácnosti a druhu eko-
nomickej aktivity na riziko chudoby. Tieto premenné sú 
najvýznamnejšie v našom modeli, lebo dosiahli najvy-
ššie hodnoty pre Waldovu chí-kvadrát štatistiku. Ďalší-
mi významnými premennými sú počet závislých detí 
v rodine a stupeň vzdelania. Kraj sme chceli mať v mo-
deli, lebo nás zaujímajú regionálne aspekty chudoby 

a vidíme, že významnosť sa potvrdila aj v tomto viac-
násobnom modeli (p=0.0332).  

Model dosahuje pomerne dobrú kvalitu, lebo plocha 
pod ROC krivkou je až 80% (ROC index, resp. c=0.79).  

Tabuľka 14: Významnosť vysvetľujúcich premenných 
v modeli viacnásobnej logistickej regresie 

Type 3 Analysis of Effects 

Effect DF 
Wald 

Pr > ChiSq ChiSq 
kraj (KRAJ) 7 15.23 0.0332 
deti (HX090) 1 62.57 <.0001 
vzdel_uprav 
(PE040_uprav) 2 35.90 <.0001 

ek_akt_naj (PX050) 3 233.91 <.0001 
typ_dom_uprav 
(HX020_uprav) 4 235.15 <.0001 

Vysvetlivky k premenným a ich kódovaniu: 
• KRAJ: 8 krajov 
• HX090: počet závislých detí (kvantitatívna) 
• PE040_uprav: dosiahnutá úroveň vzdelania (1-

primárne, 2-sekundárne, 3-terciálne) 
• PX050: najčastejšia ekonomická aktivita (1-pracujúci, 

2-nezamestnaný, 3-dôchodca, 4-inak neaktívny) 
• HX020_uprav: typ domácnosti (1-domácnosť bez závis-

lých detí, 2-1 rodič a závislé deti, 3-2 dospelí so závis-
lými deťmi, 4-ostatné domácnosti so záv. deťmi, 5-
jednočlenná domácnosť) 

Tabuľka 15: Bodové a intervalové odhady pomerov šancí 

Odds Ratio Estimates 

Effect Point 
Estimate 

95% Wald 
CL 

kraj 2 vs 1 0.998 0.622 1.601 
kraj 3 vs 1 1.143 0.733 1.784 
kraj 4 vs 1 1.667 1.101 2.523 
kraj 5 vs 1 1.078 0.695 1.672 
kraj 6 vs 1 1.533 1.003 2.342 
kraj 7 vs 1 1.352 0.884 2.067 
kraj 8 vs 1 1.138 0.741 1.747 
deti 1.642 1.452 1.856 
vzdel_uprav 1 vs 2 2.346 1.377 3.996 
vzdel_uprav 3 vs 2 0.400 0.279 0.572 
ek_akt_naj 2 vs 1 12.593 8.974 17.671 
ek_akt_naj 3 vs 1 1.618 1.246 2.101 
ek_akt_naj 4 vs 1 3.854 2.523 5.886 
typ_dom_uprav 2 vs 1 4.469 2.577 7.752 
typ_dom_uprav 3 vs 1 1.745 1.159 2.626 
typ_dom_uprav 4 vs 1 0.815 0.521 1.278 
typ_dom_uprav 5 vs 1 6.722 5.072 8.909 

Na interpretáciu modelu použijeme odhadnuté pomery 
šancí (viď Tabuľka 15 a Obrázok 5). V porovnaní 
s Bratislavským krajom (1), významne vyššie šance na 
riziko chudoby sú v Nitrianskom (4) a Bystrickom (6) 
kraji. 
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S počtom závislých detí v rodine šance na chudobu ras-
tú (viď Obrázok 6). V priemere sa tieto šance zvyšujú 
viac ako 1.6-krát s každým ďalším závislým dieťaťom 
v rodine.  

Čo sa týka úrovne vzdelania v rodine, tak tiež patrí me-
dzi významné premenné v našom modeli. V porovnaní 
s rodinou, kde dosiahol prednosta sekundárne vzdelanie 
(2), tak v rodinách len s primárnym vzdelaním (1) sú 
šance na chudobu asi 2-krát vyššie. V rodinách, kde do-
siahli až terciálne vzdelanie (3), sú tieto šance zase viac 
ako o polovicu nižšie (0.4:1).  

Pri type ekonomickej aktivity sme ostatné typy domác-
ností porovnávali s domácnosťami pracujúcich (1). Zis-
tili sme, že všade inde sú významne vyššie priemerné 
šance na chudobu. Veľmi vysoké šance sú hlavne 
v domácnostiach nezamestnaných (2), kde sú až 12.6-
krát vyššie. 

Pri skúmaní podľa typu domácnosti, sme vyčíslili šance 
na chudobu v porovnaní s domácnosťami bez závislých 
detí (1). Z výsledkov je zrejmé, že najvyššiu šancu na 
chudobu majú jednočlenné domácnosti (5). Je to skoro 
7-krát vyššia šanca v porovnaní s domácnosťami bez 
závislých detí (1). 

Ako nevýznamné z vybratých premenných pre riziko 
chudoby sa z dát EU SILC 2008 ukázali vek prednostu 
domácnosti a pohlavie. Po konzultácii so ŠÚ SR sa 
ukázalo, že premenná pohlavie v dátach EU SILC nie je 
vierohodná, lebo neexistuje presná metodika, ako po-
hlavie zaznamenávať. 

5. Záver 
Výsledky našich analýz z údajov EU SILC 2008 potvr-
dili, že na Slovensku máme regionálne rozdiely v mo-
netárnej chudobe. Štatisticky významné rozdiely sú 
podľa všetkých troch regionálnych premenných: kraj, 
región NUTS2 a stupeň urbanizácie (hustota osídlenia). 

Pomocou modelov logistickej regresie sme sa pokúsili 
aj kvantifikovať tieto regionálne rozdiely v riziku chu-
dobe. Bratislavský kraj má síce najnižšie riziko chudo-
by, ale súčasne je tu aj najvyššia diferencia medzi príj-
mami „bohatých“ a príjmami „chudobných“. V tomto 
kraji bola v roku 2007 aj najnižšia celková a  dlhodobá 
nezamestnanosť (Tabuľka 17 a Tabuľka 18).  

V Slovenskej republike existuje len chudoba neohrozu-
júca život človeka, ale aj tak vláda musí vynakladať 
nemalé prostriedky na boj s týmto negatívnym javom. 
Tento boj je veľmi problematický. Veľkým problémom 
je vznik závislosti na sociálnych dávkach a nedostatok 
peňazí v štátnom rozpočte. Cieľom by malo byť, aby 
pomoc umožnila človeku dôstojný život, ale aby ho zá-
roveň motivovala k vymaneniu sa z tejto pomoci. Na-
stavenie takýchto podmienok je veľmi ťažké a dosahuje 
sa ho jednak pomocou s dobou klesajúcich dávok a mo-
tivačnými programy smerujúcimi k rozšíreniu kvalifi-
kácie. 

V roku 2007 bolo na Slovensku priemerne mesačne 
evidovaných 197 206 poberateľov dávky v hmotnej nú-
dzi a príspevkov k týmto dávkam. Za týmto účelom boli 
vyplatené finančné prostriedky vo výške 7 727 817 tis. 
Sk. Priemerná výška mesačnej dávky a príspevkov 
v roku 2007 dosiahla sumu 3 266 Sk (Zdroj: Správa 
o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2007).
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Obrázok 5: 95%-né intervaly spoľahlivosti pomerov šancí rizika chudoby 

 

 

Obrázok 6: Odhady pravdepodobnosti rizika chudoby v závislosti od počtu detí v rodine (HX090) podľa krajov 
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Tabuľka 16: Analýza ekvivalentných príjmov (HX100) podľa krajov a rizika chudoby 

KRAJ RISK N Mean Std Dev Var. koef. Rozdiel Podiel 

1 0 216336 231674 133714 57.7%   
1 18313 64305 32473 50.5% 167368 7.8% 

2 0 183342 182145 75372 41.4%   
1 16960 82071 14513 17.7% 100074 8.5% 

3 0 186660 173964 98434 56.6%   
1 22401 63959 38345 60.0% 110006 10.7% 

4 0 216651 170747 63996 37.5%   
1 39413 78383 18745 23.9% 92364 15.4% 

5 0 212592 189107 130159 68.8%   
1 26505 75340 21391 28.4% 113767 11.1% 

6 0 208164 171226 66386 38.8%   
1 32334 75310 21560 28.6% 95915 13.4% 

7 0 211658 166904 63416 38.0%   
1 34383 75900 19287 25.4% 91004 14.0% 

8 
0 234757 174759 63497 36.3%   
1 28275 74019 21400 28.9% 100740 10.7% 

SR 
0 1670160 182723 93465 51.2%   
1 218584 74233 24257 32.7% 108490 11.6% 

Spolu SR 1888744 170168 94854 55.7%   
Zdroj: Vlastné výpočty z EU SILC 2008 

 

Tabuľka 17: Dlhodobá evidovaná nezamestnanosť podľa krajov v roku 2007 (priemer za rok) 

Kraj 
v osobách % z celkového počtu uchádzačov o zam. 

nad 12 
mesiacov 

nad 48 
mesiacov 

nad 12 
mesiacov 

nad 48 
mesiacov 

SR spolu 131 511 60 676 52,4 24,2 
1-Bratislavský 1 670 344 21,6 4,5 
2-Trnavský 6 259 2 414 39,4 15,2 
3-Trenčiansky 6 282 2 202 38,6 13,5 
4-Nitriansky 16 178 7 868 52,1 25,4 
5-Žilinský 9 793 3 989 45,3 18,5 
6-Banskobystrický 30 678 14 871 60,1 29,1 
7-Prešovský 29 090 13 743 55,4 26,2 
8-Košický 31 562 15 244 57,5 27,8 

Zdroj: ÚPSVaR 
Tabuľka 18: Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2007 (priemer za rok) 

Kraj 
Nezamestnaní Miera nezamestnanosti 

2007 
(tis. osôb) 

Podiel 
na SR  (v %) 

index 
2007/2006 

2007 
(%) 

zmena oproti 
2006  (v p. b.) 

SR spolu 291,9  100,0  82,6  11,0 -2,3 
1-Bratislavský 14,1  4,8  97,9  4,2 -0,1 
2-Trnavský 18,7  6,4  73,6  6,5 -2,3 
3-Trenčiansky 16,7  5,7  78,8 5,7 -1,4 
4-Nitriansky 37,4  12,8 82,9 10,7 -2,5 
5-Žilinský 33,6  11,5  85,3 10,1 -1,7 
6-Banskobystrický 64,9  22,2  94,6 20,0 -1,1 
7-Prešovský 51,7  17,7  76,0 13,8 -4,3 
8-Košický 54,7  18,7  76,7 15,9 -4,4 
Zdroj: ŠÚ SR, VZPS 
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Abstract 
The aim of this paper is to model the risk of regional monetary poverty within the popu-
lation of Czech and Slovak Republic by generalized linear mixed models (GLMM) in the 
period 2005 - 2008.  The households are scored according to the level of poverty 
threshold, in our case according to the level 60% of median of the national equivalised 
disposable household income. The paper is analyzing several selected variables and 
their influences on the monetary poverty in the different regions. 

* Příspěvek byl vytvořen s podporou vědeckovýzkumného projektu GAČR 402/09/0515“Analýza a modelování fi-
nančního potenciálu českých (slovenských) domácností“. 

1. Úvod 
Proces transformace a na něj navazující proces globali-
zace ekonomiky v rámci EU měly za následek mnohé 
změny v ekonomické, technické, politické, legislativní i 
právní oblasti, které významně (pozitivně i negativně) 
ovlivnily strukturu hospodářství v ČR a SR a tím i fi-
nanční potenciál, chudobu čí blahobyt obyvatelstva 
obou zemí (Bartošová, 2009). Nejvýznamnějším fakto-
rem, který může vést k vážným společenským problé-
mům, je ohrožení části obyvatelstva chudobou. Podle 
odhadů Světové banky byla např. v roce 2007 považo-
vána za chudé přibližně 1/4 obyvatelstva rozvojových 
zemí. 

2. Posuzování a porovnávání chudoby 
Chudoba je celosvětové považována za závažný spole-
čenský problém nejenom v zemích tzv. třetího světa, ale 
i ve vyspělých státech, jako jsou státy EU. Především 
v současné době, kdy hospodářský rozvoj je obecně 
ohrožen krizí, vystupuje otázka monitorování a boje 
s chudobou do popředí. Pro sledování a porovnávání 
chudoby obyvatelstva v různých zemích je nezbytné 
nejprve kvantitativně vyjádřit míru jejich chudoby. 
Ke kvantifikaci chudoby lze přistupovat ze dvou hledi-
sek. Z hlediska posouzení dostupnosti jisté minimální 
úrovně příjmů nebo minimální úrovně výdajů, které

 
 

jsou nezbytné pro zabezpečení základních životních po-
třeb obyvatelstva (podrobněji viz např. Želinský, 2010). 

K porovnávání chudoby ve vyspělých státech, a tedy i v 
zemích EU, se nejčastěji používá tzv. riziko monetární 
chudoby (risk-of-poverty rate), které představuje pro-
centuální podíl osob s ekvivalentním disponibilním pří-
jmem pod hranicí chudoby. Hranice chudoby (povetry 
rate) je určována v každé zemi zvlášť a je Evropskou 
bankou stanovena na 60% národního mediánu ekviva-
lentního příjmu, tj. příjmu přepočteného na spotřební 
jednotku. Tato relativní míra chudoby, která náleží do 
skupiny aditivních Fosterových-Greerový-
Thorbeckeových měr chudoby (viz Želinský, 2009a), 
bude použita i zde.  

Podle tohoto kritéria patří ČR i SR v mezi nejméně 
problémové státy EU. Např. v roce 2007 Eurostat uvá-
děl, že rizikem monetární chudoby (risk-of-poverty ra-
te) je v zemích Evropské unie ohroženo zhruba 16% 
obyvatelstva. Přitom Česká republika byla v té době 
hodnocena jako stát s nejnižším ohrožením (9,8%) 
a rovněž Slovensko (s přibližně 10,5% relativně chu-
dých) se řadilo mezi nejméně ohrožené země EU. 

Cílem předloženého příspěvku je zhodnotit závislost 
rizika chudoby (risk-of-poverty rate) na různých fakto-

mailto:bartosov@fm.vse.cz
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rech charakterizujících domácnost. Toto hodnocení se 
opírá o výsledky konstrukce multidimenziálních mode-
lů rizika monetární chudoby v Čechách a na Slovensku. 
Jedním z faktorů, které stojí v centru zájmu  zemí EU, 
je zjišťování diferenciace (popř. polarizace) mezi jed-
notlivými regiony. Touto problematikou se inspiruje i 
předložený článek a zaměřuje se na konstrukci modelů, 
které ke skupině pevných parametrů charakterizujících 
jednotlivé domácnosti přidávají ještě jako náhodný fak-
tor kraj. Ke konstrukci modelů rizika chudoby s jedním 
náhodným a několika pevnými faktory byla použita lo-
gistická regrese se smíšenými efekty. 

Tento příspěvek je dalším článkem v sérii analýz fi-
nančního potenciálu, sociální situace a chudoby 
v Čechách a n Slovensku, která byly prováděny 
v posledních letech v rámci řešení grantových projektů 
GAČR 402/09/0515, VEGA 1/4586/07 a VEGA 
1/0370/08. Jedná se o články zabývající se porovnává-
ním diferenciace příjmů obyvatelstva v Čechách a na 
Slovensku (Bartošová, Stankovičová, 2009), zjišťová-
ním subjektivní míry chudoby v ČR a SR (Stankovičo-
vá, 2009), modelováním vlivu různých faktorů na riziko 
monetární chudoby (risk-of-poverty rate) u českých a 
slovenských domácností (Pastorek, Stankovičová, 
2009), měřením rizika, hloubky a vážnosti chudoby 
v jednotlivých regionech Slovenska (T. Želinský, 
2009b), atd. 

3. Popis datové základny  
Informace o českých a slovenských domácnostech jsou 
čerpány z datových souborů pocházejících z výběrové-
ho šetření EU SILC (Statistics on Income and Living 
Conditions). Povinnost realizovat každoročně uvedené 
zjišťování v ČR a SR vyplývá z novelizace Nařízení 
(EC) 1177/2003 a navazujících prováděcích nařízení 
Evropské komise. Na financování tohoto šetření se spo-
lupodílí EU. Šetření probíhá formou tzv. rotačního pa-
nelu, kdy stejné domácnosti jsou opakovaně dotazovány 
v ročním odstupu po dobu čtyř let.  

Základním členěním šetřených subjektů je třídění na 
tzv. hospodařící domácnosti. Definicí tohoto pojmu se 
rozumí dobrovolné prohlášení osob bydlících ve vybra-
ném bytě, že společně žijí a hospodaří, tj. hradí výdaje 
za stravu, ubytování apod.  Důležitou osobou je v šetře-
ní tzv. osoba v čele domácnosti. V úplných rodinách se 
jako osoba v čele domácnosti bere vždy muž, a to bez 
ohledu na jeho ekonomickou aktivitu a bez ohledu na 
to, zda jeho příjmy tvoří větší, nebo podstatnější část 
rodinných příjmů, či zda byl nezaměstnaný. V neúpl-

ných rodinách, kde je pouze jeden rodič s dětmi, a u ne-
rodinných domácností rozhoduje o osobě v čele její 
ekonomická aktivita, popř. výše příjmu.  

Za indikátor chudoby zde budeme pokládat ekvivalentní 
disponibilní příjem domácnosti, který získáme jako po-
díl celkového ročního disponibilního příjmu domácnosti 
a ekvivalentní velikosti domácnosti určené dle metodiky 
EU. Ekvivalentní velikost domácnosti, tj. počet jejích 
spotřebních jednotek, je uložena v datovém souboru do 
proměnné EJ. Je dána vztahem: 

EJ = 1 + 0,3 mladší děti + 0,5 ostatní osoby, 

kde mladší děti jsou děti ve věku 0 – 13 let, ostatní oso-
by jsou ostatní děti a osoby v domácnosti (kromě osoby 
v čele). 

Výběrové soubory, které pocházejí z šetření EU SILC, 
nelze považovat za reprezentativní. Na narušení repre-
zentativnosti se podílí různá míra úspěšnosti tazatelů v 
jednotlivých regionech, nerovnoměrnost zastoupení 
jednotlivých sociálních skupin (např. vyšší zastoupení 
domácností důchodců a nižší zastoupení domácností, 
kde osoba v čele je samostatně činná), podhodnocování 
či nadhodnocování příjmů domácností atd. Rovněž 
průměrná velikost domácnosti ve výběrech za ČR se liší 
od velikosti zjištěné v celostátním šetření SLBD (Sčítání 
lidí, bytů a domácností).  

K eliminaci těchto nepříznivých vlivů slouží tzv. kalib-
rační váhy domácností, které jsou zkonstruovány tak, 
aby minimalizovaly rozdíl mezi skutečnými a přepočí-
tanými výběrovými charakteristikami souborů. Proto 
výběrové soubory pomocí této frekvenční proměnné 
nejprve přepočteme na celou populaci a pak teprve bu-
deme provádět příslušné analýzy. V českých souborech 
jsou kalibrační váhy uloženy do proměnné PKOEF, ve 
slovenských do proměnné DB090. Tím získáme nové 
datové soubory, korigované vzhledem k: 

• počtu trvale obydlených bytů, 

• počtu osob bydlících v bytech, 

• počtu důchodců (pracujících i nepracujících),  

• počtu nezaměstnaných, 

• počtu samostatně činných osob,  

• věku osoby stojící v čele domácnosti, 

• velikostní skupině obcí. 

Pro konstrukci modelů a porovnání situace v ČR a SR 
byly použity nejnovější dostupné údaje, které pocházejí 
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z výběrových šetření Českého statistického úřadu 
a Slovenského štatistického úradu (EU SILC 2005 a 
2008). Datové soubory obsahují informace o struktuře, 
příjmech, úrovni bydlení a vybavenosti českých 
a slovenských domácností v letech 2004 – 2007. 

4. Modelování rizika chudoby pomocí 
GLMM 

Na modelování rizika chudoby domácností v ČR a SR 
byl použit zobecněný lineární regresní model 
se smíšenými efekty (Generalised Linear Mixed Model, 
GLMM  (viz McCullagh, Searle, 2001)). Konkrétně se 
jednalo o logistický regresní model se smíšenými efekty 
(Logistic Mixed Effect Model). 

Model z třídy zobecněný lineárních modelů byl použit 
proto, že tento model lépe vyhovuje vlastnostem dato-
vých souborů než klasický regresní model. Jak známo, 
jedním ze základních požadavků klasického regresního 
modelu je nezávislost jednotlivých pozorování. Tento 
požadavek není v našem případě díky designu výzkumu 
SILC splněn, neboť pozorování v rámci jednotlivých 
skupin (stejná rodina, okres, kraj či region) nelze pova-
žovat za vzájemně nezávislá. 

Lineární smíšené modely (LMM) předpokládají nor-
mální rozdělení odezvy a parametricky modelují vari-
anční matici (a tím i korelaci mezi pozorováními). Zo-
becněné lineární smíšené modely (GLMM) zobecňují 
lineární smíšený model tím, že připouštějí jiné než 
normální rozdělení odezvy Yji (index  j značí skupinu, 
i je indexem uvnitř skupiny). Z tohoto důvodu se 
GLMM modely používají k modelování korelovaných 
diskrétních pozorování z alternativního, binomického, 
či Poissonova rozdělení, anebo spojitých pozorování 
z gama rozdělení. 

Chceme-li modelovat riziko monetární chudoby, pak 
odezvou Yji je alternativní (binární) nula-jedničková 
hodnota. Symbolem p označíme pravděpodobnost vý-
skytu zkoumané události (tj. skutečnosti, že rodina je 
pod hranicí monetární chudoby), kterou chápeme jako 
„úspěch“. Podíl p

p
−1  vyjadřuje šanci  

(odds) výskytu „úspěchu“ vůči „neúspěchu“.  

Označíme jako X vektor k vysvětlujících proměnných 
(nazývaných také prediktory). Vztah mezi pravděpo-
dobností pX=P(Y=1|X), která nabývá hodnoty mezi nu-
lou a jedničkou, a prediktory X však není lineární. Po-
kud ovšem budeme uvažovat logaritmus šance, pak již 

lze po této (tzv. logitové) transformaci získat lineární 
vztah ve tvaru 

( ) jkkjjjjp
p

ji xxp
ji

ji βββ +++== − L1101log)logit(  

pro jniJj ,,1,,,1 KK == , kde J je počet krajů. 

Vztah mezi pravděpodobností a vektorem vysvětlují-
cích proměnných dostaneme zpětnou transformací, tak-
že:  

)jkXkjβ...jXjβj(β
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V případě logistické regrese se smíšenými efekty bude-
me navíc předpokládat, že absolutní člen β0j je náhod-
ného charakteru a je součtem fixního a náhodného čle-
nu: 

),0(, 2*
00 ujjj Niiduu σββ K+= , 

kde ju  jsou nezávislé normální náhodné veličiny, tzv. 

náhodné efekty jednotlivých krajů a β0
* je fixní posunu-

tí. 

5. Odhad parametrů modelu  
K nejlepším metodám odhadů v případě velkých výběrů 
řadíme metodu maximální věrohodnosti. Existují různé 
metody odhadů neznámých parametrů, které jsou zalo-
ženy na maximalizaci věrohodnostní funkce  

duufuxyfL gauss )(),'|(exp β∫= , 

kde fexp a fgauss jsou po řadě hustota exponenciálního ty-
pu a hustota normálního rozdělení. Pro konkrétní apli-
kaci této metody na datové soubory byl použit balíček 
lme4 (viz Bates, Sarkar, 2007), který je součástí nabíd-
ky knihovny programu R. 

Testování významnosti fixních proměnných bylo pro-
vedeno prostřednictvím Waldova testu, který umožňuje 
testovat kategoriální proměnné souhrnně jako celek. 
Kategoriální proměnné se zde testují jako vícerozměrné 
veličiny, kde počet stupňů volnosti je určen dimenzí té-
to veličiny. 

6. Modelování vlivu krajů na riziko chu-
doby domácností v ČR a SR 

Prostřednictvím programového balíčku lme4 byly 
v programu R získány maximálně věrohodné odhady 
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náhodných efektů pro jednotlivé kraje v Čechách a na 
Slovensku. 

Tab. 1: Odhady náhodných efektů způsobených kraji na 
riziko monetární chudoby domácností v ČR (2005) 

CZ 
2005 Kraj Náh. 

efekt 
SE Poř. 

11 Hl. m. Praha -0.8774 0.00599 1 
21 Středočeský -0.1129 0.00413 5 
31 Jihočeský -0.4787 0.00985 3 
32 Plzeňský -0.2947 0.00953 4 
41 Karlovarský -0.0409 0.01206 7 
42 Ústecký 0.2818 0.00437 10 
51 Liberecký -0.4500 0.01116 2 
52 Královéhradecký 0.1694 0.00680 9 
53 Pardubický 0.2606 0.00843 11 
61 Vysočina 0.1658 0.00892 8 
62 Jihomoravský 0.0219 0.00444 6 
71 Olomoucký 0.6436 0.00461 14 
72 Zlínský  0.3637 0.00645 12 
81 Moravskoslezský 0.3735 0.00289 13 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2005 

Tab. 2: Odhady náhodných efektů způsobených kraji na 
riziko monetární chudoby domácností v ČR (2006)  

CZ 
2006 Kraj Náh. 

efekt 
SE Poř. 

11 Hl. m. Praha -0.4453 0.00446 1 
21 Středočeský kraj -0.1680 0.00403 5 
31 Jihočeský kraj -0.0369 0.00705 8 
32 Plzeňský kraj -0.3661 0.00887 2 
41 Karlovarský kraj 0.1036 0.00944 10 
42 Ústecký kraj 0.3841 0.00407 13 
51 Liberecký kraj -0.1068 0.00887 6 
52 Královéhradecký -0.2123 0.00819 4 
53 Pardubický kraj 0.0033 0.00836 9 
61 Vysočina -0.1021 0.01022 7 
62 Jihomoravský kraj 0.2362 0.00345 11 
71 Olomoucký kraj 0.6859 0.00442 14 
72 Zlínský kraj  -0.2247 0.00779 3 
81 Moravskoslezský 0.2728 0.00274 12 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2006 

Tabulky 1 – 4 a 7 – 10 obsahují bodové odhady náhod-
ných efektů a variabilitu odhadů (SE) v letech 2005 – 
2008. Výsledky jsou seřazeny vzestupně, tj. od kraje, 
který v dané zemi nejvíce snižuje riziko chudoby 
(Poř.=1), po kraj, který představuje pro domácnosti re-
lativně největší zvýšení rizika chudoby.   

Tab. 3: Odhady náhodných efektů způsobených kraji na 
riziko monetární chudoby domácností v ČR (2007) 

CZ 
2007 Kraj Náh. 

efekt 
SE Poř. 

11 Hl. m. Praha -0.80149 0.00613 1 
21 Středočeský kraj -0.08538 0.00404 4 
31 Jihočeský kraj -0.07971 0.00707 5 
32 Plzeňský kraj -0.26806 0.00914 2 
41 Karlovarský kraj 0.03452 0.01112 8 
42 Ústecký kraj 0.16285 0.00424 10 
51 Liberecký kraj 0.15451 0.00873 9 
52 Královéhradecký -0.20326 0.00805 3 
53 Pardubický kraj 0.16384 0.00780 11 
61 Vysočina -0.07019 0.00908 7 
62 Jihomoravský kraj -0.00787 0.00411 6 
71 Olomoucký kraj 0.55974 0.00483 14 
72 Zlínský kraj  0.22341 0.00718 12 
81 Moravskoslezský 0.24318 0.00312 13 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2007 

Tab. 4 Odhady náhodných efektů způsobených kraji na 
riziko monetární chudoby domácností v ČR (2008) 

CZ 
2008 Kraj Náh. 

efekt SE Poř. 

11 Hl. m. Praha -0.217 0.00357 4 
21 Středočeský 0.117 0.00339 8 
31 Jihočeský -0.175 0.00718 7 
32 Plzeňský -0.539 0.00968 1 
41 Karlovarský 0.230 0.01040 11 
42 Ústecký 0.134 0.00415 9 
51 Liberecký -0.297 0.00981 3 
52 Královéhradecký -0.283 0.00893 2 
53 Pardubický -0.264 0.00929 5 
61 Vysočina -0.215 0.00955 6 
62 Jihomoravský 0.391 0.00305 13 
71 Olomoucký 0.586 0.00471 14 
72 Zlínský 0.196 0.00633 10 
81 Moravskoslezský 0.361 0.00268 12 

Zdroj: Vlastní výpočty podle EU-SILC 2008 

Následující tabulky 5 a 11 ukazují, jak se pořadí krajů 
v ČR a v SR v tomto čtyřletém období postupně měnilo. 
Tentýž krátkodobý vývoj situace je zachycen rovněž v 
grafech 1 a 2, kde jsou zobrazeny 95%-ní intervaly spo-
lehlivosti odhadů krajových efektů. 
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Tab. 5: Pořadí vlivu krajů na riziko monetární chudoby 
domácností v ČR (2005 – 2008) 

CZ Kraj 2005 2006 2007 2008 

11 Hl. m. Praha 1 1 1 4 
21 Středočeský 5 5 4 8 
31 Jihočeský 3 8 5 7 
32 Plzeňský 4 2 2 1 
41 Karlovarský 7 10 8 11 
42 Ústecký 10 13 10 9 
51 Liberecký 2 6 9 3 
52 Královéhradecký 9 4 3 2 
53 Pardubický 11 9 11 5 
61 Vysočina 8 7 7 6 
62 Jihomoravský 6 11 6 13 
71 Olomoucký 14 14 14 14 
72 Zlínský  12 3 12 10 
81 Moravskoslezský 13 12 13 12 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2005 – 2008 

 
Graf 1: Intervalové odhady náhodných efektů způsobených 

kraji v ČR v letech 2005 – 2008. (Společný graf pořadí 
krajů podle výsledků z roku 2005) 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2005 – 2008 

Z výsledků uvedených v tabulkách 1 – 4 je vidět, že si-
tuace v Čechách byla na obou okrajích spektra velmi 
stabilní. Podle očekávání bylo nejvýhodnější v tomto 
období bydlet v Praze. Velmi dobrý vliv měl také Pl-
zeňský kraj. Plzeňský kraj při modelování náhodných 
efektů prostřednictvím GLMM v roce 2008 Prahu do-
konce předčil. (Praha se umístila až na čtvrtém místě). 
Jako nejhorší se projevoval po celé čtyři roky Olo-
moucký kraj. Rovněž Moravskoslezský kraj se 
v modelech stabilně vyskytoval na nepříznivém okraji 
spektra (obykle na předposledním místě). 

Tab. 6: Kvalita odhadů náhodných efektů způsobených 
kraji v ČR (2005 – 2008) 

Rok Sigma AIC BIC logLikel. deviance 
2005 0.4050 16288 16675 -8099 16198 
2006 0.3086 16950 17337 -8430 16860 
2007 0.3130 16114 16501 -8012 16024 
2008 0.3273 17983 18371 -8947 17893 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2005 – 2008 

Časový vývoj, k němuž v Čechách během sledovaného 
období došlo, nejlépe zachycuje graf 1. Kraje jsou zde 
seřazeny podle výsledků z roku 2005, takže je vidět, jak 
se náhodné efekty odhadnutých modelů v jednotlivých 
krajích vyvíjely co do pořadí, velikosti i variability (re-
prezentované 95%-ními intervaly spolehlivosti). Je vi-
dět, že odhady z roku 2006 jsou ve srovnání s ostatními 
roky relativně nepřesné a vykazují určitou nekonzis-
tentnost ve vývoji. Důvody této anomálie mohou být 
různé – může být zapříčiněna nedostatky v datových 
souborech či v modelech samotných, nebo ji mohou 
způsobovat výkyvy v regionálním vývoji apod. Jak 
ukazuje tabulka 6, kvalita odhadů se v tomto roce od 
výsledků z ostatních let prakticky neliší, takže můžeme 
tento jev přičítat vnějším vlivům, nikoliv modelům a 
jejich konstrukci. 

Tab. 7: Odhady náhodných efektů způsobených kraji na 
riziko monetární chudoby domácností v SR (2005) 

SK 
2005 

Kraj Náh. 
efekt 

SE Poř. 

K1 Bratislavský -0.2527 0.0784 2 
K2 Trnavský -0.1740 0.0770 4 
K3 Trenčianský 0.3216 0.0673 7 
K4 Nitranský 0.2024 0.0591 6 
K5 Žilinský -0.1749 0.0703 3 
K6 Bansko Bystrický -0.3891 0.0717 1 
K7 Prešovský 0.5100 0.0563 8 
K8 Košický -0.0313 0.0642 5 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2005 

 

Podobně jako v Čechách, i na Slovensku docházelo 
v letech 2005 – 2008 k posunům v pořadí náhodných 
efektů způsobených jednotlivými kraji na riziko chudo-
by domácností (viz tabulky 7 – 10). Z výsledků mode-
lování vyplývá, že na základě celkového hodnocení (tj. 
po celé sledované období) lze považovat za nejlepší 
kraje Žilinský a Trnavský. Naopak, jako nejhorší se jeví 
kraje Prešovský a Nitranský (viz tabulka 11). 

11
31
51
32
21
41
62
61
52
53
42
72
81
71

CZ: 2005
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

CZ: 2006

11
31
51
32
21
41
62
61
52
53
42
72
81
71

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

CZ: 2007 CZ: 2008



Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska – Herľany, 13. 10. 2010 

81 

Tab. 8: Odhady náhodných efektů způsobených kraji na 
riziko monetární chudoby domácností v SR (2006) 

SK 
2006 

Kraj Náh. 
efekt 

SE Poř. 

K1 Bratislavský -0.1206 0.0727 3 
K2 Trnavský -0.1640 0.0721 1 
K3 Trenčianský  0.0192 0.0689 5 
K4 Nitranský  0.1166 0.0597 7 
K5 Žilinský -0.1282 0.0685 2 
K6 Bansko Bystrický  0.0540 0.0624 6 
K7 Prešovský  0.2321 0.0598 8 
K8 Košický -0.0003 0.0619 4 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2006 

Tab. 9: Odhady náhodných efektů způsobených kraji na 
riziko monetární chudoby domácností v SR (2007) 

SK 
2007 Kraj 

Náh. 
efekt SE Poř. 

K1 Bratislavský -0.1099 0.0859 3 
K2 Trnavský -0.0924 0.0764 4 
K3 Trenčianský -0.1111 0.0779 2 
K4 Nitranský  0.3096 0.0618 8 
K5 Žilinský -0.1815 0.0748 1 
K6 Bansko Bystrický  0.0673 0.0676 6 
K7 Prešovský  0.1557 0.0642 7 
K8 Košický -0.0273 0.0690 5 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2007 

Tab. 10: Odhady náhodných efektů způsobených kraji na 
riziko monetární chudoby domácností v SR (2008) 

SK 
2008 

Kraj Náh. 
efekt 

Apost. 
var. 

Poř. 

K1 Bratislavský -0.0290 0.0788 4 
K2 Trnavský -0.2884 0.0801 1 
K3 Trenčianský 0.0297 0.0744 5 
K4 Nitranský 0.3328 0.0620 8 
K5 Žilinský -0.1234 0.0701 3 
K6 Bansko Bystrický 0.0632 0.0654 6 
K7 Prešovský 0.1635 0.0645 7 
K8 Košický -0.1379 0.0668 2 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2008 

Časový vývoj odhadů náhodných efektů, který je za-
chycen v grafu 2, nevykazuje v sledovaném období 
žádnou výraznou nepřesnost či nekonzistentnost Mů-
žeme tedy konstatovat, že v případě Slovenska bylo 
modelování vlivu krajů na riziko poklesu domácností 
pod hranici chudoby ve všech případech spěšné.   

 

Tabulka 11: Pořadí vlivu krajů na riziko monetární chu-
doby domácností v SR (2005 – 2008) 

SK Kraj 2005 2006 2007 2008 
Cel-
kem 

K1 Bratislavský 2 3 3 4 3 
K2 Trnavský 4 1 4 1 2 
K3 Trenčianský 7 5 2 5 5 
K4 Nitranský 6 7 8 8 7 
K5 Žilinský 3 2 1 3 1 
K6 Bansko Bystrický 1 6 6 6 6 
K7 Prešovský 8 8 7 7 8 
K8 Košický 5 4 5 2 4 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2005 – 2008 

 
Graf 2: Intervalové odhady náhodných efektů způsobených 

kraji v SR v letech 2005 – 2008. (Společný graf pořadí 
krajů podle výsledků z roku 2005) 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat EU-SILC 2005 – 2008 

7. Vliv dalších (fixních) faktorů na riziko 
monetární chudoby v ČR a SR 

Při našem multidimenzionálním modelování závislosti 
rizika monetární chudoby prostřednictvím GLMM mo-
delů s jedním náhodným efektem (krajem) jsou všechny 
ostatní vysvětlující proměnné brány jako fixní. 

Na základě věcné a statistické analýzy jsme vybrali 
skupinu vysvětlujících proměnných, které jsme použili 
jako fixní faktory ovlivňující riziko chudoby. Volba 
fixních faktorů byla ovlivněna dvěma kritérii. Prvním 
kritériem volby byla existence ekvivalentních proměn-
ných za ČR i SR, které by nám umožnily porovnat sta-
tistickou významnost těchto faktorů v Čechách a na 
Slovensku. Výběr faktorů byl proto omezen pouze na ty 
položky, které jsou obsaženy v českých i slovenských 
datech. Druhým kritériem volby byl předpoklad exis-
tence korelace mezi zvoleným faktorem jako vysvětlu-
jící proměnnou a rizikem chudoby jako vysvětlovanou 
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proměnnou. Tabulka 12 obsahuje seznam vybraných 
fixních faktorů, jejich označení v českých a sloven-
ských souborech a význam. 

Tabulka 12: Identifikace fixních vysvětlujících proměn-
ných v českých a slovenských souborech 

Označení pro-
měnných 

CZ 

Označení 
proměnných 

SK 

 
Význam proměnných 

BYT HH020 Druh bytu 

VYCHAZELA   HS120 Vycházení s příjmy 

NAKL_ZATEZ  HS140 Bydlení jako finanční zátěž 

OSOB HX070 Počet členů domácnosti 

DETI_EU  HX090 Počet dětí (def. EU) 

DOM_EU HX020 Typ domácnosti (def. EU) 

OBLAST DB100 Hustota osídlení 

POHL_P PB150 Pohlaví osoby v čele 

STAV_P PB190 Rodinný stav osoby v čele 

DOM_VZD PE040 Nejvyšší dosažené vzdělání 

ZDRAV_STAV PH010 Zdravotní stav 

EA_P PL030 Typ ekon. aktivity os. v čele 

VEK_P PX010 Věk osoby v čele 

Zdroj: EU-SILC 

Většina zvolených faktorů má kategoriální charakter. 
Proto byl k testování významnosti vlivu jednotlivých 
fixních proměnných v GLMM modelu použit Waldův 
test, který umožňuje testovat vliv kategoriální proměn-
né jako celku a nevyžaduje provádět testování význam-
nosti u každé použité varianty samostatně.  

Z tabulky 13 je zřejmé, které proměnné vystupují jako 
významné fixní činitele při modelovaní rizika chudoby 
v Čechách. Tabulka 14 nám přináší ekvivalentní infor-
mace o významnosti těchto faktorů na Slovensku. 

Maximální statistická významnost (označená třemi 
hvězdičkami), která trvala po celé sledované období, 
byla prokázána v českých i slovenských datech u šesti 
zvolených proměnných. Jedná se o druh bytu, tj. o dvo-
jici (BYT, HH020), počet dětí (dle definice EU), tj. o 
dvojici (DETI_EU, HX090), typ domácnosti (dle defi-
nice EU), kterou zastupuje dvojice (DOM_EU, 
HX020), nejvyšší dosažené vzdělání, tj. o dvojici 
(DOM_VZD, PE040) a typ ekonomické aktivity osoby 
stojící v čele domácnosti, tj. o dvojici (EA_P, PL030).  

 

 

Tabulka 13: Waldův test významnosti vlivu fixních pro-
měnných na riziko chudoby v ČR 

Fixed  variables 
CZ 

2005 2006 2007 2008 

BYT *** *** *** *** 
VYCHAZELA   *** *** *** *** 
NAKL_ZATEZ  *** *** **  *** 
OSOB  *** *** ** 
DETI_EU  *** *** *** *** 
DOM_EU *** *** *** *** 
OBLAST *** *** **   
POHL_P ***     *** *** 
STAV_P *** *   *** *** 
DOM_VZD *** *** *** *** 
ZDRAV_STAV *** *** *** *** 
EA_P *** *** *** *** 
VEK_P  *** **  *** 

Zdroj: Vlastní výpočty podle EU-SILC 2005 – 2008 

Tabulka 14: Waldův test významnosti vlivu fixních pro-
měnných na riziko chudoby v SR 

Fixed  variables 
SK 

2005 2006 2007 2008 

HH020 *** *** ** *** 
HS120 *** *** *** *** 
HS140   *** *** 
HX070 * *** ***  
HX090 *** *** *** *** 
HX020 *** *** *** *** 
DB100  ** *** *** 
PB150   *** * 
PB190 *** *** *** *** 
PE040 *** *** *** *** 
PH010 ***  *** * 
PL030 *** *** *** *** 
PX010 *** *** * ** 

Zdroj: Vlastní výpočty podle EU-SILC 2005 – 2008 

Naprostá shoda ve významnosti (ohodnocená třemi 
hvězdičkami) se projevila také u proměnné, která uvádí 
do souvislosti riziko poklesu domácnosti pod hranici 
chudoby a subjektivní názor členů domácnosti na to, jak 
vycházeli s příjmy. Tato proměnná je reprezentována 
dvojicí (VYCHAZELA, HS120), která představovala 
v Čechách i na Slovensku po celé čtyři roky faktor vel-
mi významný korelující s rizikem chudoby. Všechny 
uvedené faktory měly v letech 2005 – 2008 v obou stá-
tech významný vliv na riziko poklesu domácnosti pod 
hranici chudoby. 
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V obou zemích existovaly samozřejmě i další faktory, 
které se v logistických modelech jevily jako statisticky 
významné po celé sledované období. Jejich významnost 
však nebyla vždy v obou státech stejná. V některých le-
tech mohla být tato proměnná v jednom ze států dokon-
ce statisticky nevýznamná, zatímco ve druhém státě na-
opak vysoce významná. Např. rodinný stav osoby stojí-
cí v čele domácnosti, reprezentovaný dvojicí (STAV_P, 
PB190), byl v roce 2006 statisticky významnější na 
Slovensku než v Čechách. Značný rozdíl ve význam-
nosti byl shledán např. u proměnné, která vystihuje ná-
zory členů domácnosti na to, zda náklady na bydlení 
pro ně představují finanční zátěž, tj. dvojice (NA-
KL_ZATEZ, HS140). I na zbývajících místech této ta-
bulky nalezneme různou významnost faktorů v ČR a 
v SR. 

Překvapující je např. to, že pohlaví osoby stojící v čele 
domácnosti, tj. dvojice (POHL_P,  PB150), nemělo na 
Slovensku v letech 2005 – 2006 žádný vliv na posuv 
domácnosti pod hranici chudoby. Dokonce i v roce 
2008 byl tento vliv poměrně málo významný. V Če-
chách byla významnost tohoto faktoru zřetelně vyšší. 

 

 

8. Závěr 
Prostřednictvím zobecněných lineárních regresních 
modelů se smíšenými efekty (GLMM), konkrétně s vy-
užitím logistické regrese se smíšenými efekty (LMEM), 
byly zkonstruovány modely, které nám umožnily od-
hadnout vliv kraje na riziko poklesu domácnosti pod 
hranici monetární chudoby. Současně s kraji byla do 
modelu zařazena také skupina dalších faktorů, které ví-
ce, či méně ovlivňují riziko chudoby v Čechách a na 
Slovensku. Datové soubory pocházející z výběrového 
šetření EU SILC 2005 – 2008, nám umožnily zkonstru-
ovat zobecněné lineární regresní modely pro celé čtyřle-
té období Odhady parametrů modelů v jednotlivých le-
tech 2005 – 2008 nám také umožnily sledovat časový 
vývoj vlivu jednotlivých faktorů na riziko monetární 
chudoby. Vzhledem k tomu, že odhady tvoří krátké ča-
sové řady, byl současně sledován a hodnocen také vý-
voj krajových efektů, jeho konzistentnost a změny v re-
lativním postavení krajů v rámci státu, k němuž v tomto 
období docházelo.  

Získané výsledky posloužily rovněž jako nástroj pro po-
rovnání stavu a vývoje regionálních a dalších vlivů na 
chudobu v Čechách a na Slovensku.  Prezentované mo-
dely nepovažujeme za konečné. Budeme se dále zabý-
vat jejich zobecňováním a vyhledáváním dalších fakto-
rů, které by umožnily zpřesnit prováděné sociální ana-
lýzy a rozšířit znalosti o chudobě a finančním potenciá-
lu českých a slovenských domácností. 
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Abstract 
The ways to overcoming the global crisis are interconnected with the creation of the 
new sustainable model of economy based on relocalization and recovery of social capi-
tal. The emerging diversity of economic theories can be the main source for creating 
sustainable model of economy. The potential success of the implementation of such 
model will be connected with the solution of growing economic and social polarization 
within the economies of the individual countries and also within the global economy as 
the whole.  The global crisis can be see as the challenge to create better, more stabile 
and more equal economy and society all over the world. 

* Príspevok bol vytvorený s podporou projektu VEGA 2/0208/09 Determinanty polarizácie bohatstva v globalizo-
vanom svete (súčasnosť a budúcnosť). 

1. Úvod 
Ak budeme hľadať cesty prekonania súčasnej globálnej 
krízy a pozrieme sa na podstatu toho, kde sú jej príčiny, 
prídeme k záveru, že cesty prekonania globálnej krízy 
spočívajú v politikách podpory relokalizácie jednotli-
vých ekonomík a obnovy sociálneho kapitálu na všet-
kých úrovniach. Globálnu krízu môžeme potom  vní-
mať ako príležitosť k obnove ekonomík najmä na lo-
kálnej úrovni, a teda cestou zdola nahor a nie zhora na-
dol, ako sa o to snažia súčasné politiky snažiace sa glo-
bálnu krízu prekonať najmä finančnými nástrojmi 
a centralizáciou rozhodovania. Základom politík reloka-
lizácie a obnovy sociálneho kapitálu by mal byť novo 
sa vytvárajúci udržateľný model ekonomiky, ktorý by 
nahradil súčasný dožívajúci industriálny ekonomický 
model. 

2. Podstata a príčiny globálnej krízy 
Globálna kríza nie je neočakávanou udalosťou, ako je 
to v súčasnosti prezentované časťou ekonomických 
a iných expertov a tiež médiami, ale súčasťou prebieha-
júcej civilizačnej transformácie, ktorá má globálny cha-
rakter, dotýka sa všetkých krajín sveta a jej realita je 
známa už niekoľko desiatok rokov. 

Zmeny ekonomiky, spoločnosti a civilizácie sa neustále 
zrýchľujú a zastaralé ekonomické a sociálne teórie, 

 

ktoré tvoria základ súčasného politického rozhodovania, 
sú hlavnou príčinou súčasnej globálnej krízy, kolapsu 
industriálneho rastového ekonomického systému a celo-
svetového marazmu, do ktorého sa naša civilizácia do-
stala. Spoliehanie sa na zázrak a na návrat starých časov 
možno prirovnať k známej hre Čakanie na Godota. Tak 
ako Godot nikdy neprišiel, tak sa už nevrátia časy tzv. 
trvalého a neobmedzeného ekonomického rastu. 

V roku 1972 kolektív autorov pod vedením Dennisa 
Meadowsa a Donelly Meadowsovej vypracoval a publi-
koval správu pre Rímsky klub, ktorú nazvali Limity ras-
tu. Táto správa poukazovala na skutočnosť, že indus-
triálny model, ktorý vtedy predstavoval základ ekono-
mického systému má svoje limity, na ktoré v budúcnos-
ti musí naraziť a preto je potrebné tento systém trans-
formovať. Týmito limitmi sú limity zdrojov a limity 
produkcie odpadov.  

Správa Limity rastu sa stala terčom kritiky a hoci sa za-
oberá ekonomickým systémom a jeho budúcnosťou, nie 
je dodnes ekonomickou vedou akceptovaná. Ako základ 
pre namodelovanie alternatív budúceho vývoja bol pou-
žitý model Svet 3, ktorý umožňoval komplexnejší po-
hľad na ekonomický a sociálny systém, ako menej 
komplexný dominantný ekonomický systém, ktorý je 
postavený na sledovaní troch premenných miery rastu, 
miery nezamestnanosti a miery inflácie.  

mailto:ivan.klinec@gmail.com
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Model svet 3 sledoval interakcie medzi viacerými sys-
témami – systémom potravy, kde je zahrnuté poľnohos-
podárstvo a produkcia potravy, priemyselným systé-
mom, populačným systémom, systémom neobnoviteľ-
ných zdrojov a systémom znečisťovania. Model svet 3 
bol vytvorený na základe teórie systémovej dynamiky, 
ktorej autorom bol Jay Forrester z MIT. 

Dominantný ekonomický systém, ktorý koncom roku 
2008 skolaboval, je založený na neobmedzenom využí-
vaní neobmedzených zdrojov ekonomikou a neobme-
dzenej produkcii odpadov vystupujúcich z ekonomiky, 
ktoré je možné odkladať do neobmedzených priestorov. 
Predpokladá, že zdroje sú nekonečné a odpady zmiznú 
niekde v čiernej diere. 

Globalizácia ekonomiky spôsobila to, že sa zistilo, že 
zdroje využívané ekonomikou sú limitované a vyčerpa-
teľné a nie neobmedzené a takisto voľné priestory pre 
odkladanie odpadov sa zmenšujú. Človek pri pohľade 
z vesmíru zistil, že Zem je konečná a je teda limitovaná. 
Človek by sa teda na Zemi nemal správať tak, ako sa 
správa na nejakej párty, kde môže všetko skonzumovať 
a odpad vždy niekto odprace.  

Nová ekonomická realita si vyžadovala takisto nové 
ekonomické teórie. Ekonomická teória sa však uzavrela 
a totalitarizovala. Dominantný ekonomický model bol 
mechanicky aplikovaný na krajiny s rôznymi ekonomi-
kami na rôznom stupni rozvoja a výsledkom boli často 
katastrofické dopady a deštrukcia ekonomickej a so-
ciálnej štruktúry týchto krajín. 

Expanzii dominantného ekonomického systému sa sta-
vali do cesty po limitoch rastu aj ďalšie limity, a to 
konkrétne limity privatizácie a limity trhu. V roku 2005 
bola publikovaná ďalšia správa Rímskemu klubu, ktorá 
bola nazvaná Limity privatizácie, ktorá upozorňovala 
na negatívne súvislosti privatizácie, ktoré ostávali ne-
povšimnuté v tieni jej pozitívnych efektov. 

Inovácie, ktoré umožňovali prežívanie a ďalšiu expan-
ziu industriálneho systému, boli vytvárané najmä vo fi-
nančnom sektore, kde počet inovácii prevýšil počet ino-
vácií v iných sektoroch ekonomiky. Tieto inovácie 
umožňovali vytváranie fantómového bohatstva, a to 
najmä v podobe cenných papierov krytých budúcou 
produkciou, ktorá sa však nikdy nemusela stať realitou. 
Uzatvárali sa zmluvy o zmluvách o zmluvách o zmlu-
vách... Ak sa produkcia v roku 2008 zastavila a produk-
ty vyrobené neboli, z takýchto cenných papierov sa stali 
nekryté bezcenné papiere. Vytvorila sa finančná bubli-
na, ktorá predstavuje fantómové bohatstvo na rozdiel od 

reálneho bohatstva, ktorým môžu majitelia voľne dis-
ponovať. Globálna kríza predostrela na riešenie otázky: 
Čo s fantómovým bohatstvom a čo s nafúknutou eko-
nomickou a finančnou bublinou? 

3. Základné charakteristiky globálnej 
krízy 

Globálna kríza býva prezentovaná ako finančná kríza, 
ktorá prvotne vznikla hypotekárnou krízou z konca roku 
2008, ktorá sa rozšírila a rozrástla postupne na globálnu 
krízu. Realitou je však to, že súčasná globálna kríza je 
krízou industriálneho ekonomického systému, ktorý na-
razil na svoje limity, a to najprv na limity trhu. Finanč-
né inovácie umožnili nafúknuť reálny trh za jeho hrani-
ce, vytvoriť ilúziu neobmedzeného trhu, ktorá umožňo-
vala ďalšiu expanziu dožívajúceho industriálneho sys-
tému, namiesto jeho transformácie. 

Finančné inovácie umožnili expanziu produkčných sys-
témov a expanziu produkcie, ktorú teraz nemožno 
umiestniť na trhu, pretože chýba dopyt. Podľa Medarda 
Gabela svetová ekonomika by potrebovala 4 miliardy 
nových zákazníkov, ktorí by odoberali jej produkciu. 4 
miliardy ľudí na Zemi si však túto produkciu nemôžu 
dovoliť. Ponuka je iná ako dopyt. Vznikla disparita me-
dzi ekonomickou a spoločenskou realitou a rôznymi fi-
nančnými nástrojmi sformovanou globálnou ekonomi-
kou podľa subjektívnych želaní a predstáv. Nebol to te-
da trh, kto vytvoril finančnú bublinu a nadbytočné pro-
dukčné kapacity, ale ľudia pracujúci v biznise a finan-
ciách, ktorí trh ignorovali a obchádzali, a to využívaním 
rôzneho druhu finančných inovácií, marketingových ná-
strojov a rôznych podôb korupcie.  

Produkčne kapacity sú celosvetovo naddimenzované. 
Produkcia nemá odberateľa. V druhej polovici roku 
2008 začala priemyselná produkcia klesať alebo stag-
novať. Čísla sa však objavili neskoršie. Prvé sa na 
stránkach novín objavili informácie o hypotekárnej krí-
ze. Preto je považovaná hypotekárna kríza považovaná 
za spúšťač krízy. Ak si zoberieme dlhodobé trendy, tak  
industriálny systém je hlavným nositeľom krízy, prie-
mysel sa dostal do krízy a priemyselná produkcia 
v druhom polroku 2008 narazila na limity trhu. To čo sa 
musí zmeniť a transformovať je teda industriálny sys-
tém.  

Globálna kríza je teda krízou transformačnou. Indus-
triálna spoločnosť je nahrádzaná informačnou spoloč-
nosťou. Industriálna ekonomika je nahrádzaná infor-
mačnou ekonomikou alebo tiež novou ekonomikou in-
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formačnej spoločnosti. Sú to informačné technológie, 
ktoré menia štruktúru a organizáciu ekonomiky, spo-
ločnosti a civilizácie. Sú to tiež informačné technológie, 
ktoré umožňujú riešenie limitovanosti zdrojov. Politiky 
ovplyvňujúce fungovanie a pravidlá jednotlivých eko-
nomík ako i globálnej ekonomiky však ostali zachované 
z čias plnej slávy systému industrializmu. Vytvárajúce 
sa štruktúry informačnej spoločnosti sú tak naďalej ria-
dené politikami vytvorenými na riadenie industriálneho 
systému. 

Ako hovorí Fritjof Capra nie je potrebné prevážať 
z jedného konca zemegule na iný koláče a teda hmotu 
a zaťažovať tak dopravou životné prostredie, stačí pre-
vážať recepty, a k tomu je k dispozícii existujúca in-
formačná superdiaľnica. Človek však stále preváža 
hmotu z jedného konca zemegule na druhý.  

Civilizačná transformácia prebieha zhruba od roku 
1956, kedy v USA počet pracovníkov, ktorí pracujú 
s informáciami, prvý krát prevýšil počet pracovníkov 
v priemysle. Informačné technológie, ktoré v druhej tre-
tine 20. storočia odštartovali civilizačnú transformáciu, 
menili spočiatku výrobu a podniky, neskoršie organizá-
cie a inštitúcie a postupne sa rozšírili na celú spoloč-
nosť. Informačná technológia sa podľa Yoneji Masudu 
stala technológiou spoločenskou, a na základe vyššej 
produktivity transformuje celý systém spoločnosti a ci-
vilizácie. Hierarchické štruktúry zastarali a začali uvoľ-
ňovať miesto pružnejším sieťovým štruktúram.   

Rozpadávajúci sa industriálny systém je spojený s ras-
túcim chaosom a celosvetovou nestabilitou, rozkladom 
morálnych základov spoločnosti a deštrukciou sociál-
nych väzieb spojenou s deštrukciou sociálneho kapitálu. 
Industriálny ekonomický systém sa snaží prežiť aj za 
cenu deštrukcie životného prostredia rovnako ako niče-
nia ostatných podsystémov spoločnosti ako sú školstvo, 
zdravotníctvo alebo kultúra. Je ničený najmä sociálny 
kapitál, čo sa prejavuje uvoľňovaním základných väzieb 
spoločnosti v jednotlivých krajinách.  

Podsystém ekonomiky odsáva zdroje z ostatných pod-
systémov spoločnosti a výsledkom je celosvetovo po-
stupujúca devastácia spoločnosti v jednotlivých kraji-
nách sveta a celosvetový rast organizovaného zločinu, 
ktorý sa stále viac stáva globálnym vysokosofistikova-
ným podnikom. 

Podľa Johna Michaela Greera dochádza ku katabolic-
kému kolapsu civilizácie, kedy spoločnosti, ktoré sa na-
chádzajú v štádiu úpadku, kanibalizujú svoju vlastnú 

infraštruktúru, aby naplnili svoje okamžité potreby 
a tým vlastne urýchľujú svoj zánik.  

Jedným z možných scenárov vyústenia globálnej krízy 
je teda samozrejme zánik civilizácie. Súčasné politické 
a spoločenské elity robia všetko preto, aby sa takýto 
scenár naplnil. Sú ochotné devastovať spoločnosť v zá-
ujme záchrany zanikajúceho industriálneho systému. 
Keďže však tento je podsystémom spoločnosti,  deš-
trukciou spoločnosti zanikne tento systém tak či tak.  

V minulosti už neraz civilizácie zanikli. Je viac ako dve 
desiatky rôznych civilizácií, ktoré prešli zrodom, obdo-
bím vzostupu a vrcholu, aby nakoniec zanikli a uvoľnili 
tak miesto chaosu, z ktoré potom vždy povstal nový po-
riadok, nový spoločenský systém, nová civilizácia. Ob-
dobie temna a nestability, ktoré obyčajne nasleduje po 
zániku civilizácie môže trvať niekoľko storočí alebo 
dlhšie či kratšie časové obdobie. Z dlhodobého hľadiska 
je to iba určitá časová epizóda medzi dvoma civilizá-
ciami, z hľadiska človeka, jedinca, rodiny, komunity, 
spoločnosti je to však vždy katastrofa. 

Človek však prvý krát vo svojej histórii dospel do štádia 
evolúcie, v ktorom vie, že existujúci systém zaniká, má 
však dostatok informácií a znalosti, technológií a skú-
senosti, aby dokázal zanikajúci systém vedome trans-
formovať, alebo aby vedome podporil prebiehajúce 
transformačné procesy.  Jednou z ciest je preorientácia 
politík jednotlivých krajín v smere podpory relokalizá-
cie ekonomík týchto krajín a podpory obnovy sociálne-
ho kapitálu. 

4. Vytvárajúce sa ekonomické teórie 
a nástroje obnovy lokálnych ekono-
mík 

Základom relokalizácie jednotlivých ekonomík je vy-
tvorenie nového ekonomického modelu, ktorý by na-
hradil súčasný dominujúci ekonomický industriálny 
model. Vytvárajúca sa ekonomická teória resp. jej pred-
stavitelia vytvárajú určitý nový ekonomický model, kto-
rý sa môže stať východiskom pre formuláciu politík tr-
valo udržateľného rozvoja ako i ich následnú realizáciu 
v podobe relokalizácie ekonomík a obnovy sociálneho 
kapitálu.  

Medzi hlavné teoretické prúdy vznikajúceho nového 
ekonomického myslenia môžeme zaradiť novú ekonó-
miu (Ekins, Max-Neef, Conaty, Hendersonová, Parki-
nová, Rifkin, Goldsmith, Etzioni, Gore, Schumacher, 
Dothwaite), humanistickú ekonómiu (Lutz, Lux), eko-
nómiu reálneho života (Ekins, Max-Neef, Daly), ekolo-
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gickú ekonómiu (Ekins, Conaty, Parkinová, Henderso-
nová), ekonómiu ustáleného stavu (Daly, Cobb), geo-
nómiu (Carson, Mouldenová, Rifkin), bionómiu (Rot-
schild), bioekonómiu (Georgescu-Roegen), socioeko-
nómiu (Etzioni) a regeneračnú ekonómiu (Hawken). 
Charakteristickou črtou vznikajúcich nových ekono-
mických teórií je skutočnosť, že ich predstavitelia vzá-
jomne spolupracujú a nebojujú medzi sebou, ako tomu 
je u konvenčných ekonómov, ale snažia sa spolu a vo 
vzájomnej interakcii postihnúť čo najviac problémov, 
ktoré by mohli napomôcť zlepšeniu stavu životného 
prostredia na Zemi ako aj k riešeniu sociálnych problé-
mov spoločnosti. 

Tento model je založený na tom, že chápe ekonomiku 
ako podsystém prírody, rešpektuje druhý zákon termo-
dynamiky a snaží sa o zosúladenie pôsobenia ekonomi-
ky so zachovaním životného prostredia na Zemi.  

 

Hlavnými charakteristikami, ktoré odlišujú tento nový 
ekonomický udržateľný model od konvenčného indus-
triálneho modelu sú nasledovné: 

• Udržateľný model sa snaží minimalizovať produk-
ciu entropie resp. pôsobiť proti jej vzniku, je zalo-
žený na minimalizácii produkcie odpadov, mini-
malizácií spotreby surovín a energie, maximálnom 
zužitkovaní vstupujúcej energie, surovín a materiá-
lov. Zatiaľ čo industriálny model je lineárny, udr-
žateľný model je cyklický. Snaží sa napodobovať 
prírodu (Wilhelm Ostwald, Nicholas Georgesc-
Roegen, Herman Daly, Sara Parkin, Ernst Schu-
macher, Hazel Hendesrsonová, Fritjof Capra). 

• Udržateľný model je chápaný ako otvorený, inter-
agujúci podsystém, rešpektujúci zákony prírody 
a Univerza. Industriálny model je konštruovaný 
ako mechanizmus, stroj, udržateľný model sa snaží 
napodobovať prírodu napr. koncept ekogramotnos-
ti. Industriálny model chápe ekonomiku ako uzav-
retý, izolovaný systém, komunikujúci s okolím je-
dine prostredníctvom spotreby surovín a energie 
a produkcie odpadov (Nicholas Georgescu-
Roegen, Ernst Schumacher, Herman Daly, Sara 
Parkin, Hazel Hendersonova, Fritjof Capra). 

• Udržateľný model je založený na diverzifikácii 
ľudských potrieb a individualizácií spokojnosti ľu-
dí, podľa ich hodnotových orientácií a prirodze-
ných, spotreba má byť primeraná,  zatiaľ čo indus-
triálny model je založený na maximálnej spotrebe 

tovarov a služieb a umelej podpore rastu tejto spot-
reby. Hlavným kritériom industriálneho rozvoja je 
dosahovanie zisku, zatiaľ čo hlavným kritériom 
udržateľného modelu je spokojnosť človeka a jeho 
spolužitie s prírodou (Ernst Schumacher, Fritjof 
Capra, Hazel Hendersonova, Edward Goldsmith, 
James Goldsmith, Pat Conaty, Paul Ekins). 

• Udržateľný model je založený na diverzifikácii 
produkcie a služieb, zatiaľ čo industriálny model je 
založený na masovej sériovej produkcii a zároveň 
uniformite tovarov a služieb (Edward Goldsmith, 
Pat Conaty, Paul Ekins, Helena Norberg-
Hodgeová, Richard Douthwaite). 

• Udržateľný model sa snaží korigovať zlyhanie trhu 
akceptovaním dlhodobých horizontov a potreby 
zachovania životného prostredia na Zemi, vyžaduje 
maximálnu internalizáciu nákladov a prisúdenie 
skutočnej hodnoty Prírode. Industriálny model po-
zerá na Prírodu iba ako na zdroj surovín a odkla-
dište odpadkov a odpadov, náklady sú vo veľkej 
miere externalizované (Herman Daly, John Cobb, 
Jr., Amory Lovins, Ernst Ulrich von Weizsäcker, 
Hazel Hendersonová, Sara Parkinova). 

• Udržateľný model smeruje k vyváženiu globalizá-
cie resp. globálnej ekonomiky lokálnymi ekono-
mickými aktivitami, na rozdiel od industriálneho 
modelu, kde globalizácia lokálne ekonomiky likvi-
duje (James Goldsmith, Edward Goldsmith, Pat 
Conaty, Richard Douthwaite, Sara Parkinová, Ha-
zel Hendersonová). 

• Udržateľný model je založený na sieťovej organi-
zácii ekonomiky a spoločnosti, zatiaľ čo indus-
triálny model je založený na koncentrácii, centrali-
zácii a hierarchizácii (Dennis Meadows, Donella 
Meadowsová, Kevin Kelly). 

• Udržateľný model vyžaduje pracovnú silu s pruž-
nou kvalifikáciou, zatiaľ čo industriálny model vy-
žaduje jednoduchú a nízkokvalifikovanú pracovnú 
silu (Sara Parkinová, Pat Conaty, Helena Norberg-
Hodgeová). 

• Udržateľný model využíva kôš ekonomický, spo-
ločenských a environmentálnych ukazovateľov, ši-
tých na mieru a konštruuje alternatívne ekonomic-
ké ukazovatele, zamerané na kvalitu života, zatiaľ 
čo industriálny model využíva ako hlavný ukazo-
vateľ hrubý domáci produkt (Herman Daly, John 
Cobb, Jr., Hazel Hendersonová, Sara Parkinová). 
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5. Nástroje realizácie udržateľného mo-
delu ekonomiky 

Predstavitelia nových ekonomických teórií a škôl vyvi-
nuli a testujú viacero ekonomických nástrojov, ktoré 
môžu napomôcť k presmerovaniu smerom k udržateľ-
nému rozvoju, či už postupnými úpravami súčasného 
ekonomického systému, alebo vytváraním alternatívne-
ho ekonomického systému, ktorá súčasný ekonomický 
systém postupne nahradí.  

Týmito nástrojmi sú: 

• Ekologická daňová reforma, založená na internali-
zácii externalít a zavedení ekologických daní zahr-
ňujúcich skutočné náklady spotrebovávaných su-
rovín a energie a zaťažení pôvodcu znečistenia ex-
ternými nákladmi, čo by malo viesť k zníženiu 
spotreby surovín a energie resp. k ich efektívnej-
šiemu využívaniu. Pôvodný koncept daňovej re-
formy je prisudzovaný britskému ekonómovi Ceci-
lovi Pigouovi, ktorý si už v roku 1920 všimol, že 
pre hospodárstvo je prospešné, keď sa za spotrebu 
verejných statkov platia spravodlivé ceny. Podľa 
jeho názoru by dane mali primerane riadiť ceny. 
V súčasnosti je ekologická daňová reforma spájaná 
najmä s Ernstom Ulrichom von Weizsäckerom, 
tiež s Amorym Lovinsom, Stephanom Schmidhei-
nym, ktorý navrhol koncept eko-efektívnosti, Ha-
zel Hendersonovou, ktorá navrhuje daňové úľavy 
na podporu nezamestnanosti, daň zo znečistenia 
a nahradenie dane z pridanej hodnoty - Value Ad-
ded Tax - VAT daňou z vydanej hodnoty - Value 
Extracted Tax - VET, a ďalšími. 

• Zavedenie občianského príjmu – Citizen´s Income 
alebo Basic Income podľa návrhov Jamesa Rober-
tsona. Občiansky príjem by nahradil príspevky na 
deti a starobné dôchodky a bol by financovaný 
z ekologických daní. 

• Zavedenie alternatívnych ekonomických ukazova-
teľov, ukazujúcich skutočný stav celej spoločnosti 
namiesto doterajšieho HDP, používanie koša eko-
nomických, spoločenských a environmentálnych 
ukazovateľov, diverzifikovaných podľa potrieb 
jednotlivých regiónov, oblastí resp. štátov. Naj-
známejšími alternatívnymi ukazovateľmi sú:  

• ISEW - Index of Sustainable Welfare - Index trva-
lo udržateľného ekonomického bohatstva, ktorý 
skonštruovali v roku 1989 Herman Daly a John

 
 

 

Cobb, Jr. v spolupráci s New Economic Founda-
tion,  

• HDI - Human Development Index - Index ľudské-
ho rozvoja, skonštruovaný a používaný v rámci 
UNDP - United Nations Development Program - 
Rozvojového programu OSN, 

• Country Futures Indicators - Indikátory budúcnosti 
krajiny, skonštruované Hazel Hendersonovou,   

• Calvert-Henderson Quality of Life Indicators, kto-
ré Hazel Hendersonová vytvorila z Country Futu-
res Indicators v spolupráci s Calvert Investment 
Fund, 

• Net National Welfare - Index čistého národného 
bohatstva, skonštruovaný Japoncami, 

• Wealth Index - Index bohatstva Svetovej banky, 
podľa ktorého 60% bohatstva národov tvorí ľudský 
kapitál, 20% prírodné zdroje a 20% vybudovaný 
kapitál ako továrne, banky, infraštruktúra 

• Presun dôrazu z produktivity práce na produktivitu 
zdrojov a energie tzv. negawattová revolúcia Amo-
ry Lovinsa, založená na skutočnosti, že najlacnej-
šia energia, je nevyrobená resp. ušetrená energia. 
Negawatty sú vlastne nevyrobené watty. Je to 
vlastne koncept efektívnosti energie, keď je možné 
efektívnosť predávať. Lovins tiež navrhol koncept 
negalitrov pre vodu a negakilometrov pre pohonné 
látky, ktoré sú založené na rovnakých princípoch 
ako negawatty. 

• Používanie ekonomických nástrojov ako Least 
Cost Planning - LCP - nákladovo najpriaznivejšie-
ho energetického plánovania resp. integrovaného 
plánovania zdrojov - IRP, ktoré sa využíva v USA, 
Feebates, ktoré navrhol Rosenfeld a čo je akási 
kombinácia poplatku - fee, čiže pokuty, malusu za 
neefektívnosť a zľavy - rebate, čiže prémie, bonusu 
za efektívnosť. Lovins uvádza, že feebates by sa 
dali použiť na urýchlenie zavádzania nových proe-
kologických technológií. 

• Prevádzanie ekologického a sociálneho auditu, 
ekologické a sociálne účtovníctvo, ekologické, 
etické a sociálne investovanie. Tieto koncepty sú 
presadzované najmä New Economic Foundation 
a novými ekonómami Patom Conatym, Paulom 
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Ekinsom alebo Richardom Douthwaitom. Princí-
pom je nahradenie hlavného kritéria zisku krité-
riami zameranými na podporu ekológie, sociálneho 
a miestneho rozvoja a rešpektovanie určitej etiky. 

• Vytváranie siete lokálnej ekonomiky, podpora ko-
munitnej ekonomiky, vytváranie systémov komu-
nitnej ekonomiky, bezpeňažné systémy, bezpeňaž-
ná ekonomika napr. systémy LETS - Local Ex-
change Trade Systems, ktoré vymyslel Michael 
Linton, družstevné záložne Credit Unions, komu-
nitné pôžičkové fondy SHARE - Self Help Asso-
ciation for Local Economy - Asociácia vzájomnej 
pomoci pre miestnu ekonomiku, ktorá funguje 
v USA a CELT - Community Enterprise Loans 
Trust - Pôžičkové konzorcium pre komunitné pod-
nikanie, ktoré funguje na Novom Zélande, Mon-
dragonský družstevný systém a ďalšie.  

• Presun priorít na obnoviteľné a alternatívne ener-
getické zdroje ako solárna energia, veterná energia, 
geotermická energia, presun prostriedkov napr. 
z investícií do jadrovej energetiky do daňových 
úĺav a zvýhodňovania alternatívnych energetických 
zdrojov, vytváranie a realizácia alternatívnych stra-
tégií ako napr. Slnečná stratégia Hermanna Schee-
ra. 

Uvedené ekonomické nástroje sú s úspechom odskúša-
vané v rôznych krajinách sveta, napr. negawattová re-
volúcia umožnila v mnohých prípadoch presmerovanie 

k udržateľnejšiemu rozvoju. Používanie a zavádzanie 
týchto nástrojov však závisí od vôle politikov a riadia-
cich pracovníkov a tiež od stavu spoločnosti, stupňa 
demokracie a konsenzu v otázke potreby opustenia in-
dustriálneho modelu rozvoja ekonomiky a prechodu 
k modelu udržateľnému resp. aspoň o čosi udržateľnej-
šiemu. 

6. Záver 
Vytvorenie udržateľného modelu ekonomiky v prípade 
jeho úspešnej realizácie bude znamenať doplnenie v sú-
časnosti procesmi transnacionalizácie deformovanej 
štruktúry globálnej ekonomiky obnovením lokálnych 
ekonomík spolu s obnovením resp. obnovovaním so-
ciálneho kapitálu.  

Relokalizácia ekonomík jednotlivých krajín by mala 
znamenať obnovu lokálnych ekonomík využívajúcich 
lokálne zdroje, riešenie sociálnych a ekonomických 
problémov obyvateľstva, riešenie problému nezamest-
nanosti a obnovu sociálneho kapitálu ako základu ob-
novy komunít, spoločenstiev, lokálnych a regionálnych 
ekonomík, ktoré by viedli k obnovovaniu ekonomickej 
a spoločenskej rovnováhy v jednotlivých krajinách.  

Znamenalo by to zmenšenie súčasnej polarizácie bohat-
stva, vytvorenie väčšej ekonomickej a sociálnej stability 
v rámci jednotlivých krajín i globálnej ekonomiky ako 
celku. 
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Abstract 
The paper deals with educational characteristics of human resources in Slovakia, 
particularly their educational level and structure. It presents country performance and 
progress in education and training in the context of European benchmarks 2010. 
Moreover, indicators are assessed that characterize educational structure of the 
working population at national and regional level. 
 
 

* Príspevok bol vytvorený s podporou vedeckovýskumného projektu VEGA 1/0370/08 Regionálny prístup k mera-
niu sociálneho kapitálu a chudoby. 

1. Úvod 
V čase, keď ekonomicky vyspelé štáty prechádzajú 
z fázy industriálnej do fázy postindustriálnej sa vynára 
viacero globálnych výziev, ktoré počiarkajú strategický 
význam vzdelania. Sme svedkami rýchlych technolo-
gických zmien, digitalizácie ekonomických aktivít a za-
vádzania moderných technológií do rôznorodých oblastí 
života spoločnosti. Technický a vedecký progres cha-
rakteristický pre nastupujúcu informačnú spoločnosť 
posúva ťažiska v charaktere práce od rutinnej 
k tvorivej,  od menej kvalifikovanej ku kvalifikovanej-
šej a od nižších nárokov na vzdelanie k vyšším.  

Z vyššie uvedeného vyplývajú významné implikácie pre 
Slovensko. Dobiehanie vyspelejších krajín už 
v súčasnosti nemožno zabezpečiť len transferom tech-
nológií zo zahraničia, ktorý využíva predovšetkým lac-
nejšiu a menej kvalifikovanú pracovnú silu. Ak má Slo-
vensko obstáť v konkurenčnom boji, musí vytvárať 
vhodné inštitucionálne, infraštruktúrne a legislatívne 
podmienky pre výrobu komodít a export tovarov 
s vysokou kvalifikačnou náročnosťou. K efektívnej ab-
sorpcii kvalifikačne náročnejších investícií však ne-
možno dôjsť bez primeranej kvality ľudských zdrojov. 
Zásoba kvalitného ľudského potenciálu v spoločnosti 
prestáva byť braná ako niečo samozrejmé a stáva sa ob-
jektom zvýšenej pozornosti a cieľom rozvojových snáh.

 

Zaujímavé je v tejto súvislosti vedieť, či zodpovedajú 
vzdelanostné charakteristiky populácie Slovenska no-
vým výzvam, ktoré pred ňu nastoľuje informačná spo-
ločnosť.  

Cieľom príspevku je posúdiť na základe vybraných 
ukazovateľov vzdelanostnú úroveň a  štruktúru obyva-
teľstva Slovenska. Pre potreby porovnania vzdelanost-
nej úrovne SR s ostatnými krajinami EÚ analyzujeme 
päť ukazovateľov určených na meranie pokroku vo vy-
konávaní lisabonských cieľov. Tieto ukazovatele vy-
hodnocujeme na základe súboru referenčných hodnôt 
európskej priemernej výkonnosti v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy. Analýza vzdelanostnej štruktúry 
populácie je vykonaná jednak na národnej (NUTS 1) 
ako aj  regionálnej úrovni (za región považujeme územ-
nú jednotku NUTS 3). Vzdelanostná  štruktúra populá-
cie SR je vyjadrená podielom celkového obyvateľstva 
vo veku 25 – 64 rokov, ktorí dosiahli jednotlivé  úrovne 
vzdelania  na celkovom počte obyvateľov v rovnakej 
vekovej skupine.  Z dôvodu nedostupnosti  štatistických 
údajov  tohto ukazovateľa na regionálnej  úrovni je 
vzdelanostná štruktúra v  jednotlivých krajoch SR ana-
lyzovaná na základe dosiahnutého vzdelania ekonomic-
ky aktívneho obyvateľstva. Vývoj jednotlivých ukazo-
vateľov je posudzovaný v časovom horizonte rokov 
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2000-2008 resp. 2000-2009.  Na získanie údajov kvan-
titatívneho charakteru zo sekundárnych zdrojov sú vyu-
žité oficiálne medzinárodné a národné databázy zriaďo-
vané Eurostatom a Štatistickým úradom SR.   

2. Úloha a význam vzdelania v infor-
mačnej spoločnosti 

O novej informačnej spoločnosti sa už pomerne dlho 
súdi, že motorom jej vývoja bude neustály pokrok ľud-
ského poznania. Dvaja najznámejší protagonisti postin-
dustriálnej spoločnosti francúzsky sociológ Alain Tou-
rain (1969) a americký sociológ Daniel Bell (1973) v 
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. stor. zhodne  
predpovedali, že ústrednou hodnotou novej spoločnosti 
bude vzdelanie.  V historickom kontexte sa prvé disku-
sie o civilizačnej transformácii, tzn. prechod od indus-
triálnej k informačnej spoločnosti, objavujú od polovice 
šesťdesiatych rokov 20. stor. Prelom 20. a 21. storočia 
je spájaný už aj s formovaním reálneho profilu infor-
mačnej spoločnosti vo väčšine vyspelých priemysel-
ných krajín sveta. Tri základné  vývojové štádia ľudskej 
civilizácie ilustruje Obrázok 1. 

 

Obrázok 1 Vývojové štádia ľudskej civilizácie 

Zdroj: Klinec (2007) 

Ekonomika zodpovedajúca nastupujúcej informačnej 
spoločnosti sa označuje ako „znalostne založená eko-
nomika“. Jej základy sú položené v znalostiach a 
schopnostiach ľudí a jej konkurenčná výhoda vzniká 
vďaka tvorivej ľudskej práci. V znalostne založenej 
ekonomike sa produkujú nové technológie 
a ekonomické aktivity sú zamerané na produkciu inova-
tívnych výrobkov a služieb.  Ľudské zdroje so svojou 
schopnosťou pridať hodnotu prostredníctvom vytvára-
nia a aplikácie znalostí predstavujú jednu 
z najdôležitejších sfér rozvoja inovácií, rýchlejšej mo-
dernizácie a vytvorenia konkurenčnej výhody jednotli-
vých ekonomík. Budúca konkurencieschopnosť krajín  
je preto úzko spätá s úrovňou dosiahnutej vzdelanosti 
ľudských zdrojov.  

Ak vychádzame z prístupu Portera (1990), môžeme typ 
ekonomiky, v ktorej konkurenčná výhoda sa získava na 
základe znalostí, inovácií a technologického pokroku, 

označiť ako ekonomiku orientovanú na inovácie. Podľa 
zdroja konkurenčnej výhody poznáme okrem tohto typu 
ekonomík aj ekonomiky orientované na náklady resp. 
na výrobné faktory a ekonomiky orientované na inves-
tície (Obrázok 2). 

V súvislosti s prechodom od industriálnej k informačnej 
spoločnosti prechádza aj význam vzdelania v priebehu 
20 stor. značnými premenami. 

 
Obrázok 2 Vývojové fázy ekonomických systémov 

Zdroj: Porter (1990) 

Vzdelanie malo v každej spoločnosti dôležitú úlohu, aj 
keď bolo výsadou určitej vrstvy ľudí. Do druhej sveto-
vej vojny prakticky vo všetkých krajinách Európy bolo 
vzdelanie určené hŕstke privilegovaných. V priebehu 
tridsiatich povojnových rokov prešiel celý rad krajín 
Európy prudkou vlnou demokratizácie vzdelávania. 
Ako uvádza Keller (2010), práve v tomto zmysle sa 
vtedy hovorilo o expanzii tzv. vzdelanostnej spoločnos-
ti. Dnes sa hovorí stále hlasnejšie o nutnosti budovania 
vzdelanostnej spoločnosti, aj keď je  možné nájsť rad 
kritických názorov k rétorickej figúre vedomostnej spo-
ločnosti (Liessman, 2008; Keller a Tvrdý, 2008). Inšpi-
ratívny postoj ponúka polemiku a početné diskusie vy-
voláva Liessman  (2008),  keď tvrdí, že za údajným 
prechodom od industriálnej spoločnosti k vzdelanostnej 
spoločnosti sa skrýva len prudké tempo industrializácie 
a ekonomizácie vzdelanosti. Súčasnú teóriu vzdelanost-
nej spoločnosti príznačne nazýva teória nevzdelanosti.  
Napriek ozývajúcej sa kritike,  dosiahnutie vzdelanost-
nej spoločnosti ostáva deklarovaným programom Eu-
rópskej únie a vlád mnohých štátov vrátane Slovenska. 

Ekonomika  
ťahaná  
zdrojmi  
 

Ekonomika 
ťahaná  
inováciami  
 

Základné výrobné 
faktory ako prí-
rodné zdroje, 
geografická polo-
ha, pôda alebo 
nekvalifikovaná 
práca 
 

Transfer techno-
lógií zo zahrani-
čia, investície do 
kapitálového 
vybavenia,   
príliv zahranič-
ného kapitálu 
 

Dôraz na rozvoj 
ľudských zdrojov, 
terciárne vzdelanie,  
investície do vý-
skumu a vývoja 
s vysokým inovač-
ným 
potenciálom  

Ekonomika  
ťahaná investí-
ciami   
 

Vývojová fáza 

Zdroj konkurenčnej výhody 

Agrárna 
Spoločnosť 
(800 p. n. l.  
1650 - 1750 n. l. 

 

Industriálna 
spoločnosť 
(1650 - 1750 
n. l. až 1956 n. 
l. - podnes) 

Informačná 
spoločnosť 
(1956 n. l. - 
podnes) 



Impulzom pre prechod SR na znalostnú ekonomiku bol 
okrem svetového vývoja aj dokument spracovaný E
rópskou úniou a je známy pod označením Lisabonská 
stratégia
bonskej stratégie boli v
roku 2010 stanovené tri hlavné strategické ciele, ktoré 
boli  rozpracované do 13 špecifických cieľov, ku kt
rým Stála komisia pre indikátory a
(SGIB) stanovila 29 indik
renčných hodnôt. Stalo 

 

Napĺňanie strategických cieľov a hodnotenie výsledkov 
členských štátov pri dosahovaní európskych kľúčových 
referenčných kritérií sa pravidelne monitoruje za
spolupráce členských štátov a 
Hodnotenie pokroku prezentujú správy Európs
s názvom Pokrok pri dosahovaní lisabonských cieľov v 

 

 

 

 

 

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a

2.1 Hodnotenie pokroku SR pri dosaho
bonských cieľov 
a odbornej prípravy

Impulzom pre prechod SR na znalostnú ekonomiku bol 
okrem svetového vývoja aj dokument spracovaný E
rópskou úniou a je známy pod označením Lisabonská 
stratégia (Madzinová, 2008)
bonskej stratégie boli v
roku 2010 stanovené tri hlavné strategické ciele, ktoré 
boli  rozpracované do 13 špecifických cieľov, ku kt
rým Stála komisia pre indikátory a
(SGIB) stanovila 29 indik
renčných hodnôt. Stalo 

Tabuľka 

1. Zlepšiť kvalitu a
v EÚ. 

2. Zabezpečiť dostupnosť  systému vzdelávania a odbornej prípravy vše
kým. 

3. Otvoriť systém vzdelávania a

1. V roku 2010 percento žiakov
školu nepresiahne

2. Do roku 2010 počet absolventov z 
nických študijných odborov by mal narásť najmenej o
súčasne by mala klesnúť rodová nerovnosť.

3. V roku 2010 
ukončené stredné  vzdelanie 

4. Do roku 2010 
rokov) na celoživotnom vzdelávaní by mala byť aspoň vo 12,5 %.

5. Do roku 2010 by sa malo znížiť percento 15
sahujú nízke výsledky v čítaní
o 20 %. 

Napĺňanie strategických cieľov a hodnotenie výsledkov 
členských štátov pri dosahovaní európskych kľúčových 
referenčných kritérií sa pravidelne monitoruje za
spolupráce členských štátov a 
Hodnotenie pokroku prezentujú správy Európs
s názvom Pokrok pri dosahovaní lisabonských cieľov v 

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a

Hodnotenie pokroku SR pri dosaho
bonských cieľov 

odbornej prípravy

Impulzom pre prechod SR na znalostnú ekonomiku bol 
okrem svetového vývoja aj dokument spracovaný E
rópskou úniou a je známy pod označením Lisabonská 

(Madzinová, 2008)
bonskej stratégie boli v oblasti vzdelávacej politiky do 
roku 2010 stanovené tri hlavné strategické ciele, ktoré 
boli  rozpracované do 13 špecifických cieľov, ku kt
rým Stála komisia pre indikátory a
(SGIB) stanovila 29 indik
renčných hodnôt. Stalo sa tak v

Tabuľka 1: Strategický rámec európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a

Strategické ciele a

Strategické ciele do 
Zlepšiť kvalitu a efektívnosť systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Zabezpečiť dostupnosť  systému vzdelávania a odbornej prípravy vše

Otvoriť systém vzdelávania a

Referenčné ukazovatele v roku 2010
V roku 2010 percento žiakov
školu nepresiahne hranicu 10%.
Do roku 2010 počet absolventov z 
nických študijných odborov by mal narásť najmenej o

by mala klesnúť rodová nerovnosť.
V roku 2010 najmenej 85 % 22
ukončené stredné  vzdelanie 

u 2010 účasť dospelej populácie v produktívnom veku (25
rokov) na celoživotnom vzdelávaní by mala byť aspoň vo 12,5 %.
Do roku 2010 by sa malo znížiť percento 15
sahujú nízke výsledky v čítaní

Napĺňanie strategických cieľov a hodnotenie výsledkov 
členských štátov pri dosahovaní európskych kľúčových 
referenčných kritérií sa pravidelne monitoruje za
spolupráce členských štátov a 
Hodnotenie pokroku prezentujú správy Európs
s názvom Pokrok pri dosahovaní lisabonských cieľov v 

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a

Hodnotenie pokroku SR pri dosaho
bonských cieľov v oblasti vzdelávania 

odbornej prípravy 

Impulzom pre prechod SR na znalostnú ekonomiku bol 
okrem svetového vývoja aj dokument spracovaný E
rópskou úniou a je známy pod označením Lisabonská 

(Madzinová, 2008). V súlade s 
oblasti vzdelávacej politiky do 

roku 2010 stanovené tri hlavné strategické ciele, ktoré 
boli  rozpracované do 13 špecifických cieľov, ku kt
rým Stála komisia pre indikátory a referenčné kritéria 
(SGIB) stanovila 29 indikátorov a 5 kľúčových ref

sa tak v roku 2002 v

: Strategický rámec európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a

Strategické ciele a

Strategické ciele do roku 2010
efektívnosť systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Zabezpečiť dostupnosť  systému vzdelávania a odbornej prípravy vše

Otvoriť systém vzdelávania a odbornej prípravy širšiemu svetu.

Referenčné ukazovatele v roku 2010
V roku 2010 percento žiakov vo veku 18-

hranicu 10%. 
Do roku 2010 počet absolventov z matematických, prírodných a
nických študijných odborov by mal narásť najmenej o

by mala klesnúť rodová nerovnosť.
najmenej 85 % 22-ročných 

ukončené stredné  vzdelanie (minimálne ISCED 3).
účasť dospelej populácie v produktívnom veku (25

rokov) na celoživotnom vzdelávaní by mala byť aspoň vo 12,5 %.
Do roku 2010 by sa malo znížiť percento 15
sahujú nízke výsledky v čítaní v porovnaní s rokom 2000 najmenej 

Napĺňanie strategických cieľov a hodnotenie výsledkov 
členských štátov pri dosahovaní európskych kľúčových 
referenčných kritérií sa pravidelne monitoruje za
spolupráce členských štátov a  Európskej Komisie. 
Hodnotenie pokroku prezentujú správy Európs
s názvom Pokrok pri dosahovaní lisabonských cieľov v 

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v

Hodnotenie pokroku SR pri dosahovaní lis
oblasti vzdelávania 

Impulzom pre prechod SR na znalostnú ekonomiku bol 
okrem svetového vývoja aj dokument spracovaný E
rópskou úniou a je známy pod označením Lisabonská 

. V súlade s plánom Lis
oblasti vzdelávacej politiky do 

roku 2010 stanovené tri hlavné strategické ciele, ktoré 
boli  rozpracované do 13 špecifických cieľov, ku kt

referenčné kritéria 
5 kľúčových ref

roku 2002 v Barcelone 

: Strategický rámec európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a

Strategické ciele a referenčné hodnoty v

roku 2010 
efektívnosť systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Zabezpečiť dostupnosť  systému vzdelávania a odbornej prípravy vše

odbornej prípravy širšiemu svetu.

Referenčné ukazovatele v roku 2010 
-24, ktorí predčasne opúšťajú 

matematických, prírodných a
nických študijných odborov by mal narásť najmenej o 15 %, 

by mala klesnúť rodová nerovnosť. 
ročných občanov EÚ by malo mať 

(minimálne ISCED 3). 
účasť dospelej populácie v produktívnom veku (25

rokov) na celoživotnom vzdelávaní by mala byť aspoň vo 12,5 %.
Do roku 2010 by sa malo znížiť percento 15-ročných žiakov, ktorí d

v porovnaní s rokom 2000 najmenej 

Zdroj: EK, 2009

Napĺňanie strategických cieľov a hodnotenie výsledkov 
členských štátov pri dosahovaní európskych kľúčových 
referenčných kritérií sa pravidelne monitoruje za úzkej 

Európskej Komisie. 
Hodnotenie pokroku prezentujú správy Európskej únie 
s názvom Pokrok pri dosahovaní lisabonských cieľov v 

chudoba v regiónoch Slovenska 

94 

vaní lisa-
oblasti vzdelávania 

Impulzom pre prechod SR na znalostnú ekonomiku bol 
okrem svetového vývoja aj dokument spracovaný Eu-
rópskou úniou a je známy pod označením Lisabonská 

plánom Lisa-
oblasti vzdelávacej politiky do 

roku 2010 stanovené tri hlavné strategické ciele, ktoré 
boli  rozpracované do 13 špecifických cieľov, ku kto-

referenčné kritéria 
5 kľúčových refe-

Barcelone 

a to prijatím programu Európskej komisie 
a odborná príprava 2010 
ning 2010
2010 je 
vzdelávaní a od
v máji 2009  Rada EÚ pre vzdelávanie, mládež 
a kultúru. V
štyri strategické ciele a
pre zlepšenie
do roku 2020. 
ukazovatele v oblasti vzdelávania a
tak ako sú  formulované v
prehľadným spôsobom uvádza T

: Strategický rámec európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a

referenčné hodnoty v oblasti vzdelávania a

efektívnosť systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Zabezpečiť dostupnosť  systému vzdelávania a odbornej prípravy všet-

odbornej prípravy širšiemu svetu. 

, ktorí predčasne opúšťajú 

matematických, prírodných a  tech-
15 %,  pričom 

by malo mať 

účasť dospelej populácie v produktívnom veku (25-64 
rokov) na celoživotnom vzdelávaní by mala byť aspoň vo 12,5 %. 

ročných žiakov, ktorí do-
v porovnaní s rokom 2000 najmenej 

Zdroj: EK, 2009

Napĺňanie strategických cieľov a hodnotenie výsledkov 
členských štátov pri dosahovaní európskych kľúčových 

úzkej 
Európskej Komisie. 

kej únie 
s názvom Pokrok pri dosahovaní lisabonských cieľov v 

oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.  Tabuľka 2 
prehľadným spôsobom uvádza hodnotenie Slovenskej 
republiky pri dosahovaní pokroku v
bonských cieľoch týkajúcich sa vzdelávania
prípravy podľa najnovšej správy z

regiónoch Slovenska 

to prijatím programu Európskej komisie 
a odborná príprava 2010 
ning 2010). Pokračovaním tohto programu po roku 
2010 je Strategický rámec
vzdelávaní a odbornej príprave  2020

máji 2009  Rada EÚ pre vzdelávanie, mládež 
kultúru. V rámci tohto strategického rámca boli prijaté 

štyri strategické ciele a
pre zlepšenie oblasti vzdelávania a
do roku 2020. Jednotlivé strategické ciele a
ukazovatele v oblasti vzdelávania a
tak ako sú  formulované v
prehľadným spôsobom uvádza T

: Strategický rámec európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a

oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

1. Urobiť z celoživotného vzdelávania a mobility študujúcich 
realitu.

2. Zlepšiť kvalitu a efektívnosť vzdelávania a
a ich výsledkov.

3. Podporovať spravodlivosť a aktívne občianstvo.
4. Posilniť oblasť inovácií a tvorivosti vrátane podnikavosti na 

všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy.

Referenčné ukazovatele v roku 2020
1. Do roku 2020 by podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzd

lanie a odbornú prípravu, mal byť menej ako 10 %.
2. Do roku 2020 by sa aspoň 95 % detí vo veku 4 rokov až v

ku, v ktorom sa začína povinné základné vzdelávanie, malo 
zúčastňovať vzdelávania v ra

3. Do roku 2020 by podiel osôb vekovej kategórie 30
s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním mal byť aspoň 40 
%. 

4. Do roku 2020 by sa na celoživotnom vzdelávaní malo zúča
tňovať v priemere 15 % dospelých.

5. Do roku 2020 by podiel 15
znalosti v čítaní, matematike a prírodných vedách mal byť 
menej ako 15 %.

Zdroj: EK, 2009 

oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.  Tabuľka 2 
prehľadným spôsobom uvádza hodnotenie Slovenskej 
republiky pri dosahovaní pokroku v
bonských cieľoch týkajúcich sa vzdelávania
prípravy podľa najnovšej správy z

regiónoch Slovenska – Herľany, 13. 10. 2010

to prijatím programu Európskej komisie 
a odborná príprava 2010 (z ang. 

). Pokračovaním tohto programu po roku 
Strategický rámec pre európsku spoluprácu vo 

vzdelávaní a odbornej príprave  2020
máji 2009  Rada EÚ pre vzdelávanie, mládež 

rámci tohto strategického rámca boli prijaté 
štyri strategické ciele a päť  referenčných ukazovateľov 

oblasti vzdelávania a
Jednotlivé strategické ciele a

ukazovatele v oblasti vzdelávania a
tak ako sú  formulované v 
prehľadným spôsobom uvádza T

: Strategický rámec európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

odbornej prípravy

Strategické ciele do roku 2020
Urobiť z celoživotného vzdelávania a mobility študujúcich 
realitu. 
Zlepšiť kvalitu a efektívnosť vzdelávania a
a ich výsledkov. 
Podporovať spravodlivosť a aktívne občianstvo.
Posilniť oblasť inovácií a tvorivosti vrátane podnikavosti na 

šetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy.

Referenčné ukazovatele v roku 2020
Do roku 2020 by podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzd
lanie a odbornú prípravu, mal byť menej ako 10 %.
Do roku 2020 by sa aspoň 95 % detí vo veku 4 rokov až v
ku, v ktorom sa začína povinné základné vzdelávanie, malo 
zúčastňovať vzdelávania v ra
Do roku 2020 by podiel osôb vekovej kategórie 30
s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním mal byť aspoň 40 

Do roku 2020 by sa na celoživotnom vzdelávaní malo zúča
tňovať v priemere 15 % dospelých.
Do roku 2020 by podiel 15
znalosti v čítaní, matematike a prírodných vedách mal byť 
menej ako 15 %. 

oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.  Tabuľka 2 
prehľadným spôsobom uvádza hodnotenie Slovenskej 
republiky pri dosahovaní pokroku v
bonských cieľoch týkajúcich sa vzdelávania
prípravy podľa najnovšej správy z

Herľany, 13. 10. 2010

to prijatím programu Európskej komisie 
z ang. Education and Tra

). Pokračovaním tohto programu po roku 
pre európsku spoluprácu vo 

bornej príprave  2020, ktorý  schválila 
máji 2009  Rada EÚ pre vzdelávanie, mládež 

rámci tohto strategického rámca boli prijaté 
päť  referenčných ukazovateľov 

oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 
Jednotlivé strategické ciele a

ukazovatele v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 
  spomínaných programo

prehľadným spôsobom uvádza Tabuľka 1

odbornej prípravy

odbornej prípravy 

Strategické ciele do roku 2020
Urobiť z celoživotného vzdelávania a mobility študujúcich 

Zlepšiť kvalitu a efektívnosť vzdelávania a

Podporovať spravodlivosť a aktívne občianstvo.
Posilniť oblasť inovácií a tvorivosti vrátane podnikavosti na 

šetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy.

Referenčné ukazovatele v roku 2020
Do roku 2020 by podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzd
lanie a odbornú prípravu, mal byť menej ako 10 %.
Do roku 2020 by sa aspoň 95 % detí vo veku 4 rokov až v
ku, v ktorom sa začína povinné základné vzdelávanie, malo 
zúčastňovať vzdelávania v ranom detstve.
Do roku 2020 by podiel osôb vekovej kategórie 30
s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním mal byť aspoň 40 

Do roku 2020 by sa na celoživotnom vzdelávaní malo zúča
tňovať v priemere 15 % dospelých. 
Do roku 2020 by podiel 15-ročných detí dosahujúcich nízke 
znalosti v čítaní, matematike a prírodných vedách mal byť 

oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.  Tabuľka 2 
prehľadným spôsobom uvádza hodnotenie Slovenskej 
republiky pri dosahovaní pokroku v stanovených lis
bonských cieľoch týkajúcich sa vzdelávania
prípravy podľa najnovšej správy z roku 2009.

Herľany, 13. 10. 2010 

to prijatím programu Európskej komisie Vzdelávanie 
Education and Tra

). Pokračovaním tohto programu po roku 
pre európsku spoluprácu vo 

, ktorý  schválila 
máji 2009  Rada EÚ pre vzdelávanie, mládež 

rámci tohto strategického rámca boli prijaté 
päť  referenčných ukazovateľov 

odbornej prípravy 
Jednotlivé strategické ciele a referenčné 

odbornej prípravy, 
spomínaných programo

1.  

odbornej prípravy 

Strategické ciele do roku 2020 
Urobiť z celoživotného vzdelávania a mobility študujúcich 

Zlepšiť kvalitu a efektívnosť vzdelávania a odbornej prípravy 

Podporovať spravodlivosť a aktívne občianstvo. 
Posilniť oblasť inovácií a tvorivosti vrátane podnikavosti na 

šetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy. 

Referenčné ukazovatele v roku 2020 
Do roku 2020 by podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzd
lanie a odbornú prípravu, mal byť menej ako 10 %. 
Do roku 2020 by sa aspoň 95 % detí vo veku 4 rokov až v
ku, v ktorom sa začína povinné základné vzdelávanie, malo 

nom detstve. 
Do roku 2020 by podiel osôb vekovej kategórie 30–34 rokov 
s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním mal byť aspoň 40 

Do roku 2020 by sa na celoživotnom vzdelávaní malo zúča

tí dosahujúcich nízke 
znalosti v čítaní, matematike a prírodných vedách mal byť 

oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.  Tabuľka 2 
prehľadným spôsobom uvádza hodnotenie Slovenskej 

stanovených lis
bonských cieľoch týkajúcich sa vzdelávania a odbornej 

roku 2009. 

Vzdelávanie 
Education and Trai-

). Pokračovaním tohto programu po roku 
pre európsku spoluprácu vo 

, ktorý  schválila 
máji 2009  Rada EÚ pre vzdelávanie, mládež 

rámci tohto strategického rámca boli prijaté 
päť  referenčných ukazovateľov 

odbornej prípravy 
referenčné 

odbornej prípravy, 
spomínaných programoch 

Urobiť z celoživotného vzdelávania a mobility študujúcich 

odbornej prípravy 

Posilniť oblasť inovácií a tvorivosti vrátane podnikavosti na 

Do roku 2020 by podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzde-

Do roku 2020 by sa aspoň 95 % detí vo veku 4 rokov až ve-
ku, v ktorom sa začína povinné základné vzdelávanie, malo 

34 rokov 
s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním mal byť aspoň 40 

Do roku 2020 by sa na celoživotnom vzdelávaní malo zúčas-

tí dosahujúcich nízke 
znalosti v čítaní, matematike a prírodných vedách mal byť 

oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.  Tabuľka 2 
prehľadným spôsobom uvádza hodnotenie Slovenskej 

stanovených lisa-
a odbornej 
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Tabuľka 2 Európske referenčné hodnoty na monitorovanie pokroku v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 

  Slovensko Priemer EÚ EÚ referenčné ukazo-
vatele  

  2000 2008 2000 2008 2010 2020 

Účasť detí (vo veku 4 rokov až veku, 
v ktorom sa začína povinné základné 
vzdelávanie) na vzdelávaní  v ranom 
detstve 

76,1 % 79,4 %07 85.6% 90.7% - 95% 
 

15-roční žiaci, 
ktorí dosahujú 
nízke výsledky  

Čítanie - 27.8%06 21.3% 24.1%06 20% 15% 
Matematika - 20.9%06 - 24.0%06 - 15% 
Prírodné vedy - 20.2%06 - 20.2%06 - 15% 

Žiaci (vo veku 18-24 rokov),  ktorí 
predčasne opúšťajú školu 6.7%02 6.0% 17.6% 14.9% 10% 10% 

Mladí ľudia (vo veku 20-24 rokov) so 
stredoškolským vzdelaním (minimál-
ne ISCED 3)   

94.8% 92.3% 76.6% 78.5% 85% - 

Absolventi matematic-
kých, prírodných a  
technických študijných 
odborov 

Nárast od 
roku 2000 - 129.9%07 - 33.6%07 +15% - 

Podiel žien 30.1% 35.4%07 30.7% 31.9%07 
Zlepšiť          

genderovú 
rovnováhu 

- 

Osoby vekovej kategórie 30–34 rokov 
s dosiahnutým vysokoškolským vzde-
laním 

10.6% 15.8% 22.4% 31.1% - 40% 

Účasť dospelej populácie v produk-
tívnom veku (25-64 rokov) na celoži-
votnom vzdelávaní 

3.7% 03 3.3% 8.5%03 5.05%06 12.5% 15% 

Verejné výdavky na vzdelávanie ako 
%  z HDP 3.93% 3.79%06 8.5%03 5.05%06 - - 

Zdroj:  EK, 2009 

V súvislosti s lisabonským cieľom dosiahnuť do roku 
2010 najmenej 85 % mladých ľudí (vo veku 20-24 ro-
kov) so stredoškolským vzdelaním je Slovensko s viac 
ako 92 % vysoko nad priemerom EÚ 27, ktorý je 78,5 
%. Pri tejto referenčnej hodnote je Slovensko za rok 
2008 dokonca prvé v EÚ pred Českou Republikou (91,6 
%) a Poľskom (91,3 %).  

Rovnako dobrá je pozícia Slovenska pri ďalšom refe-
renčnom kritériu pre rok 2010, ktorý stanovuje najme-
nej 15 % nárast absolventov matematických, prírodných 
a  technických študijných odborov. Slovensko už viac 
než osemkrát prekročilo referenčnú hodnotu na rok 
2010 v tejto oblasti. V období 2000-2007 Slovensko 
spolu s Portugalskom a Poľskom nahlásili najvyššie 
ročné tempo rastu (> 12 %) spomedzi všetkých člen-
ských krajín EÚ.  

Slovensko si vedie pomerne dobre aj pri referenčnej 
hodnote neprekročiť 10 % podiel mladých ľudí, ktorí 
zanechali školu bez vyššieho stredného vzdelania. Slo-
vensko s 6,0 % sa nachádza na tretej priečke v rebríčku 
krajín EÚ 27 za Poľskom (5,0 %) a Českou Republikou 
(5,6 %), pričom priemer krajín EÚ 27  je 14,9 %.   

Paradoxne vyznieva výborne umiestnenie Slovenska pri 
prvých troch ukazovateľoch v porovnaní so zostávajú-
cimi dvoma referenčnými hodnotami na rok 2010. 

V prvom z nich, ktoré sa týka účasti dospelých vo veku 
25 – 64 na celoživotnom vzdelávaní a stanovuje za cieľ 
12,5 % mieru zapojenia do roku 2010, je Slovensko 
s 3,3 % na piatom mieste od konca v rámci EÚ. 
V druhom, v cieli znížiť percento nízko výkonných žia-
kov najmenej o 20 %, Slovensko s 27,8 % nedosahuje 
ani priemer  EÚ 18, ktorý  je 24,1 %. V porovnaní napr. 
najúspešnejšie Fínsko vykazuje iba 4,8 % nízko výkon-
ných žiakov.  

Celkovo päť uvedených referenčných hodnôt, prijatých 
v rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná 
príprava 2010 sú do roku 2020 nahradené novými refe-
renčnými úrovňami. Zaujímavé sú najmä dve z nich. 
Zvýšiť účasť na vzdelávaní v rannom detstve a podiel 
osôb vekovej kategórie 30 – 34 rokov s dosiahnutým 
vysokoškolským vzdelaním. V prípade oboch  Sloven-
sko nedosahuje ani priemer EÚ.  

3. Analýza kvality ľudských zdrojov v 
SR 

Z hľadiska budovania  potenciálnych možností konku-
rencieschopnosti Slovenska je dôležité hlavne zastúpe-
nie pracovnej sily s vyššou úrovňou vzdelania. Vzdela-
nostná úroveň obyvateľstva je rozdelená pre potreby 
Eurostatu do dvoch vzdelanostných skupín. Do skupiny 
dospelej populácie s vyššou úrovňou vzdelania sa zara-



ďujú všetci tí, ktorí majú ukončené minimálne úplné 
stredoškolské vzdelanie. Podľa medzinárodnej klasif
kácie vzdelávania ISCED (International Standard Cla
sification of Education) je táto úroveň definovaná ako 
úroveň ISCED 3. Skupinu os
lania rozumieme dospelú populáciu, u
dosiahnuté vzdelanie je na úrovni ISCED 0, 1 alebo 2 
(tzn. osoby s

Vyššie stredoškolské vzdelanie je sledované jednak vo 
vekovej skupine 20 
ných 
ne 25 
lanie absolvované väčšinou dospelej populácie  vo veku 
25 
priemerom EÚ 27 (7
republiky, ktorá v tomto smere dosahuje najvyššie ho
noty (90
dza Tabuľka 

Tabuľka 3
obyvateľstva 25 
rovnakej vekovej skupine v rokoch 2000 

 

EÚ 27

ČR

SR

Vzdelanostná štruktúra ekonomicky aktívneho obyv
teľstva (EAO) v jednotlivých krajoch vypovedá o kval
te ľudských zdrojov, ktoré má daný región k
Ekonomicky 
vo veku od 
civilnom sektore, nezamestnaných alebo príslušníkov 
ozbrojených zložiek. (ŠÚ SR, 2010).

V rámci
vania vzdelanostnej úrovne práceschopného obyvate
stva.  
ňom predovšetkým znižovanie podielu pracujúceho 
obyvateľstva so základným vzdelaním a bez vzdelania. 
Dochádza k tomu nielen v krajoch, kde je zatiaľ relatí
ne vysoký podiel nízko kvalifikovaného obyvateľstva 
(napr. Nitriansky 
ných jeho malým podielom (napr. Bratislavský kraj). 
V krajoch s
stúpením populácie so základným vzdelaním je vývoj 
charakteristický rýchlejšou dynamikou, teda vyšším 
poklesom t
žovaniu podielu obyvateľstva so základným vzdelaním 
a bez vzdelania došlo v

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a

ďujú všetci tí, ktorí majú ukončené minimálne úplné 
stredoškolské vzdelanie. Podľa medzinárodnej klasif
kácie vzdelávania ISCED (International Standard Cla
sification of Education) je táto úroveň definovaná ako 
úroveň ISCED 3. Skupinu os
lania rozumieme dospelú populáciu, u
dosiahnuté vzdelanie je na úrovni ISCED 0, 1 alebo 2 
(tzn. osoby s ukončeným základným vzdelaním). 

Vyššie stredoškolské vzdelanie je sledované jednak vo 
vekovej skupine 20 
ných  lisabonských cieľov a zároveň vo vekovej skup
ne 25 – 64 rokov. Na Slovensku je stredoškolské vzd
lanie absolvované väčšinou dospelej populácie  vo veku 

 – 64 rokov (89,9 %)
priemerom EÚ 27 (7
republiky, ktorá v tomto smere dosahuje najvyššie ho
noty (90,9 %).
dza Tabuľka 3.  

Tabuľka 3: Dosiahnuté stredoškolské vzdelanie v skupine 
obyvateľstva 25 
rovnakej vekovej skupine v rokoch 2000 

2000 2001

EÚ 27 64,4 64,9

ČR 86,1 86,3

SR 83,8 85,1
Zdroj: Vlastné spracovanie, Eurostat

Vzdelanostná štruktúra ekonomicky aktívneho obyv
teľstva (EAO) v jednotlivých krajoch vypovedá o kval
te ľudských zdrojov, ktoré má daný región k
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo predstavujú
vo veku od 15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v 
civilnom sektore, nezamestnaných alebo príslušníkov 
ozbrojených zložiek. (ŠÚ SR, 2010).

rámci regiónov SR je možné pozorovať trend zvyš
vania vzdelanostnej úrovne práceschopného obyvate
stva.  Ak sledujeme vývoj
ňom predovšetkým znižovanie podielu pracujúceho 
obyvateľstva so základným vzdelaním a bez vzdelania. 
Dochádza k tomu nielen v krajoch, kde je zatiaľ relatí
ne vysoký podiel nízko kvalifikovaného obyvateľstva 
(napr. Nitriansky 
ných jeho malým podielom (napr. Bratislavský kraj). 

krajoch s nepriaznivou štruktúrou, t
stúpením populácie so základným vzdelaním je vývoj 
charakteristický rýchlejšou dynamikou, teda vyšším 
poklesom tohto podielu. K skutočne dynamickému zn
žovaniu podielu obyvateľstva so základným vzdelaním 
a bez vzdelania došlo v

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a

ďujú všetci tí, ktorí majú ukončené minimálne úplné 
stredoškolské vzdelanie. Podľa medzinárodnej klasif
kácie vzdelávania ISCED (International Standard Cla
sification of Education) je táto úroveň definovaná ako 
úroveň ISCED 3. Skupinu os
lania rozumieme dospelú populáciu, u
dosiahnuté vzdelanie je na úrovni ISCED 0, 1 alebo 2 

ukončeným základným vzdelaním). 

Vyššie stredoškolské vzdelanie je sledované jednak vo 
vekovej skupine 20 – 24 rokov ako jeden z

lisabonských cieľov a zároveň vo vekovej skup
64 rokov. Na Slovensku je stredoškolské vzd

lanie absolvované väčšinou dospelej populácie  vo veku 
64 rokov (89,9 %). Tento podiel 

priemerom EÚ 27 (71, 5 %) a 
republiky, ktorá v tomto smere dosahuje najvyššie ho

%). Pozitívny vývoj tohto ukazovateľa uv
.   

: Dosiahnuté stredoškolské vzdelanie v skupine 
obyvateľstva 25 – 64 rokov ako % z celkovej 
rovnakej vekovej skupine v rokoch 2000 

2001 2002 2003

64,9 65,8 67,2

86,3 87,9 88,5

85,1 86,0 86,7
Zdroj: Vlastné spracovanie, Eurostat

Vzdelanostná štruktúra ekonomicky aktívneho obyv
teľstva (EAO) v jednotlivých krajoch vypovedá o kval
te ľudských zdrojov, ktoré má daný región k

aktívne obyvateľstvo predstavujú
15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v 

civilnom sektore, nezamestnaných alebo príslušníkov 
ozbrojených zložiek. (ŠÚ SR, 2010).

regiónov SR je možné pozorovať trend zvyš
vania vzdelanostnej úrovne práceschopného obyvate

sledujeme vývoj 
ňom predovšetkým znižovanie podielu pracujúceho 
obyvateľstva so základným vzdelaním a bez vzdelania. 
Dochádza k tomu nielen v krajoch, kde je zatiaľ relatí
ne vysoký podiel nízko kvalifikovaného obyvateľstva 
(napr. Nitriansky kraj), ale i v krajoch charakterizov
ných jeho malým podielom (napr. Bratislavský kraj). 

nepriaznivou štruktúrou, t
stúpením populácie so základným vzdelaním je vývoj 
charakteristický rýchlejšou dynamikou, teda vyšším 

ohto podielu. K skutočne dynamickému zn
žovaniu podielu obyvateľstva so základným vzdelaním 
a bez vzdelania došlo v Košickom kraji o

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a

ďujú všetci tí, ktorí majú ukončené minimálne úplné 
stredoškolské vzdelanie. Podľa medzinárodnej klasif
kácie vzdelávania ISCED (International Standard Cla
sification of Education) je táto úroveň definovaná ako 
úroveň ISCED 3. Skupinu osôb s nízkou úrovňou vzd
lania rozumieme dospelú populáciu, u
dosiahnuté vzdelanie je na úrovni ISCED 0, 1 alebo 2 

ukončeným základným vzdelaním). 

Vyššie stredoškolské vzdelanie je sledované jednak vo 
rokov ako jeden z

lisabonských cieľov a zároveň vo vekovej skup
64 rokov. Na Slovensku je stredoškolské vzd

lanie absolvované väčšinou dospelej populácie  vo veku 
. Tento podiel 

1, 5 %) a nevzďaľuje
republiky, ktorá v tomto smere dosahuje najvyššie ho

Pozitívny vývoj tohto ukazovateľa uv

: Dosiahnuté stredoškolské vzdelanie v skupine 
64 rokov ako % z celkovej 

rovnakej vekovej skupine v rokoch 2000 

2003 2004 2005 

67,2 68,4 69,4 

88,5 89,1 89,9 

86,7 87,0 87,9 
Zdroj: Vlastné spracovanie, Eurostat

Vzdelanostná štruktúra ekonomicky aktívneho obyv
teľstva (EAO) v jednotlivých krajoch vypovedá o kval
te ľudských zdrojov, ktoré má daný región k

aktívne obyvateľstvo predstavujú
15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v 

civilnom sektore, nezamestnaných alebo príslušníkov 
ozbrojených zložiek. (ŠÚ SR, 2010). 

regiónov SR je možné pozorovať trend zvyš
vania vzdelanostnej úrovne práceschopného obyvate

 od roku 2000, prejavuje sa v 
ňom predovšetkým znižovanie podielu pracujúceho 
obyvateľstva so základným vzdelaním a bez vzdelania. 
Dochádza k tomu nielen v krajoch, kde je zatiaľ relatí
ne vysoký podiel nízko kvalifikovaného obyvateľstva 

kraj), ale i v krajoch charakterizov
ných jeho malým podielom (napr. Bratislavský kraj). 

nepriaznivou štruktúrou, t. 
stúpením populácie so základným vzdelaním je vývoj 
charakteristický rýchlejšou dynamikou, teda vyšším 

ohto podielu. K skutočne dynamickému zn
žovaniu podielu obyvateľstva so základným vzdelaním 

Košickom kraji o

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v

ďujú všetci tí, ktorí majú ukončené minimálne úplné 
stredoškolské vzdelanie. Podľa medzinárodnej klasif
kácie vzdelávania ISCED (International Standard Cla
sification of Education) je táto úroveň definovaná ako 

nízkou úrovňou vzd
lania rozumieme dospelú populáciu, u ktorej najvyššie 
dosiahnuté vzdelanie je na úrovni ISCED 0, 1 alebo 2 

ukončeným základným vzdelaním).  

Vyššie stredoškolské vzdelanie je sledované jednak vo 
rokov ako jeden z už spomín

lisabonských cieľov a zároveň vo vekovej skup
64 rokov. Na Slovensku je stredoškolské vzd

lanie absolvované väčšinou dospelej populácie  vo veku 
. Tento podiel je vysoko nad 

nevzďaľuje sa od Českej 
republiky, ktorá v tomto smere dosahuje najvyššie ho

Pozitívny vývoj tohto ukazovateľa uv

: Dosiahnuté stredoškolské vzdelanie v skupine 
64 rokov ako % z celkovej populácie v 

rovnakej vekovej skupine v rokoch 2000 – 2008 

2006 2007 2008

70,0 70,8 71,5

90,3 90,5 90,9

88,8 89,1 89,9
Zdroj: Vlastné spracovanie, Eurostat 

Vzdelanostná štruktúra ekonomicky aktívneho obyv
teľstva (EAO) v jednotlivých krajoch vypovedá o kval
te ľudských zdrojov, ktoré má daný región k dispozícii. 

aktívne obyvateľstvo predstavujú osoby 
15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v 

civilnom sektore, nezamestnaných alebo príslušníkov 

regiónov SR je možné pozorovať trend zvyš
vania vzdelanostnej úrovne práceschopného obyvate

od roku 2000, prejavuje sa v 
ňom predovšetkým znižovanie podielu pracujúceho 
obyvateľstva so základným vzdelaním a bez vzdelania. 
Dochádza k tomu nielen v krajoch, kde je zatiaľ relatí
ne vysoký podiel nízko kvalifikovaného obyvateľstva 

kraj), ale i v krajoch charakterizov
ných jeho malým podielom (napr. Bratislavský kraj). 

. j. s vysokým z
stúpením populácie so základným vzdelaním je vývoj 
charakteristický rýchlejšou dynamikou, teda vyšším 

ohto podielu. K skutočne dynamickému zn
žovaniu podielu obyvateľstva so základným vzdelaním 

Košickom kraji o 6,3 p. b., 

chudoba v regiónoch Slovenska 

96 

ďujú všetci tí, ktorí majú ukončené minimálne úplné 
stredoškolské vzdelanie. Podľa medzinárodnej klasifi-
kácie vzdelávania ISCED (International Standard Clas-
sification of Education) je táto úroveň definovaná ako 

nízkou úrovňou vzde-
ktorej najvyššie 

dosiahnuté vzdelanie je na úrovni ISCED 0, 1 alebo 2 

Vyššie stredoškolské vzdelanie je sledované jednak vo 
už spomína-

lisabonských cieľov a zároveň vo vekovej skupi-
64 rokov. Na Slovensku je stredoškolské vzde-

lanie absolvované väčšinou dospelej populácie  vo veku 
je vysoko nad 

sa od Českej 
republiky, ktorá v tomto smere dosahuje najvyššie hod-

Pozitívny vývoj tohto ukazovateľa uvá-

: Dosiahnuté stredoškolské vzdelanie v skupine 
populácie v 

2008 

71,5 

90,9 

89,9 

Vzdelanostná štruktúra ekonomicky aktívneho obyva-
teľstva (EAO) v jednotlivých krajoch vypovedá o kvali-

dispozícii. 
osoby 

15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v 
civilnom sektore, nezamestnaných alebo príslušníkov 

regiónov SR je možné pozorovať trend zvyšo-
vania vzdelanostnej úrovne práceschopného obyvateľ-

od roku 2000, prejavuje sa v 
ňom predovšetkým znižovanie podielu pracujúceho 
obyvateľstva so základným vzdelaním a bez vzdelania. 
Dochádza k tomu nielen v krajoch, kde je zatiaľ relatív-
ne vysoký podiel nízko kvalifikovaného obyvateľstva 

kraj), ale i v krajoch charakterizova-
ných jeho malým podielom (napr. Bratislavský kraj). 

j. s vysokým za-
stúpením populácie so základným vzdelaním je vývoj 
charakteristický rýchlejšou dynamikou, teda vyšším 

ohto podielu. K skutočne dynamickému zni-
žovaniu podielu obyvateľstva so základným vzdelaním 

6,3 p. b., 

v Trnavskom kraji s poklesom o 6 p. b. a v  Nitria
skom kraji s
ako v
2000 a 2009 k
tívneho obyvateľstva so základným vzdelaním a bez 
vzdelania (o 1,1 p. b.)

Čo sa týka podielu terciárne vzdelaných, o
do  
SR k
teľstva  s terciárnym vzdelaním. Pozitív
viedol k  zvýšeniu podielu terciárne vzdelaných osôb v 
populácii, sa prejavil s
v Bratislavskom kraji (4,2 p. b
(6,5 p. b.).
denciu postupného poklesu obyvateľstva s
ukončeným základným vzdelaním a
s najvyšším ukončeným vysokoškolským vzdelaním.

Obrázok 
ným vzdelaním a

Obrázok 
rozdelenie podielov pracujúceho obyvateľstva s príslu
ným stupňom vzdelania. Vzdelanostná štruktúra ek
nomicky aktívneho obyvateľstva je v krajoch SR p
merne rovnomerná, čo sa týka stredoškolsky vzdelan
ho obyvateľstva (ISCED 
však prejavujú v zastúpení osôb so základným vzdel
ním a bez vzdelania (ISCED 0
ných osôb (ISCED 5, 6).

regiónoch Slovenska 

Trnavskom kraji s poklesom o 6 p. b. a v  Nitria
skom kraji s poklesom o
ako v jedinom regióne v
2000 a 2009 k miernemu nárastu počtu ekonomicky a
tívneho obyvateľstva so základným vzdelaním a bez 
vzdelania (o 1,1 p. b.)

Čo sa týka podielu terciárne vzdelaných, o
do  roku 2008 došlo v
SR k zvýšeniu počtu ekonomického aktívneho obyv
teľstva  s terciárnym vzdelaním. Pozitív
viedol k  zvýšeniu podielu terciárne vzdelaných osôb v 
populácii, sa prejavil s

Bratislavskom kraji (4,2 p. b
(6,5 p. b.). Obrázok 3
denciu postupného poklesu obyvateľstva s
ukončeným základným vzdelaním a

najvyšším ukončeným vysokoškolským vzdelaním.

Obrázok 3: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo s
ným vzdelaním a

Zdroj: Vlastné

Obrázok 3 a Obrázok 
rozdelenie podielov pracujúceho obyvateľstva s príslu
ným stupňom vzdelania. Vzdelanostná štruktúra ek
nomicky aktívneho obyvateľstva je v krajoch SR p
merne rovnomerná, čo sa týka stredoškolsky vzdelan
ho obyvateľstva (ISCED 
však prejavujú v zastúpení osôb so základným vzdel
ním a bez vzdelania (ISCED 0
ných osôb (ISCED 5, 6).
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Trnavskom kraji s poklesom o 6 p. b. a v  Nitria
poklesom o 4,8 p. b

edinom regióne v rámci SR 
miernemu nárastu počtu ekonomicky a

tívneho obyvateľstva so základným vzdelaním a bez 
vzdelania (o 1,1 p. b.). 

Čo sa týka podielu terciárne vzdelaných, o
2008 došlo v prípade vše

zvýšeniu počtu ekonomického aktívneho obyv
teľstva  s terciárnym vzdelaním. Pozitív
viedol k  zvýšeniu podielu terciárne vzdelaných osôb v 
populácii, sa prejavil s

Bratislavskom kraji (4,2 p. b
Obrázok 3 a Obrázok 

denciu postupného poklesu obyvateľstva s
ukončeným základným vzdelaním a

najvyšším ukončeným vysokoškolským vzdelaním.

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo s
ným vzdelaním a bez vzdelania v

2000 a 2009 (v %)

Zdroj: Vlastné spracovanie

a Obrázok 4 zároveň ilustrujú regionálne 
rozdelenie podielov pracujúceho obyvateľstva s príslu
ným stupňom vzdelania. Vzdelanostná štruktúra ek
nomicky aktívneho obyvateľstva je v krajoch SR p
merne rovnomerná, čo sa týka stredoškolsky vzdelan
ho obyvateľstva (ISCED 3). Regionálne rozdiely sa 
však prejavujú v zastúpení osôb so základným vzdel
ním a bez vzdelania (ISCED 0
ných osôb (ISCED 5, 6). 
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Trnavskom kraji s poklesom o 6 p. b. a v  Nitria
4,8 p. b.. V Prešovskom kraji 
rámci SR došlo medzi rokmi 

miernemu nárastu počtu ekonomicky a
tívneho obyvateľstva so základným vzdelaním a bez 

Čo sa týka podielu terciárne vzdelaných, o
prípade všetkých krajov v

zvýšeniu počtu ekonomického aktívneho obyv
teľstva  s terciárnym vzdelaním. Pozitív
viedol k  zvýšeniu podielu terciárne vzdelaných osôb v 
populácii, sa prejavil s najväčšou dynamikou 

Bratislavskom kraji (4,2 p. b.) a v Trnavskom kraji 
Obrázok 4 dokumentujú te

denciu postupného poklesu obyvateľstva s
ukončeným základným vzdelaním a nárastu  počtu osôb 

najvyšším ukončeným vysokoškolským vzdelaním.

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo s
bez vzdelania v krajoch SR v
2000 a 2009 (v %) 

spracovanie, ŠÚ SR

zároveň ilustrujú regionálne 
rozdelenie podielov pracujúceho obyvateľstva s príslu
ným stupňom vzdelania. Vzdelanostná štruktúra ek
nomicky aktívneho obyvateľstva je v krajoch SR p
merne rovnomerná, čo sa týka stredoškolsky vzdelan

3). Regionálne rozdiely sa 
však prejavujú v zastúpení osôb so základným vzdel
ním a bez vzdelania (ISCED 0– 2) a terciárne vzdel
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miernemu nárastu počtu ekonomicky a

tívneho obyvateľstva so základným vzdelaním a bez 

Čo sa týka podielu terciárne vzdelaných, od roku 2000 
tkých krajov v rámci 

zvýšeniu počtu ekonomického aktívneho obyv
ny vývoj, ktorý 

viedol k  zvýšeniu podielu terciárne vzdelaných osôb v 
najväčšou dynamikou 

Trnavskom kraji 
dokumentujú te

denciu postupného poklesu obyvateľstva s najvyšším 
nárastu  počtu osôb 

najvyšším ukončeným vysokoškolským vzdelaním.

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo so zákla
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ŠÚ SR 

zároveň ilustrujú regionálne 
rozdelenie podielov pracujúceho obyvateľstva s príslu
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nomicky aktívneho obyvateľstva je v krajoch SR p
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Obrázok 

Bratislava ako najvýznamnejšie vysokoškolské centrum 
SR s vysokou koncentráciou nielen orgánov celorepu
likovej štátnej správy, ale i znalostne náročných odvetví 
priemyslu a
nostnú štruktúru od ostatných krajov SR. 

Tabuľka 3: Regionálny HDP na obyvateľa za rok 2007 
a podiel EAO podľa stupňa školského vzdelania za rok 
2007

Kraje 

Bratislavský 
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky 
Žilinský 
Banskobystrický 
Prešovský 
Košický 

V roku 2009 tu  dosahoval podiel obyvateľstva so z
kladným vzdelaním a bez vzdelania iba 3,9 %, naproti 
tomu podiel terciárne vzdelaného obyvateľstva tvoril 
viac ako jednu tretinu. Takéto odsávanie kvalifikovanej 
pracovnej sily z mimobratislavských
len k 
základe vzdelávania, ale vytvára aj nebezpečnú pôdu 
pre sociálne a politické napätie medzi regiónmi.
stránenie tejto asymetrie však nemožno dosiahnuť bez 
vytvárania príslušných pracovných miest, čo je po

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a

Obrázok 4: Ekonomicky aktívne obyv
laním v krajoch SR v

Zdroj: Vlastné spracovanie,

Bratislava ako najvýznamnejšie vysokoškolské centrum 
SR s vysokou koncentráciou nielen orgánov celorepu
likovej štátnej správy, ale i znalostne náročných odvetví 
priemyslu a služieb, vykazuje zásadn
nostnú štruktúru od ostatných krajov SR. 

Tabuľka 3: Regionálny HDP na obyvateľa za rok 2007 
podiel EAO podľa stupňa školského vzdelania za rok 

2007 

Kraje  

Bratislavský  
Trnavský 
Trenčiansky 
Nitriansky  
Žilinský  
Banskobystrický 
Prešovský  
Košický  

Zdroj: Vlastné výpočty,

V roku 2009 tu  dosahoval podiel obyvateľstva so z
kladným vzdelaním a bez vzdelania iba 3,9 %, naproti 
tomu podiel terciárne vzdelaného obyvateľstva tvoril 
viac ako jednu tretinu. Takéto odsávanie kvalifikovanej 
pracovnej sily z mimobratislavských
len k nežiaducej
základe vzdelávania, ale vytvára aj nebezpečnú pôdu 
pre sociálne a politické napätie medzi regiónmi.
stránenie tejto asymetrie však nemožno dosiahnuť bez 
vytvárania príslušných pracovných miest, čo je po

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a

Ekonomicky aktívne obyv
krajoch SR v r

Zdroj: Vlastné spracovanie,

Bratislava ako najvýznamnejšie vysokoškolské centrum 
SR s vysokou koncentráciou nielen orgánov celorepu
likovej štátnej správy, ale i znalostne náročných odvetví 

služieb, vykazuje zásadn
nostnú štruktúru od ostatných krajov SR. 

Tabuľka 3: Regionálny HDP na obyvateľa za rok 2007 
podiel EAO podľa stupňa školského vzdelania za rok 

HDP/obyvateľ

(v Eur) Bratislavský 
kraj = 100

 24 096 
12 318 
9 419 
8 517 
8 520 

Banskobystrický  7 479 
5 553 
8 324 

Zdroj: Vlastné výpočty,

V roku 2009 tu  dosahoval podiel obyvateľstva so z
kladným vzdelaním a bez vzdelania iba 3,9 %, naproti 
tomu podiel terciárne vzdelaného obyvateľstva tvoril 
viac ako jednu tretinu. Takéto odsávanie kvalifikovanej 
pracovnej sily z mimobratislavských

nežiaducej polarizácii ekonomického rozvoja na 
základe vzdelávania, ale vytvára aj nebezpečnú pôdu 
pre sociálne a politické napätie medzi regiónmi.
stránenie tejto asymetrie však nemožno dosiahnuť bez 
vytvárania príslušných pracovných miest, čo je po

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a

Ekonomicky aktívne obyv. s terciárnym vzd
rokoch 2000 a 2009 (v %)

Zdroj: Vlastné spracovanie, ŠÚ SR

Bratislava ako najvýznamnejšie vysokoškolské centrum 
SR s vysokou koncentráciou nielen orgánov celorepu
likovej štátnej správy, ale i znalostne náročných odvetví 

služieb, vykazuje zásadne odlišnú vzdel
nostnú štruktúru od ostatných krajov SR. 

Tabuľka 3: Regionálny HDP na obyvateľa za rok 2007 
podiel EAO podľa stupňa školského vzdelania za rok 

HDP/obyvateľ 

Podiel EAO podľa 
stupňa školského 
vzdelania, Brat

slavský kraj = 100
Bratislavský 
kraj = 100 

100,0 
51,1 
39,1 
35,3 
35,4 
31,0 
23,0 
34,5 

Zdroj: Vlastné výpočty, ŠÚ SR

V roku 2009 tu  dosahoval podiel obyvateľstva so z
kladným vzdelaním a bez vzdelania iba 3,9 %, naproti 
tomu podiel terciárne vzdelaného obyvateľstva tvoril 
viac ako jednu tretinu. Takéto odsávanie kvalifikovanej 
pracovnej sily z mimobratislavských krajov vedie k ni

polarizácii ekonomického rozvoja na 
základe vzdelávania, ale vytvára aj nebezpečnú pôdu 
pre sociálne a politické napätie medzi regiónmi.
stránenie tejto asymetrie však nemožno dosiahnuť bez 
vytvárania príslušných pracovných miest, čo je po

Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v

s terciárnym vzd
okoch 2000 a 2009 (v %) 

ŠÚ SR 

Bratislava ako najvýznamnejšie vysokoškolské centrum 
SR s vysokou koncentráciou nielen orgánov celorepu
likovej štátnej správy, ale i znalostne náročných odvetví 

e odlišnú vzdel
nostnú štruktúru od ostatných krajov SR.  

Tabuľka 3: Regionálny HDP na obyvateľa za rok 2007 
podiel EAO podľa stupňa školského vzdelania za rok 

Podiel EAO podľa 
stupňa školského 
vzdelania, Brati-

slavský kraj = 100
Terciárne  

100,0 
39,7 
49,8 
38,3 
45,3 
50,8 
46,3 
44,7 

ŠÚ SR 

V roku 2009 tu  dosahoval podiel obyvateľstva so z
kladným vzdelaním a bez vzdelania iba 3,9 %, naproti 
tomu podiel terciárne vzdelaného obyvateľstva tvoril 
viac ako jednu tretinu. Takéto odsávanie kvalifikovanej 

krajov vedie k ni
polarizácii ekonomického rozvoja na 

základe vzdelávania, ale vytvára aj nebezpečnú pôdu 
pre sociálne a politické napätie medzi regiónmi. 
stránenie tejto asymetrie však nemožno dosiahnuť bez 
vytvárania príslušných pracovných miest, čo je po

chudoba v regiónoch Slovenska 
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Bratislava ako najvýznamnejšie vysokoškolské centrum 
SR s vysokou koncentráciou nielen orgánov celorepub-
likovej štátnej správy, ale i znalostne náročných odvetví 

e odlišnú vzdela-

Tabuľka 3: Regionálny HDP na obyvateľa za rok 2007 
podiel EAO podľa stupňa školského vzdelania za rok 

Podiel EAO podľa 
stupňa školského 

i-
slavský kraj = 100 

V roku 2009 tu  dosahoval podiel obyvateľstva so zá-
kladným vzdelaním a bez vzdelania iba 3,9 %, naproti 
tomu podiel terciárne vzdelaného obyvateľstva tvoril 
viac ako jednu tretinu. Takéto odsávanie kvalifikovanej 

krajov vedie k nie-
polarizácii ekonomického rozvoja na 

základe vzdelávania, ale vytvára aj nebezpečnú pôdu 
 Od-

stránenie tejto asymetrie však nemožno dosiahnuť bez 
vytvárania príslušných pracovných miest, čo je pod-

mienené rovno
dzi jednotlivé kraje.

Bratislavský kraj vykazuje v
ekonomickú výkonnosť a
teľstva s
buľka 3). Vzájomná závislosť medzi ekon
konnosťou a podielom obyvateľstva s terciárnym vzd
laním je totiž veľmi vysoká (
0,89).

V súvislosti 
sa oblasťami národnej konkurencieschopnosti  musí č
liť aj oblasť vzdelávania  v
meniace požiadavky informačnej spoločnosti. 
je hlavne zastúpenie pracujúcich osôb s vyšším vzdel
ním. 
možné povedať,  že
čia takmer každý dospelý v
ku 24
kundárnu úroveň vzdelania. S
vzdelanie 
veku 20
rast celkovej produkcie vzdelávania postupuje markan
nou rýchlos
stredoškolského vzdelávania. 
ka, či je možné nadpriemerný podiel stredoškolsky 
vzdelaných vnímať aj ako jeden
ného slovenského vzdelávacieho systému. 
v SR je veľa tých, ktorí skončili vyššie stredoškolské 
vzdelávan
sledku umožníme ukončiť školu a
peň vzdelania takmer ka
dijné výsledky. 
v podiele mládeže so stredoškolským vzdelaním 
s prakticky posledným miestom v
koškolákov. 

Zdá sa, že v
siahnutého vzdelania a
stupeň vzdelania, ale štrukturálny nesúlad medzi dop
tom pracovného trhu a
pracovníkov podnikateľských subjek
základom prosperity a
neznamená, 
ných osôb.

regiónoch Slovenska 

mienené rovnomernejším rozdeľovaním investícií m
dzi jednotlivé kraje.

Bratislavský kraj vykazuje v
ekonomickú výkonnosť a
teľstva s terciárnym vzdelávaním než ostatné kraje (T
buľka 3). Vzájomná závislosť medzi ekon
konnosťou a podielom obyvateľstva s terciárnym vzd
laním je totiž veľmi vysoká (
0,89). 

4. Záver 
súvislosti s  technologickým rozvojom a s

sa oblasťami národnej konkurencieschopnosti  musí č
liť aj oblasť vzdelávania  v
meniace požiadavky informačnej spoločnosti. 
je hlavne zastúpenie pracujúcich osôb s vyšším vzdel
ním. Na základe analýzy vybraných ukazovateľov je 
možné povedať,  že
čia takmer každý dospelý v
ku 24 – 64 rokov) 
kundárnu úroveň vzdelania. S
vzdelanie je absolvované 
veku 20 – 24 rokov)
rast celkovej produkcie vzdelávania postupuje markan
nou rýchlosťou a výsledkom je 
stredoškolského vzdelávania. 
ka, či je možné nadpriemerný podiel stredoškolsky 
vzdelaných vnímať aj ako jeden
ného slovenského vzdelávacieho systému. 

SR je veľa tých, ktorí skončili vyššie stredoškolské 
vzdelávanie, ale čo ak je dôvodom, že v
sledku umožníme ukončiť školu a
peň vzdelania takmer ka
dijné výsledky. 

podiele mládeže so stredoškolským vzdelaním 
prakticky posledným miestom v

koškolákov.  

Zdá sa, že v SR je problémom nie samotná úroveň d
siahnutého vzdelania a
stupeň vzdelania, ale štrukturálny nesúlad medzi dop
tom pracovného trhu a
pracovníkov podnikateľských subjek
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neznamená, že stačí jednoducho zvýšiť počet vzdel
ných osôb. 
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konnosťou a podielom obyvateľstva s terciárnym vzd
laním je totiž veľmi vysoká (
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mernejším rozdeľovaním investícií m

Bratislavský kraj vykazuje v priemere  2,8
2,2-krát vyšší podiel obyv

terciárnym vzdelávaním než ostatné kraje (T
buľka 3). Vzájomná závislosť medzi ekon
konnosťou a podielom obyvateľstva s terciárnym vzd
laním je totiž veľmi vysoká (korelačný koeficient r je 

technologickým rozvojom a s
sa oblasťami národnej konkurencieschopnosti  musí č

SR adaptabilite na rýchlo sa 
meniace požiadavky informačnej spoločnosti. 
je hlavne zastúpenie pracujúcich osôb s vyšším vzdel

Na základe analýzy vybraných ukazovateľov je 
na Slovensku na začiatk

 produktívnom veku 
SR dosiahol minimálne vyššiu s

kundárnu úroveň vzdelania. Stredoškolské a
aj väčšinou mladých ľudí (vo 
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 Extenzívny prístup k vzdelaniu vedie síce k pekne vy-
zerajúcim štatistikám, v praxi ale nijak nebráni kvalita-
tívnemu a štrukturálnemu nesúladu ponuky práce osôb 
s príslušným vzdelaním a dopytu po konkrétne štruktú-
rovanej a kvalifikovanej práci. Kľúčovým nástrojom 
rozvoja konkurencieschopnosti je fungujúci a  s  dopy-
tom firiem prepojený systém vzdelávania. V tejto súvis-
losti je dôležité  mapovanie štrukturálnych disproporcií 
a prepájanie vysokého a stredného odborného školstva 
s požiadavkami  trhu práce. 

Na záver je potrebné povedať, že aj keď vzdelanie  
predstavuje kľúčový  faktor ekonomického rastu, nestá-

va sa ním automaticky. Na jednej strane je potrebné 
disponovať vhodnou kvalifikačnou štruktúrou práce-
schopného obyvateľstva,  na druhej strane  je ale treba 
nasmerovať rozvojovú a investičnú stratégiu do odvetví 
náročných na znalosti. Tým sa podporí vytvorenie 
priaznivého podnikateľského prostredia stimulujúceho 
efektívne využitie tvorivého potenciálu obyvateľstva 
v produktívnej sfére. Len za týchto podmienok možno 
vytvoriť zdravú rovnováhu medzi rastom počtu kvalifi-
kovaných pracovníkov a ich uplatnením na trhu práce 
a tak zabezpečiť efektívnu návratnosť investícií vlože-
ných do vzdelania. 
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Abstract 
Sketching a part of a roadmap towards implementation of policies increasing the level 
of social capital was one of the goals of this paper. Otherwise it provided data on 
Eastern Slovakia economy and demography. It renewed the topic of previously 
published papers on Social Capital in Slovak Republic mostly measured in line with 
Fabio Sabatini approach. The paper focused on high potentials as a subset of human 
resource, who must have a substantial social capital to enforce some innovations. 

* The paper was prepared thanks to project VEGA 1/0370/08 „Regional Approach to Social Capital and Poverty 
Measurement“. 

1. Introducing Eastern Slovakia region  
Foremost the Eastern Slovakia consists of two smaller 
and historically known parts, which are called Košice 
and Prešov region – derived from the cities that are not 
listed according to GaWC – Globalization and World 
Cities i.e. have not reached even a label of “minimal 
evidence”. Contrary to regional development they are 
significant.  We characterize Eastern Slovakia by 
presenting GDP per capita (in Purchasing Power 
Standard) and registered unemployment rate in Table 1. 
As for inflation in year 2008 was 4,2% (HICP – 
Harmonized Index of Cunsumer Prices) according to 
National Bank of Slovakia - NBS. 

For the project was aimed on Social and Human capital, 
the next basic information were focused on demography 
and migration tables 2 and 3. The unequal demography 
of people entering the labour market in year 2010 (i.e. 
people born about 20 years ago) is one of the factors 
influencing the supply of labour force. But in twenty 
years from now the labour market may face the lack of 
high potentials due to smaller pace of increase of 
population. On the other hand migration reveals a 
potential for finding high potentials emigrating to 
Slovak Repulic (SR).  

Table 1 Economic characteristics for Eastern Slovakia 

Region, SR 

GDP per capita Eastern Slovakia region 
– NUTS III 2008 

2007 2007/2002 2007 Registered 
unemployment rate (RU) 

– NUTS III (v %) PPS ratio (%) 
Ratio on 

Region/SR (%) 

Prešov region 12 390 134,2 55 13,0 
Košice region 9 198 137,9 82 13,5 
Total SR  16 852 152,2 9,6 

Source: Štatistická ročenka SR, 2009,  ŠÚ SR, Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2009, ŠÚ SR 
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Migration and high potentials overlap can be called 
brain drain. This was researched by Doquier and  

 

Khalid (2006), who claimed: „Focusing on countries 
where the population exceeds 4 million, the top of the 
list mainly includes middle sized countries from all 

regions: Africa (Sierra Leone, Ghana, Mozambique, 
Kenya), Central America (Haiti, El Salvador, 
Nicaragua, Cuba), South and South Eastern Asia (Laos, 
Sri Lanka, Hong Kong, Vietnam), and also Europe 
(Portugal, Slovakia).” 

Table 2 Basic characteristics on population 

Region, SR 
2009 (persons) 

A live-born 
child Deths 

Natural increase 
(decrease) in the 

population 

Total increase 
(decrease) of 
population 

Prešov region 10 852    6 730 4 122 3 056 
Košice region 10 160    7 391 2 769 2 611 
Eastern Slovakia 21 012 14 121 6 891 5 667 

Source: Štatistická ročenka SR, 2009,  ŠÚ SR, Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2009, ŠÚ SRtab 
 

Table 3 Migration statistics 
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Prešov 
region 

-
1 066 216 545 2 890 1 600 321 7 055 153 2 145 3 211 

Košice 
region -158 211 674 2 545 1 917 204 10 627 95 2 591 2 749 
Eastern 
Slovakia 

-
1 224 427 1 219 3 374 1 456 525 19 743 248 2 675 3 899 

Source: Štatistická ročenka SR, 2009,  ŠÚ SR, Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2009, ŠÚ SR 
 

Concrete results for Slovak Republic were gained in a 
survey by Willams and Baláž (2005), who focused on 
differences in  behavior of three skilled labour groups 
of migrants. In their survey they point out that skilled 
labour migration constitutes “brain gain, brain waste, 
brain loss or brain exchange”. Further one of their 
outcomes important for looking at high potentials were 
the information on acquiring skills.  “More precisely, 
this broader interpretation of human capital stresses 
learning and social interpersonal and methodological 
competences.” All of the surveyed groups: professional 
mangers, students and au pairs treasured the self-
confidences and ability to manage different situation 
during their migration, which made them “high 
potentials” after returning back to Slovakia. Thus 
migration should be a part of building and raising of 
“high potentials”. The paper focused on high potentials 
as a subset of human resource, who must have a 
substantial social capital to enforce some innovations. 

2. Some suggestions on implementing 
policy towards increasing social 
capital 

In previous papers such as: Koľveková (2009),  
Kuzmišinová (2010), where was the social capital 
defined and examined in terms of informal ties. One of 
the findings coming from the paper and previous 
research was that in case of positive demographic 
development, increase of number of families (especially 
families with more than one child), one can expect also 
an increase in the indices of social capital as for 
informal ties (Note: the social capital index of Sabatini 
(2005a, 2005b) is a composite one: informal, formal 
ties, friends and acquaintanceships). After reviewing 
already discovered causes of high/low level of social 
capital also for the Slovak Republic we can formulate 
the measures and recommendations for the policy 
makers. The measures and recommendations should 
lead to the increase in social capital. 
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As one of the recommendations could be highlighting 
the importance of high-potentials, whose position in 
social capital networks is rather strong, i.e. they could 
be identified as either as central people or information 
managers or boarder managers  (gate keepers). As a 
matter of fact high potentials (HIPO) can be defined 
using Murphy`s citing (2004) : “An employee identified 
as having significant potential for accelerated career 
progression and growth; those individuals whose 
sustained track record, personal characteristics, 
motivation, and leaderships skills suggest they will (a) 
take advantage of and benefit form special development 
opportunities, (b) reflect the organization`s desired 
vision of future strategic leaders, and (c) offer the 
highest likely return on investment for development  
resources (Rogers & Smith, 2001)” Later Murphy put 
this definition into a Thematic Career Development 
Map, where it points out the link for innovations. 

Further more if we comprise, get help by Paul 
Haezewindt (2003) , who provided a characteristics of 
people with high and low social capital Table 4, we can 
start to sketch some of a roadmap towards 
implementation of policies increasing the level of social 
capital.  

Roadmap sketch:  

• in road A one can assume that performance of 
HIPO is equal to his/her potential, then 
continue the behavior and rules set in the 
working environment, 

• in road B one can assume that performance of 
HIPO is not equal to his/her potential, then 
apply new, motivating behavior and rules set in 
the working environment e.g. try some 
educational trainings, change a boss for boss 
having different leadership style etc. 

It makes sense to question also the situations of 
employees, who perform above their potential and 
below. But mainly it is up to organization to find and 
support HIPO – there is also an overlap of with a 
question whether the equation is valid: social capital of 
collective to the sum of social capital of each individual 
of that collective? Certainly it would not. And the 
potential of an employee can be performed as long as 
the organization allows it, supports it, and preserves the 
culture of education and innovation or pioneering. This 
was proved by Murphy (2004), where he found that the 
high-potentials most efficient competency was 
“Innovation and Change Leadership”. 

Table 4 Characteristics of people with high and low social capital 
High social capital Low social capital 

• Aged 30 and above 
• Women 
• Married 
• Highly educated 
• Higher income 
• Employed  
• Least deprived area 
• Home owner 
• 5+ years of residence 

• Aged 29 and below 
• Men 
• Single 
• Little educated 
• Lower income 
• Unemployed 
• Most deprived area 
• Private renter 
• 0-4 years of residence 

Source: abridged, Haezewindt, P. 2003 

3. Conclusion 

First to implement any policy towards high potentials 
and thus foster innovation process, one has to find high 
potentials. They are people, who like the change and 
like to struggle and strive for it. Thus testing and 
improving key competences of people is a gate to

 

distinguish high potentials among labour force. Further 
to the roadmap of implementing some policy rules 
towards raising the level of social capital: allow and 
encourage people to meet and to socialize to the 
prejudice of other activities. 
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