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Anotácia 
Záverečná správa sa zaoberá analýzou longitudinálnej databázy EU SILC so zameraním na 
pretrvávajúcu chudobu (persistent poverty). Na základe definície a metodiky Eurostatu boli vypočítané 
miery rizika pretrvávajúcej chudoby pre celú populáciu SR i pre rôzne definované subpopulácie (vekové 
kategórie, vzdelanostné kategórie, typy domácnosti a pod.). Profil pretrvávajúcej chudoby bol doplnený 
o  analýzu periód zotrvávania pod hranicou chudoby a pretrvávania nepeňažných foriem chudoby. 
Záverečná správa prináša aj popis postavenia Slovenskej republiky v medzinárodnom porovnaní.  
 
Kľúčové slová: longitudinálne údaje, EU SILC, pretrvávajúca chudoba 
 
 
Summary 
The final report deals with analysis of longitudinal dataset EU SILC focusing on persistent poverty. 
Based on definition and methodology of Eurostat it offers rates of persistent poverty for population of the 
Slovakia as a whole and for variously specified sub-populations. Profile of persistent poverty is 
supplemented by analysis of time spells of income poverty and nonmonetary forms of poverty. The final 
report provides also description of position of the Slovak Republic in a comparative perspective.  
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ÚVOD 

Miera rizika chudoby je jedným z najčastejšie používaných ukazovateľov, ktoré sú zisťované 

a zverejňované v rámci Otvorenej metódy koordinácie (OMK). Vychádza zo sektorovej databázy EU 
SILC a zachytáva domácnosti a jej členov v určitom časovom momente. Za chudobných sú považovaní 
tí jednotlivci, ktorých ekvivalentný disponibilný príjem v referenčnom období je nižší než 60 % 
národného mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu. V odborných kruhoch tento koncept nie je 
prijímaný bez výhrad. Niektoré z nich sa spájajú práve s časovým aspektom miery rizika chudoby. 

Argumentuje sa, že takto koncipovaný indikátor nemusí mať dostatočnú rozlišovaciu schopnosť, aby 
odlíšil „skutočne“ chudobných od zvyšku populácie, pretože nezohľadňuje dynamiku príjmovej situácie. 
Situácia osôb, ktoré zažívajú chudobu dočasne, sa líši od situácie tých, ktorých sa dotýka dlhodobo. 
Rozlišovanie medzi rôzne dlhým trvaním stavu chudoby umožňuje lepšie pochopiť samotnú chudobu,  
jej kontext i konzekvencie.   

Zohľadnenie časovej dimenzie príjmovej chudoby je možné na základe longitudinálnych výskumov, 
ktoré sledujú výskumné jednotky v dlhšom časovom období. Takýto longitudinálny dizajn má aj 
štatistické zisťovanie EU SILC, ktoré je zdrojom údajov pre výpočet mier chudoby v rámci Otvorenej 

metódy koordinácie. Na jeho základe bola definovaná miera pretrvávajúceho rizika chudoby ako 

doplňujúci indikátor k už používaným ukazovateľom príjmovej chudoby, ktorý sa stal súčasťou 
zastrešujúcich indikátorov na monitorovanie sociálnej OMK. Jeho prvé hodnoty za členské krajiny EÚ 

boli sprístupnené relatívne nedávno, keďže si vyžadovali dlhšie obdobie na zber údajov a kontrolu ich 

kvality.1 

Záverečná správa2 prináša analýzu aktuálne dostupnej longitudinálnej databázy EU SILC 2006-

2009. Keďže ide o prvú analýzu svojho druhu na Slovensku, poskytuje predovšetkým základné 
informácie o výskyte pretrvávajúcej príjmovej chudoby v rôznych kategóriách obyvateľstva. Popritom si 

všíma spojitosť dlhodobého zotrvávania v chudobe s ďalšími znevýhodneniami ako sú zhoršený 
zdravotný stav alebo materiálna deprivácia. Získané poznatky zároveň uvádza do medzinárodného 
kontextu porovnaním dostupných údajov z EU SILC s ostatnými členskými krajinami EÚ. Analýza 
longitudinálnej databázy a medzinárodné porovnania sú uvedené diskusiou o teoretických 
a metodologických otázkach skúmania časovej dimenzie chudoby. Na konci textu sú sformulované 
súhrnné zistenia.  
 

 

                                                           

1 Pripomíname, že zisťovanie EU SILC bolo prvýkrát spustené v roku 2005.  
2 Správa vznikla s pomocou Mgr. Róberta Vlačuhu zo Štatistického úradu SR, ktorému touto cestou ďakujem za výpočty 
ukazovateľov pretrvávajúcej chudoby i ďalšie konzultácie.  
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I. TEORETICKO - METODOLOGICKÉ RÁMCOVANIE ANALÝZY 

Skúmanie časovej dimenzie chudoby má význam z niekoľkých dôvodov. Jenkins (2011) konštatuje, že 
longitudinálna perspektíva umožňuje lepšie merať a popísať chudobu, pretože doba trvania úzko súvisí 
s povahou chudoby. Argumentuje, že „je veľký rozdiel medzi pretrvávajúcou, striedavou alebo občasnou 
chudobou, a to s ohľadom na samotnú životnú skúsenosť i typy osôb, ktoré ju zažívajú“ (Jenkins 

2011:5). Je zrejmé, že z dlhodobého zotrvávania v chudobe plynú veľmi vážne riziká. Dlhotrvajúca 

absencia dostatočných zdrojov vedie ku kumulácii deprivácie a ďalších znevýhodnení. Môže byť 
častejšie spojená s vyčerpaním úspor, zadlžovaním sa a inými životnými stratégiami, ktoré majú 
dočasný efekt a v konečnom dôsledku môžu vyústiť do prehĺbenia existujúcich problémov. Štandardne 
používané indikátory príjmovej chudoby opierajúce sa o údaje z jedného časového momentu3 nemajú 
v tomto smere dostatočnú rozlišovaciu schopnosť. Pod hranicou chudoby sa môžu ocitnúť ľudia čeliaci 
závažným ťažkostiam i ľudia z domácností, v ktorých došlo len k dočasnému zníženiu príjmov 

trvajúcemu len určité kratšie obdobie ( napríklad v dôsledku dočasnej straty práce niektorého z členov 
domácnosti, viď Ozdemir – Ward, 2010). Problémom je aj fluktuácia určitej časti populácie okolo hranice 
rizika chudoby, keď je ťažké odlíšiť, či došlo k takej zmene situácie (zlepšeniu/zhoršeniu), ktorá má pre 
danú domácnosť zásadný význam alebo nie. Sledovanie chudoby na longitudinálnom základe pomáha 
vyhnúť sa takýmto ťažkostiam. 

Longitudinálna perspektíva podľa Jenkinsa (2011: 5) prispieva aj k pochopeniu determinantov 

chudoby, lebo umožňuje analyzovať skutočnosti stojace za vývojom hodnôt agregovaných 
ukazovateľov. Umožňuje napríklad zistiť, či pokles chudoby je výsledkom toho, že sa do chudoby 
prepadá menej ľudí alebo toho, že sa z nej viac osôb vymaňuje. Analýza skutočností súvisiacich so 
„vstupom“ (entry) a „odchodom“ (exit) tak prehlbuje poznatky o rizikových skupinách získané z údajov 
prierezového charakteru.  

Skúmanie chudoby si preto vyžaduje nielen analýzu jej výskytu v jednom časovom momente, ale aj 

analýzu doby zotrvávania v chudobe. Ide o dva komplementárne fenomény, ktoré spolu súvisia 
(Walker– Leisering, 1998). Nízka miera výskytu chudoby môže byť spojená s tým, že ide o málo ľudí s 
dočasne nízkym príjmom alebo o málo ľudí, z ktorých väčšina chudobu zažívajú permanentne. 
Podobne, vysoká miera výskytu chudoby môže byť sprevádzaná vysokým podielom osôb v krátko 
trvajúcej chudobe alebo výrazným podielom trvalo znevýhodnených osôb. Dôležité je, že to, ktorá 
situácie nastane, má vážne konzekvencie pre verejno-politické intervencie. Je rozdiel, ak je cieľom 
verejnej politiky riešenie problémov, u ktorých sa predpokladá dočasné trvanie, a tých, o ktorých sa 
tuší, že majú dlhodobejšiu povahu. Ellwood (1998: 49) k tomu dodáva, že dynamický pohľad obohacuje 

verejnú politiku aj v tom, že pomáha otvárať nové problémy: „Ak sa pýtame, kto sú dnes chudobní, tak 
nás to vedie k otázkam ohľadne socioekonomickej identity chudobnej populácie. Vo sfére politiky to 
potom zvyčajne vedie k dôrazu na stratégie podpory príjmu. Ak sa, naopak, pýtame, čo spôsobuje 
presun4 ľudí do chudoby, dostávame sa k udalostiam a štruktúram, a pozornosť sa presúva na 
hľadanie spôsobov, ako pomôcť ľuďom uniknúť z chudoby.“ Ellwood hovorí v tejto súvislosti 
o dynamickej tvorbe verejných politík.  

Časová povaha chudoby sa začala intenzívnejšie skúmať s narastajúcou dostupnosťou 
longitudinálnych výskumov. V súčasnosti možno využívať poznatky celého radu štúdií, ktoré využívali 
rôzne metodologické prístupy. Autori Mendola, Busetta a Milito (2009: 3) v tejto súvislosti upozorňujú na 

                                                           

3 Hovoríme o časovom momente, pretože hoci sa v EU SILC zbierajú údaje za dlhšie časové obdobie než jeden mesiac, 
výsledkom je premenná „ročný príjem“, ktorá odkazuje na jeden konkrétny časový moment (referenčný rok).  
4 Obe zvýraznenia v tejto citácii sú doplnené autorom tejto správy.  
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existujúcu rôznorodosť v označovaní chudoby „trvajúcej v čase“, keď na jej označenie sa zvyknú 
používať pojmy ako chronická chudoba (chronic poverty), celoživotná chudoba (lifetime poverty), 

permanentná chudoba (permanent poverty), intertemporálna chudoba (intertemporal poverty), 

opakujúca sa chudoba (recurrent poverty), či longitudinálna chudoba (longitudinal poverty). Napriek tejto 

heterogenite možno podľa autorov rozdeliť práce venujúce sa dynamike chudoby do dvoch širšie 
chápaných skupín (Mendola – Busseta – Milito, 2009: 3): 

§ Prvú skupinu tvora práce opierajúce sa o tvorbu modelov, pomocou ktorých sa odhadujú šance a 

determinanty upadnutia do chudoby a úniku z nej.  

§ Druhá skupina prístupov je založená na tvorbe indikátorov, v rámci ktorej sa pozornosť venuje 
najmä vývoju nových indikátorov a posilňovaniu ich analytického potenciálu. Podľa spomínaných 
autorov možno pri tvorbe indikátorov rozlíšiť ďalšie dve skupiny prístupov. Tzv. „analýza 

komponentov“ (component approach) sa zameriava na dekompozíciu príjmu alebo spotreby na 

permanentný a prechodný komponent, a to prostredníctvom rozlišovania ich variabilnej a trvalej 

časti. V druhom prístupe, tzv. „analýze periód“ (spells approach), je chudobná populácia 
definovaná podľa počtu periód/období, počas ktorých sa nachádza pod hranicou chudoby.  

Indikátorový prístup je typický pre výskum zameraný na podporu verejno-politických procesov (ako 

uvidíme ďalej, ukazovateľ pretrvávajúcej chudoby v EÚ spadá práve do tejto druhej kategórie). Tvorba 

modelov sa vyskytuje najmä v akademicky orientovaných štúdiách, ktoré si kladú za cieľ rozvoj 
základných vedeckých poznatkov. Avšak uplatňujú sa aj vo verejnej politike, pretože prinášajú 
poznanie príčinných súvislostí, ktoré je predpokladom pre rozhodovanie sa medzi rôznymi 
alternatívnymi intervenciami. 

Vo svetle predchádzajúcich riadkov neprekvapí, že neexistuje všeobecná zhoda na definícii 
pretrvávajúcej chudoby. Podobne ako pri chudobe meranej v jednom časovom momente aj tu vstupuje 

do hry veľa faktorov, ktoré sú navyše dopĺňané dimenziou času. Muffels, Fouarge a Dekker (2000: 9) 

dávajú do pozornosti štyri dimenzie dynamicky chápanej chudoby: dĺžka pozorovaného obdobia, dĺžka 
trvania chudoby, rozsah striedavých období chudoby a nestálosť a stabilita stavu chudoby v čase. Pre 

každú zo štyroch dimenzií autori navrhujú odlišné ukazovatele, ktoré majú umožniť medzinárodné 
porovnávanie. Tieto štyri dimenzie podľa nich spoluurčujú tzv. profil/typ chudoby. Autori rozlišujú štyri 
nasledujúce profily: 

§ osoby trvalo nad hranicou chudoby (počas sledovaného obdobia neboli nikdy pod hranicou 
chudoby), 

§ osoby prechodne chudobné (počas sledovaného obdobia sa pod hranicou chudoby ocitli raz), 
§ osoby zažívajúce opakujúcu chudobu (počas sledovaného obdobia sa pod hranicou chudoby ocitli 

viac než raz, ale nikdy nie dlhšie ako dva roky), 
§ osoby trvalo chudobné (počas sledovaného obdobia boli pod hranicou chudoby najmenej tri po 

sebe idúce roky).  
Autori sami uznávajú, že voľba počtu rokov, ktoré slúžia ako klasifikačné kritérium medzi jednotlivými 

profilmi je arbitrárna. Týka sa to najmä hranice pre trvalú chudobu (tri roky). Priznávajú, že pri 
dostupnosti údajov z dlhšieho časového obdobia by bolo možné zostaviť aj iné profily (Muffels, Fouarge, 
Dikkert, 2000: 9). Tento postreh považujeme za dôležitý, pretože možno predpokladať, že dĺžka 

pozorovania (počet rokov, počas ktorých sa sleduje stav domácností/osôb) ovplyvňuje charakter, 
priebeh i samotný výskyt pretrvávajúcej chudoby. Sledovanie domácností v dlhšom časovom období 
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môže priniesť iné výsledky než výskum trvajúci podstatne kratšie.5 S dĺžkou pozorovania sa zvyčajne 
mení aj definícia chudoby, pretože sa mení vzťah medzi dĺžkou pozorovania a trvaním chudoby (t.j. 

stanovenie toho, akú časť zo sledovaného počtu rokov musí byť osoba/domácnosť pod hranicou 
chudoby, aby bola zaradená medzi dlhodobo chudobnú časť populácie).  

 Definíciu podobnú tej, ktorú použili Muffels a jeho kolegovia, využívali vo svojich výskumoch aj iní 
výskumníci, za všetkých spomeňme napríklad írskych ekonómov Whelan, Maitre a Nolan (2003). Inú 
perspektívu ponúkli Calvo a Dercon (2007), ktorí sa zamerali na dôležité otázky súvisiace 
s identifikáciou pretrvávajúcej chudoby. Po prvé, zaujímala ich tzv. možnosť kompenzácie v čase. To 
znamená, že či obdobia, počas ktorých je osoba/domácnosť pod hranicou chudoby, môžu byť 
vykompenzované obdobiami, v ktorých sa nachádza nad hranicou chudoby. Po druhé, za dôležitý 
problém považovali to, či pri identifikácii dlhodobej chudoby možno každému obdobiu zažívania 
chudoby možno priradiť rovnakú váhu. Nakoniec, zvažovali aj to, či opakujúcim sa situáciám chudoby 
priradiť vo výpočtoch vyššiu váhu.  
 Vidíme, že existuje veľa otvorených otázok spojených s identifikovaním dlhodobo znevýhodnenej 
populácie. Keďže vývoj sociálnych indikátorov na úrovni EÚ je dlhodobo sýtený diskusiami 
v akademickej a výskumnej obci, aj snaha o zadefinovanie pretrvávajúcej chudoby reflektovala 

existujúci stav poznatkov.6 Miera pretrvávajúceho rizika chudoba je v rámci (sociálnej) Otvorenej 

metódy koordinácie zadefinovaná ako percentuálny podiel populácie, ktorej ekvivalentný 

disponibilný príjem bol pod hranicou miery rizika chudoby v danom roku a aspoň dva z troch 

predchádzajúcich rokov.7 Pretrvávajúca chudoba je teda pokračovaním už používaného konceptu 
relatívnej príjmovej chudoby, opiera sa o stanovenú hranicu miery rizika chudoby (60 % národného 
mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu). Dynamický charakter chudoby je tu prítomný 
prostredníctvom „požiadavky“ na zotrvanie v chudobe najmenej dva z troch rokov, ktoré predchádzali 
roku, v ktorom je aktuálne zistený stav chudoby. Celkový časový rámec, v rámci ktorého sa chudoba 
sleduje, predstavuje štyri roky. Pretrvávajúca chudoba sa teda spája s trojročným obdobím (1+2) 
v rámci štyroch sledovaných rokov. V tomto smere ide o definíciu podobnú tým, ktoré sme uviedli 
vyššie.  
 Pretrvávajúca chudoba je zisťovaná s pomocou údajov z longitudinálneho komponentu EU SILC, 

ktorý obsahuje opakované pozorovania rovnakých štatistických jednotiek. Jednotky zaradené do vzorky 
majú byť podľa nariadení Európskej komisie v zisťovaní prítomné najmenej štyri po sebe idúce roky (Till 
– Eiffe, 2010: 244). EU SILC má integrovaný dizajn, čo znamená, že prierezové a longitudinálne údaje 
sú vytvárané z rovnakého výberového súboru. Ako sa uvádza v sprievodnom dokumente Štatistického 
úradu SR k databáze EU SILC: „na začiatku bola vybraná reprezentatívna vzorka a tá sa rozdelila na 
štyri podsúbory. Každý z nich reprezentuje celý základný súbor a ich štruktúra je podobná so štruktúrou 
základného súboru. V nasledujúcich rokoch zisťovania sa vždy jeden z podsúborov nahradil novým 
podsúborom.“ (Metadáta k EU SILC 2009 UDB _17/12/10: 3). Vyplýva z toho, že pri identifikácii 
pretrvávajúcej chudoby budeme pracovať so štvrtinou pôvodnej vzorky – t.j. vzorky, ktorá existovala prvý 
rok zo štvorročného obdobia, ktoré sledujeme. Uvedený dizajn znázorňuje tabuľka 1. Sivé políčka 
označujú nový podsúbor, svetlohnedé políčka podsúbory, ktoré zostali vo vzorke. Čísla v tabuľke ukazujú, 
koľkokrát je daný podsúbor súčasťou vzorky.  Ako sme spomenuli, každý rok je jedna štvrtina vzorky 

                                                           

5 Na túto skutočnosť upozorňujú aj Walker a Leisering (1998).  
6 Samozrejme, do úvahy sa brali aj mnohé ďalšie faktory – či už charakter dostupných údajov alebo nevyhnutnosť zhody 
medzi členskými krajinami. 
7 Viď definíciu Eurostatu na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes.  
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nahradená novým podsúborom (75 % vzorky zostáva medziročne zachovaných). Vidíme, že až vo štvrtom 
roku od spustenia zisťovania (a potom každý ďalší rok) databáza obsahuje štyri podsúbory so štyrmi 
odlišnými periódami zotrvania vo vzorke (jeden, dva tri a štyri roky).  

 

Tabuľka 1: Rotačný dizajn v EU SILC 

Replikácia vzorky Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 ... 

1 1       

2 1 2      

3 1 2 3     

4 1 2 3 4    

5  1 2 3 4   

6   1 2 3 4  

7    1 2 3 ... 

8     1 2 ... 

9      1 ... 
Zdroj: http://www.esds.ac.uk/government/ghs/links/GHSpaper.pdf  

  

 V záverečnej správe pracujeme s databázou EU SILC 2006 – 2009. Aj v tomto prípade platí, že 
referenčným rokom pre zisťovanie príjmov je rok, ktorý predchádza roku zisťovania. Z tohto dôvodu 
údaje v databáze EU SILC 2006 – 2009 odkazujú na príjmy v rokoch 2005 – 2008. Platí to aj pre 
výpočet miery rizika chudoby v jednotlivých rokoch. Kvôli väčšej zrozumiteľnosti a prehľadnosti, ako aj 
s ohľadom na spôsob vykazovania v niektorých prístupných databázach (napríklad databáza Eurostatu 

alebo databáza Štatistického úradu SR Slovstat), budeme uvádzať roky podľa roku, kedy boli údaje 
získané. Hodnoty z databázy EU SILC 2006 – 2009 tak budú v nasledujúcom texte odkazovať k rokom 

2006 až 2009. Pri interpretáciách je však potrené zohľadniť vyššie uvedené upozornenie. Pri 

medzinárodnom porovnaní budeme využívať dostupné komparatívne databázy Eurostatu. Tie obsahujú 
údaje zo „staršej“ longitudinálnej databázy EU SILC 2005 – 2008. V správe sa preto objavia údaje 
z dvoch časových intervalov, čo nepovažujeme za prekážku, pretože pri pretrvávajúcej chudoby možno 
z definície určitú stabilitu, resp. slabú náchylnosť k skokovému vývoju v krátkom časovom období. 
Z tohto dôvodu možno považovať údaje z databázy EU SILC 2006-2009 a EU SILC 2005-2008 za 

kompatibilné.  
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II. PRETRVÁVAJÚCA CHUDOBA NA SLOVENSKU 

Longitudinálny komponent zisťovania EU SILC 2006 – 2009 obsahuje informácie o príjmovej situácii 
domácností a osôb počas štyroch rokov. Na základe nich možno určiť, aké percento osôb, ktoré mali 
v poslednom sledovanom roku ekvivalentný disponibilný príjem pod hranicou chudoby, sa ocitlo 

v chudobe aspoň dva z tri predchádzajúcich rokov. Graf 1 ponúka v tejto súvislosti viacero druhov 

informácií. Všíma si výskyt pretrvávajúcej chudoby v celej populácii a medzi mužmi a ženami, pričom 

využíva nielen štandardnú hranicu chudoby definovanú ako 60 % národného mediánu ekvivalentného 
disponibilného príjmu, ale aj hranice na nižšej a vyššej úrovni. Získavame tak obraz o „rozptyle“ okolo 
hranice pretrvávajúcej chudoby, podobne ako je zisťovaný v prípade prierezovej miery rizika chudoby.8 
Ukazuje sa, že pretrvávajúca chudoba na Slovensku dosahuje nízke hodnoty. V roku 2009 žilo 
dlhodobo pod hranicou chudoby 281 640 osôb, čo predstavuje 5,4 % populácie.9 Ak posunieme hranicu 

chudoby na 70 % mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu, tak v dlhodobej chudobe sa v danom 

období ocitol približne každý desiaty občan SR. Zníženie hranice na 50 % mediánu ekvivalentného 
disponibilného príjmu vedie prirodzene k veľmi nízkemu výskytu pretrvávajúcej chudoby. V tomto 

prípade sa dotýkala len 2,3 % osôb v roku 2009. Situácia u mužov a žien sa významnejšie líši len pri 
vyššej hranici chudoby, kde rozdiel predstavuje dva percentuálne body v neprospech žien.  
 

Graf 1: Miera pretrvávajúceho rizika chudoby v populácii SR podľa rôznych hraníc chudoby (v %) 

 
Zdroj:  Longitudinálna databáza EU SILC 2006-2009 

  

 Vývoj hodnôt „štandardnej“ miery rizika chudoby zisťovaných jednotlivo za každý rok v období 2006 

– 2009 nemal jednoznačný smer. Medzi rokmi 2006 a 2007 sa podiel chudobnej populácie skokovo 

znížil z 11,6 % na 10,5 %, aby nasledujúce dva roky postupne narastal a v roku 2009 dosiahol úroveň 
11 %. Znamená to, že v roku 2009 sa podľa prierezových údajov ocitlo pod hranicou chudoby 594 119 

                                                           

8 Vyššia a nižšia hranica chudoby je aplikovaná pri identifikácii podielu osôb pod hranicou chudoby v poslednom sledovanom 
roku i počas troch predchádzajúcich rokov.  
9 V súlade s definíciou hovoríme o podiele osôb v pretrvávajúcej chudobe za posledný rok sledovaného obdobia. 
Referenčným rokom posledného sledovaného roku v EU SILC 2006-2009 je rok 2008.  
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osôb. Tento údaj môžeme dať do vzťahu s údajom z longitudinálnej databázy o počte dlhodobo 
chudobných osôb – t.j. osôb chudobných v roku 2009 a počas dvoch z troch predchádzajúcich rokov. 
Zistíme, že v populácii, ktorá bola chudobná v roku 2009, sa nachádzalo 47 % osôb, ktorý čelili chudobe 

dlhodobo (podľa aplikovanej definície).10 V porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ ide o výrazne 
nižšiu hodnotu (viď kapitolu o medzinárodnom porovnaní).  
 Definíciu pretrvávajúcej chudoby, ktorá je oficiálne využívaná, možno doplniť ďalšími detailnejšími 

údajmi. Longitudinálna databáza poskytuje údaje za štyri roky a preto možno sledovať, aká časť 
populácie bola pod hranicou chudoby rôzny počet rokov. Výsledkom je všeobecnejší obraz o výskyte 
chudoby, v ktorom sa nesleduje kontinuálne trvanie chudoby (určitý počet rokov idúcich po sebe), ale 

počet časových momentov (rokov), v ktorom sa osoba ocitla pod hranicou chudoby.11 Tabuľka 2 dopĺňa 
zistenia z grafu 1 a ukazuje, že hoci pretrvávajúca chudoba v zmysle definície používanej Eurostatom je 
nízka, opakujúca sa skúsenosť s chudobou sa na Slovensku nie je zanedbateľná. Podiely osôb, ktoré 
boli pod hranicou chudoby dva, tri alebo štyri roky, predstavujú síce samy osebe malú časť populácie, 
spolu však tvoria takmer 11 % všetkých osôb. V sledovanom období sa dvakrát do chudoby dostalo 4,2 
% populácie, trikrát 3,3 % a celé obdobie prežilo v chudobe 3,3 % populácie. Jednorazová skúsenosť 
s chudobou bola predsa len o niečo vyššia: v rokoch 2006–2009 bolo na Slovensku 12,4 % osôb, ktoré 
sa ocitli pod hranicou iba jeden rok.  

 

Tabuľka 2: Štruktúra populácie podľa príjmovej situácie v období 2006 – 2009 ( v %) 

Pod hranicou chudoby jeden rok 12,4 

Pod hranicou chudoby dva roky 4,2 

Pod hranicou chudoby tri roky 3,3 

Pod hranicou chudoby štyri roky 3,3 

Každý rok nad hranicou chudoby 76,7 

Spolu v SR 100,0 
Zdroj: Longitudinálna databáza EU SILC 2006 - 2009 

 

S konceptom dlhodobej chudoby je spojený predpoklad, že zotrvávanie v chudobe znižuje budúce 
životné šance. V tomto zmysle je príjmová chudoba dôležitým aspektom sociálneho vylúčenia. Na 

základe longitudinálnych údajov sme sa preto pokúsili zistiť, aké sú konzekvencie dlhšieho trvania 
chudoby. V databáze EU SILC 2006 – 2009 sme preto sledovali vývoj príjmovej situácie osôb, ktoré boli 
pod hranicou chudoby prvé dva sledované roky. Možný vývoj v ďalších dvoch rokoch bol klasifikovaný 
do štyroch kategórií na základe kombinácie dvoch informácií -  či daná osoba bola pod hranicou 
chudoby a v ktorom roku. Výsledky ponúka tabuľka 3. Prvé dva roky zahrnuto do sledovania 

v longitudinálnej databáze sa v chudobe nachádzalo spolu 6,7 % populácie, čo predstavuje cieľovú 
skupinu, u ktorej bol sledovaný ďalší vývoj príjmovej situácie.12 Najčastejšou trajektóriou osôb v tejto 

kategórií bolo zotrvávanie v chudobe v oboch nasledujúcich rokoch (3,3 %). Zvyšné trajektórie boli 
zastúpené v menšej miere (do úvahy treba zobrať celkové nízke percento chudobných osôb v prvých 
dvoch rokoch 2006 a 2007). Tri roky po sebe od roku 2006 bolo v riziku chudoby 1,3 % populácie. 
Uniknúť z chudoby sa po dvoch rokoch podarilo 1,2 % osôb. Podobnú analýzu možno urobiť aj 
s ohľadom ne iné, neskoršie roky, napríklad 2007 a 2008. V takomto prípade by sa ale stratila možnosť 
                                                           

10 Upozorňujeme, že porovnávame údaje z longitudinálnej a prierezovej databázy EU SILC, ktoré má metodologické limity. 
Používame ho však ako heuristický nástroj.  
11 Nemusí ísť teda nevyhnutne o pretrvávajúcu chudobu v zmysle kontinuálneho zotrvávania v tejto situácii, ale o opakujúcu 
sa skúsenosť s chudobou.  
12 Ide o vyšší podiel než je podiel pretrvávajúcej chudoby, definovanej Eurostatom.  
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sledovať vývoj príjmovej situácie v dvoch nasledujúcich rokoch kvôli dĺžke obdobia, sledovaného 
v používanej databáze.  

 

Tabuľka 3: Vývoj príjmovej situácie osôb, ktoré boli pod hranicou chudoby v rokoch 2006 a 2007 (v %) 

Neboli pod hranicou chudoby v rokoch 2008 a 2009 1,2 

Boli pod hranicou chudoby v rokoch 2008 a 2009 3,3 

Boli pod hranicou chudoby v roku 2008, ale nie v roku 2009 1,3 

Boli pod hranicou chudoby v roku 2009, ale nie v roku 2008 0,9 

Celkový podiel osôb pod hranicou chudoby v rokoch 2006 a 2007 6,7 

Celkový podiel osôb nad hranicou chudoby v rokoch 2006 a 2007 93,3 

Spolu v SR 100,0 
Zdroj: Longitudinálna databáza EU SILC 2006 - 2009 

 

 Pretrvávajúca chudoba, meraná na základe definície Eurostatu, nie je na Slovensku veľmi 
rozšíreným javom. Na druhej strane nemožno tvrdiť, že problém dlhšie trvajúcej chudoby je marginálny. 
Videli sme, že približne každý desiaty človek sa v sledovanom období ocitol v chudobe viac než raz. 
V ďalšom texte sa budeme venovať výskytu pretrvávajúcej chudoby v rôznych populačných 
kategóriách, pretože z údajov o bežnej miere rizika chudoby vieme, že na Slovensku existujú skupiny 
s takým stupňom znevýhodnenia, že musia čeliť chudobe a s ňou spojeným ťažkostiam podstatne 

častejšie. Dôležitým faktorom výskytu chudoby je typ domácnosti. Údaje z EU SILC 2006 – 2009 

potvrdzujú, že k najviac rizikovým skupinám patria jednorodičovské domácnosti a domácnosti jednej 
dospelej osoby. V populácii žijúcej v domácnosti jedného rodiča a aspoň jedného závislého dieťaťa žilo 
18 % osôb, ktoré boli pod hranicou chudoby v roku 2009 a zároveň dva z troch predchádzajúcich rokov. 
Medzi samostatne žijúcimi jednotlivcami miera pretrvávajúcej chudoby dosiahla 15 %. V oboch 

prípadoch ide o kategórie, ktoré čelili vysokému riziku chudoby aj podľa prierezových údajov z roku 

2009. Porovnanie týchto dvoch typov údajov naznačuje, že veľká časť chudobných jednorodičovských 
a jednočlenných domácností žije v chudobe dlhodobo. Na strane druhej, medzi osobami z viacdetných 

domácnostiach, ktoré vykazujú vysoké ohrozenie chudobou vo všetkých vlnách prierezového 
zisťovania, žilo v roku 2009v pretrvávajúcej chudobe len 2,2 %. Indikuje to, že chudoba väčšiny 
viacdetných domácností nie je dlhodobá v zmysle definície Eurostatu, ale má iný charakter. Otvára to aj 

otázku interpretácie vývoja miery rizika chudoby meranej na základe údajov z prierezovej databázy. 
V rokoch 2006 až 2009 došlo najprv k razantnému nárastu podielu chudobných osôb z viacdetných 
domácností z 23,9 % v roku 2006 na 33,3 % v roku 2008 a potom za jeden rok tento podiel poklesol 

o päť percentuálnych bodov na 27,9 %. Jedným z dôvodov môže byť, že veľká časť viacdetných 
domácností čelí jednorazovému zhoršeniu životných podmienok. Pravdepodobnejším je však 
vysvetlenie, že časť viacdetných domácností čelí inému typu dlhodobej chudoby než tomu, aký je 
meraný pomocou konceptu pretrvávajúcej chudoby. Môže ísť o opakujúci sa stav chudoby v kratších 
časových intervaloch, o prerušovaný stav chudoby s opakovaným upadnutím pod hranicu chudoby 
a pod. Presná diagnostika dráh domácností s viacerými deťmi si však vyžaduje špecifickú pozornosť 
a hlbšie skúmanie.  

 Miera pretrvávajúcej chudoby je nízka aj vo zvyšných typoch domácností, ktoré sme doteraz 
nespomínali. Avšak kým pri bezdetných domácnostiach nízky podiel dlhodobo chudobných osôb 
korešponduje s údajmi z prierezovej databázy, v prípade osôb z domácností s jedným a dvoma 

závislými deťmi tomu tak nie je. Tu platí, že pretrvávajúca chudoba sa s najväčšou pravdepodobnosťou 
dotýka menšej časti chudobných osôb. 
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Tabuľka 4: Miera pretrvávajúcej chudoby podľa typu domácností a porovnanie s mierou rizika chudoby  

(v %) 

 Miera pretrvávajúcej 
chudoby v roku 2009 (%) 

Miera rizika chudoby v roku 2009 

na základe prierezových údajov (%) 
Bezdetné domácnosti    

Jednočlenná domácnosť 15,4 23,0 

Dvaja dospelí, obaja < 65 rokov 1,6 4,2 

Dvaja dospelí, aspoň jeden 65 + 3,3 3,5 

Domácnosti s deťmi   

Rodič a najmenej 1 závislé dieťa 18,4 23,0 

Dvaja rodičia so závislým dieťaťom 1,9 10,5 

Dvaja rodičia s 2 závislými deťmi 2,1 9,9 

Dvaja rodičia a 3 a viac závislých detí 2,2 27,9 

Zdroj: Longitudinálna databáza EU SILC 2006 – 2009, databáza Slovstat (www.statistics.sk) 

   

 Pohľad na mieru pretrvávajúcej chudoby podľa vekových skupín taktiež prináša určité prekvapenia. 
Najviac ohrozenou skupinou sú mladí ľudia vo veku 18-24 rokov. V roku 2009 čelil pretrvávajúcej 
chudobe každý desiaty z nich. Nad hodnotou za celú populáciu SR je aj podiel dlhodobo chudobných 
osôb vo veku 65 rokov a viac. Ostatné vekové kategórie vykazujú nižšiu mieru pretrvávajúcej chudoby. 
Riziko zotrvania pod hranicu chudoby je teda vyššie na začiatku produktívneho veku 
a v postproduktívnom veku. Podobne ako pri type domácnosti možno výskyt pretrvávajúcej chudoby 
v roku 2009 porovnať s mierou rizika chudoby počítanej z prierezových údajov. Výraznejší rozdiel sa 
ukazuje v prípade detí do 18 rokov, ktoré vo všeobecnosti patria k najviac ohrozeným sociálno-

demografickým kategóriám na Slovensku. V roku 2009 žilo v chudobe 17 % z nich.  

 

Tabuľka 5: Miera pretrvávajúcej chudoby podľa veku a porovnanie s mierou rizika chudoby (v %) 

 Miera pretrvávajúcej chudoby 

 v roku 2009 (%) 

Miera rizika chudoby v roku 2009  

na základe prierezových údajov (%) 
0-17 rokov 4,7 16,8 

18-24 rokov 9,9 13,3 

25-39 rokov 3,3 9,2 

40-54 rokov 4,5 10,0 

55-64 rokov 4,7 6,1 

65 rokov a viac 7,1 10,8 

Zdroj: Longitudinálna databáza EU SILC 2006 – 2009, prierezová databáza EU SILC 2009 

 

 Vzdelanie je diferenciačným faktorom nielen pri „štandardnej“ miere chudoby, ale aj pri miere 
pretrvávajúcej chudoby. Vo všeobecnosti platí, že s rastúcim vzdelaním sa výskyt chudoby znižuje. 
Údaje z longitudinálnej databázy EU SILC 2006 – 2009, ktoré boli získavané za populáciu vo veku 16 
rokov a viac, tento trend potvrdzujú. Pretrvávajúca chudoba sa však najčastejšie netýka osôb s úplne 
najnižším stupňom dosiahnutého vzdelania, ale osôb s nižším sekundárnym vzdelaním. V roku 2009 

bolo medzi nimi približne 15 % jednotlivcov, ktorých príjem bol nižší než vtedajšia hranica chudoby 
a zároveň bol nižší než hranica v dvoch ďalších rokoch v období 2006-2008. Ide o podiel, ktorý je skoro 
trikrát vyšší než priemer za celú populáciu SR. V porovnaní s osobami s vyšším sekundárnym 
vzdelaním ide o viac než trojnásobne častejšiu skúsenosť. V najnižšej vzdelanostnej kategórii mal 
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trvalejšiu skúsenosť s chudobou približne každý desiaty človek vo veku 16 rokov a viac. Terciárne 
vzdelanie, či už prvého alebo druhého stupňa, je spoľahlivou ochranou pred dlhotrvajúcim rizikom 

chudoby.  

   

Graf 2: Miera pretrvávajúceho rizika chudoby podľa úrovne dosiahnutého vzdelania a statusu 
ekonomickej aktivity – populácia vo veku 16 rokov a viac (v %) 

 
Zdroj: Longitudinálna databáza EU SILC 2006 – 2009.  
Poznámka: post – sekundárne vzdelanie nezahŕňa žiaden typ terciárneho vzdelávania.  
 

 Graf 2 zahŕňa popri informáciách o vzdelanostných kategóriách aj údaje o kategóriách vytvorených 
na základe statusu ekonomickej aktivity. Nezamestnaní predstavujú najviac rizikovú skupinu z hľadiska 
pretrvávajúcej chudoby – až jedna tretina z nich bola pod hranicou chudoby v roku 2009 a k tomu ešte 
ďalšie dva roky z troch predošlých. Takú vysokú penetráciu dlhodobou chudobou nenájdeme v žiadnej 
inej časti populácie, akokoľvek ju definujeme. Nezamestnanosť je tak kľúčovým faktorom krátkodobej 
i dlhodobej chudoby na Slovensku. Ide o jav, ktorého trvanie sa neobmedzuje na krátke obdobia 
hľadania si práce, ale má dlhodobý kontinuálny alebo opakujúci sa charakter. Rozlíšenie medzi 

kontinuálnym a opakujúcim sa (prerušovaným) stavom nezamestnanosti, ktorý trvá dlhodobo, je 
dôležité z verejno-politického hľadiska. Kontinuálna dlhodobá nezamestnanosť indikuje veľké ťažkosti 
vstúpiť na trhu práce, opakujúca sa alebo navracajúca sa nezamestnanosť indikuje marginalizované 
postavenie na sekundárnom trhu práce. Hoci v oboch prípadoch môže ísť o výsledok podobných 
faktorov, dlhodobá kontinuálna nezamestnanosť si vyžaduje iné typy opatrení než prerušovaná 
nezamestnanosť trvajúca dlhšie obdobie. To, ktorý typ medzi dlhodobo chudobnými prevláda, je 
dôležitou otázkou pre ďalší výskum. Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, sledované v dvoch 

kategóriách – „dôchodcovia“ a „inak ekonomicky neaktívni“ – čelí riziku pretrvávajúcej chudoby častejšie 
než priemerný občan SR. Miera rizika pretrvávajúcej chudoby je u „inak ekonomicky neaktívnych“ v roku 
2009 výrazne nižšia v porovnaní s mierou rizika chudoby zistenej z prierezových údajov (16 %). 
Dlhotrvajúca pracujúca chudoba je zriedkavosťou, do úvahy ale treba zobrať fakt, že podiel pracujúcej 
chudoby v populácii SR je celkovo nízky - v roku 2009 žilo v príjmovej chudobe 5,2 % ľudí.  
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 Doteraz sme sa venovali výskytu pretrvávajúcej chudoby v rôznych skupinách a špecifikácii trvania 
chudoby. V ďalšej časti tejto kapitoly krátko preskúmame súvislosť medzi dlhodobým trvaním príjmovej 
chudoby a vybranými aspektmi životnej úrovne. Pozornosť zameriame na: 

§ materiálnu depriváciu,  
§ vlastnícky status vo vzťahu k obydliu a  

§ zdravotný stav.  
 Výber týchto skutočností reflektuje predchádzajúce zistenia o chudobe na Slovensku s cieľom pokryť 
kvalitatívne rôznorodé fenomény, ktoré majú potenciál prispieť k osvetleniu životných podmienok 
dlhodobo chudobných. Materiálna deprivácia bola zisťovaná v súlade s definíciou používanou 

v súvislosti so stanovením spoločných cieľov v oblasti boja proti chudobe (viď Stratégia Európa 2020). 

Za materiálnu depriváciu sa tu považuje vynútený nedostatok aspoň štyroch z deviatich položiek13, 

ktoré sa týkajú finančných ťažkostí (ťažkosti s platením nájomného, hypotéky a dodávok energií, 
ťažkosti s udržiavaním tepla v obydlí, problémy čeliť neočakávaným výdavkom, ťažkosti so 
zabezpečením pravidelného jedla s mäsom a zaplatením týždennej dovolenky mimo domu raz za rok) 

a ťažkostí so zaobstaraním predmetov dlhodobej spotreby (vynútená absencia práčky, TV, auta, 
telefónu). Zoznam týchto položiek sa môže javiť ako arbitrárny, má však teoretické rámcovanie a jeho 

relevantnosť bola overená aj v empirických štúdiách zaoberajúcich sa tým, čo považuje verejnosť za 
nevyhnutné pre život (European Commission, 2011: 103).  

 Miera materiálnej deprivácie, definovaná ako podiel osôb v populácii s vynúteným nedostatkom 
štyroch z deviatich položiek a zisťovaná z prierezových dát, kontinuálne klesala od roku 2005, keď bolo 

prvýkrát zrealizované zisťovanie EU SILC. V roku 2005 sa týkala viac než pätiny obyvateľstva (22,2 %), 
v roku 2007 to bolo už len 13,7 % a v roku 2009 11,1 %.14 Dostala sa tak na rovnakú úroveň ako miera 
rizika chudoby. Otázkou je, do akej miery sa materiálna deprivácia a príjmová chudoba „prekrývajú“. Na 

to možno odpovedať viacerými spôsobmi, pre účely tejto práce sa zameriame na vzťah medzi 
materiálnou depriváciou a dlhodobým zotrvávaním v príjmovej chudobe.  
 Graf 3 ukazuje výskyt pretrvávajúcej chudoby v dvoch sub-populáciách – medzi tými, ktorí sú 
materiálne deprivovaní, a tými, ktorí nie sú. Umožňuje nám identifikovať podiel dlhodobo chudobných 
medzi osobami, ktoré čelili materiálnej deprivácii v roku 2009. Pretrvávajúca chudoba je určená na troch 
úrovniach. Popri oficiálne používanej hranici 60 % národného mediánu ekvivalentného disponibilného 
príjmu sú hranice stanovené na úrovni 50 % a 70 % mediánu príjmu. Z grafu je zrejmý priepastný 
rozdiel v príjmovej situácii materiálne deprivovaných a tých, ktorí takýmto ťažkostiam nemusia čeliť. 27 

% osôb, ktoré v roku 2009 čelili materiálnej deprivácii, sa dlhodobo nachádzalo pod hranicou chudoby. 
Znamená to, že v roku 2009 žili v domácnostiach, v ktorých absentovali aspoň 4 z 9 sledovaných 
položiek, a mali príjem pod hranicou chudoby v danom roku a plus ďalšie dva z troch predchádzajúcich 
rokov. Pre porovnanie, medzi tými, ktorých sa materiálna deprivácia v roku 2009 netýkala, bolo len 2.2 

% osôb s príjmom dlhodobo pod hranicou chudoby (čo je dvanásťapolkrát menej než u materiálne 
deprivovaných). Posun hranice príjmovej chudoby vedie k zmene podielu dlhodobo chudobných na 
celkovom počte materiálne deprivovaných členov populácie. Ak by sme brali do úvahy hranicu 
stanovenú na 70 % mediánu ekvivalentného príjmu, tak podiel materiálne deprivovaných osôb, ktorí boli 

                                                           

13 Popri tom sa sleduje aj materiálna deprivácia pri vynútenej absencie minimálne troch položiek. Sprísnenie podmienok pre 
identifikáciu materiálnej deprivácie súviselo so stanovovaním spoločných cieľov na úrovni EÚ.  
14 Miera materiálnej deprivácie pri troch položkách sa pohybuje na podstatne vyššej úrovni. 
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dlhodobo pod hranicou chudoby, by sa zvýšil o viac než desať percentuálnych bodov a vyšplhal by sa 
na 38 %. Posun smerom k nižšej hranici by znamenal zníženie výskytu pretrvávajúcej chudoby v 
materiálne deprivovanej populácii na 15 %. Podobné zmeny možno pozorovať aj pri osobách, ktorých 
sa deprivácie netýka, hoci – samozrejme – v oveľa menšom rozsahu. 

 Údaje z longitudinálnej databázy ukazujú, že materiálna deprivácia nie je výlučnou záležitosťou 
dlhodobého príjmového strádania. V roku 2009 bolo medzi osobami, ktoré boli materiálne deprivované, 
26,8 % dlhodobo chudobných (viď graf 3). Znamená to, že materiálna deprivácia sa v danom roku 

týkala najmä tých, ktorí nespadali do definície „pretrvávajúcej chudoby“ (73,2 %) tak ako je stanovená 

Eurostatom a ako je sledovaná v tejto správe. Ak sa na vzťah materiálnej deprivácie a pretrvávajúcej 
chudoby pozrieme z inej perspektívy, tak zistíme, že spomedzi osôb nachádzajúcich sa dlhodobo pod 
hranicou chudoby žilo v roku 2009 až 63,4 % v domácnostiach, ktoré si nemohli dovoliť štyri z deviatich 

sledovaných položiek. 36,6 % dlhodobo chudobných sa v materiálnej deprivácii v danom roku 

neocitlo.15 Pri interpretácii týchto údajov je potrebné zobrať do úvahy, že ide o špecifický obraz 
vychádzajúci z jednej definície, ktorá berie do úvahy výskyt chudoby počas troch zo štyroch rokov s 

tým, že sa musí vyskytovať i v poslednom sledovanom roku (viď definíciu v úvode). Takáto definícia 
postihuje jednu z viacerých možných podôb dlhotrvajúcej chudoby. Tá môže nadobúdať aj iné formy 
(ľudia mohli byť chudobní prvé tri roky zo štyroch sledovaných alebo mohli byť chudobní „len“ dva roky 
a pod.), ktoré môžu vysvetliť ďalšiu časť výskytu materiálnej deprivácie.  

 

Graf 3: Výskyt pretrvávajúceho rizika chudoby podľa ne/prítomnosti materiálnej deprivácie (v %) 

 
Zdroj: Longitudinálna databáza EU SILC 2006 – 2009. 

Poznámka: Materiálna deprivácia je meraná podľa definície Eurostatu, zohľadňuje absenciu aspoň 4 položiek 

 

Koncept materiálnej deprivácie v sebe zahŕňa niekoľko aspektov podmienok bývania. V zozname 

deviatich položiek, pri ktorých je sledovaná vynútená absencia, sa štyri týkajú vnútorného vybavenia 
                                                           

15 Ak by sme za hranicu chudoby zobrali 50 % národného mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu, tak podiel 
materiálne deprivovaných z celkového počtu dlhodobo chudobných by predstavoval 82 %. Ak by sme hranicu posunuli 
vyššie – na 70 % mediánu, materiálna deprivácia by sa týkala 44 % dlhodobo chudobných.  



16 

 

domácnosti predmetmi dlhodobej spotreby a ďalšie dve pokrývajú riziká úzko súvisiace s kvalitou 

a istotou bývania (adekvátne teplo a nedoplatky). Z prierezových údajov o riziku príjmovej chudoby je 
známe, že popri nich patrí medzi dôležité dimenzie podmienok bývania aj vlastnícky vzťah k obydliu. 

V rámci EU SILC je vlastnícky status sledovaný v štyroch kategóriách, medzi ktorými dominujú majitelia 
bytov a domov. Podiel osôb žijúcich vo vlastnom byte alebo dome predstavoval v roku 2009 približne 90 
%. Zvyšok tvorili najmä nájomníci/podnájomníci (8,8 %). Najnižšie zastúpené mali osoby patriace do 

kategórií „ubytovanie za zníženú cenu“ a „ubytovanie poskytované bezplatne“.16 Toto rozloženie je 
stabilné pre všetky roky pokryté zisťovaním EU SILC. Pretrvávajúca chudoba sa v roku 2009 

najčastejšie vyskytovala medzi osobami, ktoré za ubytovanie neplatia – týkala sa 22 % z nich. Keďže 
z hľadiska celej populácie šlo o slabo zastúpený typ vlastníckeho statusu (približne 77 000 osôb), aj 

zastúpenie dlhodobo chudobných bolo v absolútnom vyjadrení nízke. Pod hranicou chudoby dlhodobo 

zotrvávalo približne 17 000 osôb. Ešte nižšie zastúpenie mala kategória „ubytovanie poskytované za 
zníženú cenu“ (15 702 osôb), čo neumožňuje odhadnúť podiel dlhodobo chudobných. Ostatné kategórie 
vykazovali výrazne nižší výskyt pretrvávajúcej chudoby. Medzi vlastníkmi a podnájomníkmi bol podiel 

dlhodobo chudobných rovnaký – predstavoval približne 5 %.17  

Posledným aspektom, ktorý sme v súvislosti s výskytom dlhodobej chudoby sledovali, bol zdravotný 
stav. V rámci EU SILC je zdravotný stav zisťovaný na základe vlastného posúdenia respondentov v 

piatich kategóriách, pričom táto otázka je obmedzená len na populáciu vo veku 16 rokov a viac. 

Existujúce porovnania údajov z viacerých rokov ukázali, že vnímanie vlastného zdravia má stabilné 
rozloženie, s prevahou mierne pozitívnych hodnotení (Gerbery 2009). Týka sa to aj situácie v roku 

2009, keď - podľa prierezových dát - 41 % osôb vo veku 16 rokov a viac hodnotilo svoj zdravotný stav 
ako „skôr dobrý“. Celkový podiel ľudí s pozitívnym vnímaním vlastného zdravia, teda vrátane odpovedí 
„veľmi dobrý“, predstavoval 62 %. Za priemerný považovalo svoj zdravotný stav 23 % populácie 16 +. 
Distribúcia hodnotení u dlhodobo chudobných má v niečom podobné rysy. Podiel osôb, ktoré hodnotili 
zdravie ako priemerné, tu bol na podobnej úrovni (25,3 %). Aj u nich boli prevažovali pozitívne 
hodnotenia nad negatívnymi. Tu však podobnosť končí. Ako ukazuje graf 4 v populácii nachádzajúcej 
sa dlhodobo pod hranicou chudoby boli častejšie zastúpené negatívne hodnotenie zdravotného stavu. 
Kým v celej populácii vo veku 16 rokov a viac sa k negatívnemu hodnoteniu vlastného zdravia priklonilo 
14,5 %, v kategórii dlhodobo chudobných to bolo 25,3 % (z toho 6,2 % osôb s veľmi zlým zdravím). 
Logicky, podiel osôb s kladným seba-hodnotením bol nižší, a to o viac ako trinásť percentuálnych 
bodov.  

Inú perspektívu ponúka pohľad na zastúpenie dlhodobo chudobných osôb v sledovaných 
kategóriách hodnotenia zdravotného stavu. Zaujíma nás, aký podiel z tých, ktorí hodnotia zdravie 
určitým spôsobom, tvoria ľudia čeliaci pretrvávajúcej chudobe. Najvyššie zastúpenie mali medzi 
osobami, podľa ktorých je ich zdravie „skôr zlé“ (9,1 %) a „veľmi zlé“ (8,4 %). Podiel v populácii 
hodnotiacej svoje zdravie pozitívne bol ich podiel dvakrát nižší – medzi osobami veľmi dobrým zdravím 
bolo 3,7 % dlhodobo chudobných a medzi osobami považujúcich svoje zdravie za „skôr dobré“ 4,6 %.  

Možno zhrnúť, že horšie hodnotenia zdravotného stavu sa síce častejšie vyskytuje u dlhodobo 

chudobných než v celej populácii a pretrvávajúci stav chudoby je častejšie spojený s negatívnym 
                                                           

16 “Ubytovanie za zníženú cenu“ označuje situáciu, kedy je bývanie poskytované za nižšiu cenu než je trhová. Táto kategória 
zahŕňa nájom sociálnych bytov, nájom za zníženú cenu od zamestnávateľa, aktuálne nájomné pevne stanovené zákonom 
a refundované nájomné z dávok na ubytovanie alebo z iných zdrojov. Pri „ubytovaní poskytovanom bezplatne“ sa nájomné 
neplatí. Patrí sem ubytovanie poskytované zamestnávateľom alebo zo súkromných zdrojov (Štatistický úrad 2011:72). 
17 Aj tu treba zohľadniť veľkosť týchto skupín. Počet dlhodobo chudobných, ktorí žili vo vlastnom obydlí bol 240 346, počet 
dlhodobo chudobných podnájomníkov bol takmer desaťkrát nižší (24 362).  
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ohodnotením vlastného zdravia než s pozitívnym. Avšak vzťah medzi dlhodobým zotrvávaním 
v príjmovej chudobe a zhoršeným zdravotným stavom nemožno pokladať za silný a jednoznačný.  

 

Graf 4:  Hodnotenie zdravia dlhodobo chudobnými a populáciou SR 16+ v roku 2009 (%) 

 

Zdroj: Longitudinálna databáza EU SILC 2006 – 2009, prierezová databáza EU SILC 2009 pre údaje o populácii 16+ 

Poznámka: Dopočet do 100 % v oboch kategóriách predstavujú respondenti, ktoré neodpovedali. 
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III. PRETRVÁVAJÚCA CHUDOBA NA SLOVENSKU V MEDZINÁRODNOM POROVNANÍ 
Medzinárodné porovnanie je rozdelené do dvoch častí. V prvej časti predstavíme výskyt pretrvávajúcej 
chudoby v členských krajinách EÚ s využitím zverejnených údajov Eurostatu pokrývajúcich roky 2005 – 

2008. Žiaľ, Eurostat zverejňuje v prípade pretrvávajúcej chudoby len jej mieru a výskyt podľa veku. 

Ďalšie údaje, ktoré by priblížili profil pretrvávajúcej chudoby v medzinárodnom kontexte, zatiaľ 
zverejňované nie sú. Možno ich však nájsť v štúdiách, v ktorých sa pracuje s databázami členských 
krajín a ktoré sú danej téme venujú. Konkrétne, v druhej časti ponúkneme krátky prehľad a zhodnotenie 

výsledkov analýz údajov z rokov 2005 – 2008. Pôjde o podobný typ údajov, aký sme prezentovali 
v predchádzajúcej časti venovanej situácii na Slovensku.  

Podľa dostupných údajov za rok 2008, Slovensko patrí v medzinárodnom porovnaní ku krajinám EÚ 
s najnižšou mierou pretrvávajúcej chudoby. Zaraďuje sa tak ku krajinám ako Dánsko, Rakúsko alebo 
Holandsko. Priemerná miera pretrvávajúca chudoba v EÚ je vyššia približne o tri percentuálne body než 
podiel dlhodobo chudobných v populácii na Slovensku. Spomedzi krajín zo strednej Európy sa pod 
priemerom EÚ nachádza Maďarsko. Na opačnom konci sa nachádzajú pobaltské krajiny a krajiny južnej 
Európy (Estónsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko). Informácia, ktorú poskytuje graf 5 je však neúplná. 
Chýba tu päť členských krajín, ktoré by mohli zmeniť znázornené rozloženie (a tým pádom aj pozíciu 
Slovenska), avšak pre ktoré ešte neboli zverejnené relevantné údaje. Ide najmä o Českú republiku, 
u ktorej možno predpokladať, že by sa zaradila blízko Slovenska, ale aj o Francúzsko. Na strane druhej, 
u Rumunska možno očakávať, že by sa zaradilo ku krajinám s najvyššou mierou pretrvávajúcej 
chudoby.  

 

Graf 5: Miera pretrvávajúcej chudoby v krajinách EÚ v roku 2008 (%) 

 
Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/database  

Poznámka: Údaj za Bulharsko, Portugalsko, Veľkú Britániu, sú za rok 2009.  

 

 Rozdiely medzi krajinami v miere pretrvávajúcej chudoby nie sú také výrazné ako v prípade miery 
rizika chudoby zisťovanej na základe prierezových dát, kde rozdiel medzi najnižšou a najvyššou mierou 
rizika chudoby v roku 2008 bol viac ako šestnásť percentuálnych bodov. Medzi oboma mierami existuje 
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určitá asociácia, hoci nie jednoznačná a silná. Ako ukazuje graf 6, vo vzťahu medzi pretrvávajúcou 
chudobou a štandardne zisťovanou mierou rizika chudoby možno pozorovať tendenciu, že krajiny 
s vyššou mierou rizika chudoby vykazujú aj vyššie riziko pretrvávajúcej chudoby. Krajiny ako Estónsko, 
Grécko, Taliansko vykazujú najvyšší výskyt pretrvávajúcej chudoby a zároveň i jedny z najvyšších 
podielov chudobnej populácie meranej v jednom časovom momente. Na druhej strane nízka miera 
pretrvávajúcej chudoby na Slovensku, v Dánsku či Rakúsku je sprevádzaná aj nízkou mierou rizika 
chudoby. Vidíme, že relatívne lineárne zoskupenie krajín je narušované niekoľkými prípadmi, ktoré 
neumožňujú konštatovať perfektnú súvislosť. Dôležité je ale potvrdenie, že Slovensko je krajinou, 
v ktorej sa príjmová chudoba  - bez ohľadu na to, či berieme do úvahy jej časovú dimenziu alebo nie – 

vyskytuje v porovnaní s ostatnými krajinami v oveľa menšej miere.  
 

Graf 6: Porovnanie miery pretrvávajúcej chudoby a miery rizika chudoby 

v krajinách EÚ v roku 2008 (%) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z Eurostatu. Poznámka: Údaje o „štandardnej“ miere rizika chudoby 
pochádzajú z prierezových údajov EU SILC.  

 

 V časti venovanej situácii na Slovensku sme ukázali štruktúru populácie podľa dĺžky zotrvávania pod 

hranicou chudoby. Ukázali sme, že opakujúce sa stavy chudoby nie sú vôbec zriedkavým javom, hoci 
hodnota samotnej miery pretrvávajúcej chudoby by tento dojem mohla navodzovať. V rokoch 2006 až 
2009 bolo pod hranicou chudoby dvakrát 4,2 % populácie, trikrát 3,3 % a celé obdobie prežilo 
v chudobe 3,3 % populácie. Jeden zo štyroch rokov prežilo v chudobe 12,4 % osôb. Trvanie skúsenosti 
s chudobou si všímali aj autori Ozdemir a Ward (2011), ktorí na základe longitudinálnej databázy EU 
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SILC pokrývajúcej roky 2005 - 200818 analyzovali situáciu v členských krajinách EÚ. Ani v tomto 

prípade nejde o všetky členské krajiny, na rozdiel od údajov Eurostatu však do analýz zahrnuli aj Českú 
republiku, ktorá – ako uvidíme - zmenila postavenie Slovenska. Časovú dimenziu sledovali 

prostredníctvom niekoľkých intervalov, čím umožnili nahliadnuť „za“ používanú definíciu pretrvávajúcej 
chudoby, ktorá postihuje len jednu z foriem dlhodobej chudoby. Podľa ich výpočtov, ktoré uvádza 
tabuľka 6, žilo v rokoch 2005 – 2008 aspoň jeden rok v chudobe 24 % populácie na Slovensku. Nejde 

o najnižší podiel spomedzi členských krajín EÚ – nižšie zastúpenie osôb pod hranicou chudoby rok 
a viac malo ďalších šesť krajín. Medzi nimi aj Česká republika, kde bol podiel týchto osôb nižší o osem 

percentuálnych bodov. Vo všetkých skúmaných krajinách bola kategória „aspoň jeden rok“ najviac 

sýtená osobami, ktoré boli pod hranicou chudoby práve jeden rok (na Slovensku to bolo 13 %, najnižší 
podiel vykazovala Česká republika - 6,9 %, najvyšší Lotyšsko – 16,9 %).19 Podiel osôb, ktoré boli 
chudobné dva roky, bol výrazne nižší. Slovensko aj v tomto ohľade patrí ku krajinám s podpriemernými 
hodnotami  Nižšie hodnoty malo opäť šesť zo zvyšných devätnástich krajín, ktoré autori zahrnuli do 
analýz. Ďalší sledovaný časový interval „tri roky a viac“ sa od definície pretrvávajúcej chudoby odlišuje 
tým, že zahŕňa aj tie osoby, ktorých príjem spadol pod hranicu chudoby počas prvých troch rokov, ale 
v poslednom sledovanom roku sa ocitli nad ňou (definícia pretrvávajúcej chudoby sleduje trvanie stavu 
chudoby u tých, ktorí sú chudobní v poslednom zo štyroch sledovaných rokov). Na Slovensku žilo 
v rokoch 2005 až 2008 6 % osôb, ktorých príjem bol pod hranicou chudoby celé obdobie alebo jeho 
podstatnú časť. Táto hodnota je o polovicu nižšia než priemerná hodnota za všetky sledované krajiny. 
Podobnú úroveň dlhodobej chudoby má Rakúsku, Švédsko a Česká republika. Najvyšší výskyt 
dlhodobej chudoby v danom období nájdeme v krajinách južnej Európy a v Pobaltí (Portugalsku, 
Taliansko, Estónsko).  
 Cennú informáciu prináša posledný stĺpec tabuľky 6, v ktorom sú uvedené podiely osôb 
nachádzajúcich sa pod hranicou chudoby aspoň dva roky z celkového počtu osôb, ktoré boli chudobné 
aspoň raz počas štyroch sledovaných rokov. Ide teda o indikátor schopnosti vymaniť sa z chudoby, 

pretože dostávame obraz o tom, aká časť ľudí, ktorí sa raz ocitli v chudobe, sa z nej nedokázala dostať 
(teda zotrvala v nej ešte jeden alebo viac rokov).20 Slovensko v tomto ohľade zaujíma špecifické 
postavenie. Percentuálny podiel tých, ktorí spadli pod hranicu chudoby a potom túto situáciu zažili ešte 
raz alebo niekoľkokrát, bol najnižší spomedzi krajín EÚ. Ako v tejto súvislosti konštatujú autori, na 

Slovensku „existovala relatívne dobrá šanca, aby si domácnosť zvýšila príjem nad hranicu chudoby, ak 

sa pod ňou ocitol“ (Ozdemir – Ward, 2011: 7). Takýto vzostup príjmu sa udial u viac než polovice 
chudobných (53.7 %), zostávajúcim 46,3 % sa to v sledovanom období nepodarilo, prípadne len 
v obmedzenej miere (u tých chudobných, ktorí zostali pod chudobou dva roky). Ostatné krajiny v EÚ boli 

na tom horšie. V Rakúsku zotrvalo dva a viac rokov pod hranicou chudoby 52 % chudobných. V Českej 
republike, ktorá v mnohých ohľadoch vykazuje priaznivejšie podmienky pre znižovanie dlhodobej 
chudoby, mal uvedený ukazovateľ výrazne vyššiu hodnotu než v SR (56 %). Najnižšie šance na 
zvýšenie si príjmov nad hranicu chudoby mali v sledovanom období chudobní v Portugalsku 

a Taliansku.  

                                                           

18 Autori v analýze hovoria o rokoch 2004 – 2007 v súlade s tým, ako je definované referenčné obdobie pre získané údaje 
o príjmoch. Pri citácii ich práce v tejto časti textu však používame označenie rokov 2005 – 2008 (teda roky, keď boli 
jednotlivé vlny zisťovania realizované), tak ako sme to robili aj v predchádzajúcich častiach správy.  
19 Táto hodnota korešponduje s hodnotou, ktorú sme uviedli v časti venovanej situácii na Slovensku - 12,4 % osôb 
nachádzajúcich sa v chudobe jeden rok počas obdobia 2006 – 2009.  
20 Upozorňujeme, že kým predchádzajúce stĺpce sa vzťahujú k celej populácii, hodnoty v poslednom stĺpci sa vzťahujú 
k osobám, ktoré sa aspoň raz ocitli v chudobe. 
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Tabuľka 6: Výskyt chudoby podľa dĺžky zotrvania pod hranicou chudoby v členských krajinách EÚ 

 v rokoch 2005-2008 (% ) 

 % z celej populácie % z chudobných 

 Aspoň 1 rok Dva roky 3 roky a viac Aspoň 2 roky 

Belgicko 24,4 5,6 9,8 63,1 

Cyprus 26,0 5,4 11,7 65,8 

Česká republika 15,8 3,8 5,0 56,0 

Estónsko 33,0 8,4 14,1 68,2 

Fínsko 21,4 4,7 8,1 59,9 

Holandsko 23,9 5,0 10,6 65,1 

Írsko 31,0 9,8 10,6 65,8 

Litva 31,4 7,4 11,7 61,0 

Lotyšsko 39,9 9,3 13,6 57,6 

Luxembursko 20,1 4,0 9,2 66,0 

Maďarsko 25,5 5,2 9,5 57,9 

Poľsko 32,4 7,1 13,0 61,8 

Portugalsko 30,1 6,6 15,5 73,4 

Rakúsko 26,7 7,0 7,0 52,5 

Slovensko 24,2 5,3 5,9 46,3 

Slovinsko 19,4 3,9 8,3 62,8 

Španielsko 36,9 8,2 13,4 58,5 

Švédsko 20,7 6,3 5,1 55,0 

Taliansko 30,4 6,0 15,8 71,5 

Veľká Británia 33,3 7,7 10,9 55,7 

Priemer za EÚ 30,2 6,7 11,9 61,6 

Zdroj: Ozdemir – Ward, 2011: 7. Poznámka: Priemerné hodnoty za EÚ sú vypočítané len z krajín v tabuľke.  

 

 Videli sme, že pretrvávajúca chudoba najviac ohrozuje nezamestnaných ľudí. Až jednu tretinu z nich 

bolo v roku 2009 možné zaradiť medzi trvalo chudobných podľa definície Eurostatu. Zoči-voči faktu, že 
pretrvávajúca chudoba v celej populácii bola nízka, bude zaujímavé sledovať vplyv vzťahu k trhu práce 
v medzinárodnom porovnaní. Ozdemir a Ward však neporovnávali výskyt pretrvávajúcej chudoby podľa 
statusu ekonomickej aktivity, ale podľa pracovnej intenzity domácnosti. Tento ukazovateľ totiž reflektuje 
nielen situáciu jednotlivca, ale situáciu v celej domácnosti (pozri staršiu štúdiu tejto dvojice Ozdemir – 

Ward, 2009). To má veľkú výhodu, pretože korešponduje s logikou ekvivalentného disponibilného 
príjmu, ktorý je taktiež nástrojom na zohľadnenie efektu domácnosti (na výšku príjmu). Pracovná 
intenzita je číslo, ktoré môže nadobúdať hodnoty od 0 do 1, pričom vyššie hodnoty znamenajú 
intenzívnejšiu participáciu dospelých členov domácností na trhu práce. Autori sledovali výskyt 

pretrvávajúcej chudoby v troch intervaloch, ktoré ukazuje tabuľka 7. Výskyt pretrvávajúcej chudoby 
v jednotlivých kategóriách porovnávali s výskytom miery rizika chudoby meranej v jednom časovom 
momente (v roku 2008).  

 Prepočty Ozdemira a Warda umožňujú formulovať niekoľko záverov. Predovšetkým platí, že 
zvýšenie pracovnej intenzity domácnosti vedie k zníženiu miery chudoby i miery pretrvávajúcej 
chudoby. Znamená to, že čím viac sa dospelí členovia domácnosti v produktívnom veku zapájajú do 
aktivít na trhu práce, o to viac klesá riziko dlhodobého zotrvávania v príjmovej chudobe. Vo 

všeobecnosti to ilustrujú priemerné hodnoty za krajiny EÚ, ktoré boli zahrnuté do analýzy. Kým miera 
pretrvávajúcej chudoby pri extrémne nízkej pracovnej intenzite dosahovala hodnotu 32 %, v strednom 

intervale to bolo o polovicu menej (16 %) a v intervale s najvyššou intenzitou už len 2 %. Tento trend 
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možno sledovať aj v prípade Slovenska, navyše s hodnotami na výrazne nižšej úrovni. Medzi osobami 

žijúcimi v domácnosťami, v ktorých pracovná intenzita nadobúdala nízke hodnoty - menšie než 0,2 – 

bolo v roku 2008 24 % ľudí, ktorí čelili pretrvávajúcej chudobe. Ide o takmer päťnásobne vyšší podiel 
než bol podiel pretrvávajúco chudobných v celej populácii. Osoby z domácnosti s vyšším zapojením do 
trhu práce sa s pretrvávajúcou chudobou stretávali len zriedka (4 %). Domácnosti, kde ukazovateľ 
pracovnej intenzity nadobúda hodnoty z intervalu 0,6 – 1, sa pretrvávajúcej chudobe takmer úplne vyhli. 
Keďže údaje o pretrvávajúcej chudobe odkazujú k populácii, ktorá bola pod hranicou chudoby v roku 

2008 plus ďalšie dva roky z troch predchádzajúcich, zaujímavé je porovnanie s rozsahom „bežnej“ 
chudoby v danom roku. Pri extrémne nízkej pracovnej intenzite bol podiel chudobných a dlhodobo 

chudobných na Slovensku veľmi podobný, čo naznačuje, že chudobné osoby žijúce v domácnostiach 
s tak nízkou pracovnou intenzitou majú nízke šance vymaniť sa z príjmovej chudoby (Ozdemir – Ward, 

2011: 11). Pri vyšších hodnotách pracovnej intenzity sa rozdiely medzi výskytom chudoby 
a pretrvávajúcej chudoby zvyšujú.  
  

Tabuľka 7: Miera pretrvávajúcej chudoby v rokoch 2005-2008 a miera chudoby v 2008 podľa pracovnej 
intenzity v členských krajinách EÚ (%) 

 0 - 0,19 0,2 – 0,56 0,6 - 1 

 Chudobní  
(2008) 

Pretrvávajúco 
chudobní 

Chudobní  
(2008) 

Pretrvávajúco 
chudobní 

Chudobní  
(2008) 

Pretrvávajúco 
chudobní 

Belgicko 44,8 36,6 10,6 3,8 1,7 0,5 

Cyprus 40,5 31,5 16,1 9,7 1,6 0,4 

Česká republika 27,1 22,5 7,0 1,9 1,2 0,2 

Estónsko 68,7 66,2 24,9 10,6 6,4 2,7 

Írsko 54,8 51,7 7,8 3,3 4,1 0,2 

Litva 50,6 42,6 13,8 8,8 7,8 2,6 

Lotyšsko 91,5 70,5 37,1 29,2 8,3 1,9 

Luxembursko 22,5 18,5 15,2 13,8 4,0 2,0 

Maďarsko 36,1 29,7 13,1 10,4 3,6 0,0 

Poľsko 33,4 24,9 20,5 13,8 10,7 7,1 

Portugalsko 44,2 40,9 26,3 20,1 7,9 3,5 

Rakúsko 29,3 19,9 17,5 12,2 4,5 0,4 

Slovensko 26,1 24,0 14,7 4,0 6,1 1,3 

Slovinsko 33,7 28,9 11,7 8,3 2,4 0,6 

Španielsko 31,4 21,8 30,3 21,6 6,9 2,2 

Taliansko 41,9 37,4 25,0 17,7 3,5 1,7 

Veľká Británia 46,7 35,9 32,3 20,1 4,0 0,6 

Priemer za EÚ 39,4 32,1 23,6 16,1 5,2 2,0 

Zdroj: Ozdemir – Ward, 2011: 11. Poznámka: Priemerné hodnoty za EÚ sú vypočítané len z krajín v tabuľke. Autori do 
výpočtov nezahrnuli Fínsko, Holandsko a Švédsko.  
 

 Rozsah pretrvávajúcej chudoby medzi osobami z domácností s veľmi nízkou pracovnou intenzitou je 

(v porovnaní s jej rozsahom v celej populácii) veľmi vysoký vo všetkých krajinách EÚ. Podiel trvalo 
chudobných žijúcich v domácnostiach s absentujúcou alebo obmedzenou participáciu na trhu práce je 
na Slovensku piaty najnižší spomedzi európskych krajín. Nízka pracovná intenzita vedie ku 
komparatívne nízkemu výskytu pretrvávajúcej chudoby najmä v Luxembursku a Rakúsku. Naopak, 
vylúčenie z trhu práce znamená zásadné zvýšenie pravdepodobnosti zotrvania v chudobe 

v pobaltských krajinách  - v Lotyšsku a Estónsku, kde sa dlhodobá chudoba týkala približne 70 % osôb 
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z domácností s extrémne nízkou pracovnou intenzitou. Pri strednom a najvyššom intervale hodnôt 
pracovnej intenzity Slovensko potvrdzuje svoje postavenie krajiny, kde dlhodobé trvanie chudoby nie je 

v medzinárodnom kontexte rozšírené.  
 Porovnanie dlhodobej chudoby vo všetkých troch intervalov potvrdzuje, že zamestnanie je kľúčovým 
faktorom jej znižovania. Dokladajú to aj priemerné hodnoty indexu pracovnej intenzity v populácii 
zotrvávajúcej pod hranicou chudoby tri roky, ktoré boli vypočítané pre obdobie, keď sa tieto osoby 

pohybovali pod hranicou chudoby, a pre obdobie nad hranicou chudoby. Možno tak porovnávať 
priemernú pracovnú intenzitu v dvoch odlišných situáciách (ktoré však spolu súvisia, keďže sa odohrali 
v priebehu štyroch rokov 2005-2008). Priemerné hodnoty pracovnej intenzity pre populáciu, ktorá bola 
tri zo štyroch rokov pod hranicou chudoby, znázorňuje graf 7. Modré stĺpce označujú priemerné hodnoty 
za obdobie, keď osoby z danej populácie mali príjem pod hranicou chudoby (v tomto prípade to boli tri 
roky). Červené stĺpce odkazujú k priemerným hodnotám za obdobie, keď ich príjem bol nad hranicou 
chudoby (jeden rok). Priemerná pracovná intenzita u osôb, ktoré boli na Slovensku tri roky pod hranicou 

chudoby, mala hodnotu 0,48. Znamená to, že tieto osoby žili v domácnostiach, v ktorých dospelé osoby 
v produktívnom veku pracovali približne polovicu celkového času, ktorý by pracovali, ak by každý z nich 

pracoval na plný úväzok. Priemerná hodnota pre tieto osoby v situácii, keď ich príjem vyskočil nad 
hranicu chudoby, predstavovala 0,67. Rozdiel medzi týmito hodnotami je v porovnaní s ostatnými 
členskými krajinami výrazný. Podobnú situáciu nájdeme v Českej republike alebo Lotyšsku. Ako 

upozorňujú autori, výrazné rozdiely v uvedených hodnotách v týchto krajinách implikujú, že „príjem zo 
zamestnania, prípadne jeho absencia, je hlavným faktorom stojacim za pretrvávajúcim rizikom chudoby“ 
(Ozdemir – Ward, 2011: 10). Najmenšie rozdiely autori identifikovali vo Veľkej Británii (0,05), na Cypre 

(0,06), v Belgicku (0,07) a Portugalsku (0,07). čo podľa nich naznačuje slabšiu rolu pracovných príjmov.  
 

Graf 7: Priemerné hodnoty pracovnej intenzity pre populáciu, ktorá bola tri zo štyroch rokov pod 

hranicou chudoby – porovnanie obdobia pod a nad hranicou chudoby 

 

Zdroj: Ozdemir – Ward, 2011: 10 
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 Na záver prehľadu údajov o medzinárodnom postavení Slovenska spomenieme ešte vzťah medzi 

materiálnou depriváciou a pretrvávajúcou chudobou. Ozdemir a Ward sa pri skúmaní rokov 2005 – 

2008 dopátrali k údajom o Slovensku, ktoré sa odlišujú od tých, ktoré sme uviedli v prvej časti tejto 
správy a ktoré sa týkajú rokov 2006 – 2009. Kým podľa našich prepočtov sa v materiálnej deprivácii 
nachádzalo približne 63 % osôb, ktoré boli v roku 2009 identifikované ako osoby v pretrvávajúcej 
chudobe, podľa Ozdemira a Warda sa materiálna deprivácia týkala v roku 2008 72 % dlhodobo 

chudobných (podľa definície Eurostatu). Údaje za ostatné členské krajiny EÚ však ukazujú, že rozdiel 

vo vypočítaných hodnotách výslednú pozíciu Slovenska veľmi neovplyvňuje. Slovensko by tak či tak 
bolo jednou z krajín EÚ, v ktorých je materiálna deprivácia medzi dlhodobo chudobnými najviac 
rozšírená. Dávame do pozornosti, že všetky štáty, kde výskyt materiálnej deprivácie medzi dlhodobo 
chudobnými presiahol 60 %, patria medzi  tzv. nové členské štáty. Najvyššie zastúpenie materiálne 
deprivovaných osôb medzi dlhodobo chudobnými malo popri Slovensku Lotyšsko (75 %), Maďarsko 
(71%), Česká republika (68 %), Litva (67 %) a Poľsko (64 %). Najnižšie hodnoty možno nájsť vo 
Švédsku (10 %) a Luxembursku (20 %). Podľa autorov, tieto signifikantné rozdiely, vrátane špecifickosti 
klastru krajín s najvyššími hodnotami, napovedajú veľa o vzťahu medzi nepriamym indikovaním na 
základe relatívnej pozície v rámci príjmovej štruktúry (riziko chudoby) a priamym indikovaním na 
základe absencie určitého typu spotreby ( t.j. na základe materiálnej deprivácie). V bohatších štátoch 
EÚ je podľa nich súvislosť medzi relatívnou (pretrvávajúcou) a absolútnou chudobou slabšia. 
V krajinách strednej a východnej Európy sú však oba dimenzie chudoby viac prepojené.  
 Komparatívne poznatky uvedené v tejto kapitole ukázali, že Slovensko je z hľadiska dlhotrvajúcej 
chudoby krajinou s menšími problémami. Nižší výskyt pretrvávajúcej chudoby sa tu spája s vyššími 
šancami vymaniť sa z nej. Potvrdilo sa, že dôležitú úlohu zohrávajú pracovné príjmy v domácnosti. 
Tento efekt je pritom na Slovensku silnejší než vo väčšine európskych krajín.  
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ZÁVER 

Pretrvávajúca chudoba je fenomén, ktorého politickú relevanciu netreba siahodlho obhajovať. 
Predložená záverečná správa priniesla prvý podrobnejší pohľad na výskyt pretrvávajúcej chudoby na 
Slovensku. Opierala sa pritom o definíciu Eurostatu a údaje z longitudinálnej databázy EU SILC 2006-

2009. Správa ponúka údaje o jej výskyte, profile a vybraných súvislostiach s ďalšími aspektmi životnej 
úrovne. Na tomto mieste ponúkame zhrnutie najdôležitejších zistení.  
§ V roku 2009 bolo na Slovensku 5,4 % osôb v pretrvávajúcom riziku chudoby, čo znamená, že mali 

príjem pod hranicou chudoby v danom roku plus ďalšie dva z troch predchádzajúcich rokov. 
V prípade zvýšenia hranice chudoby na 70 % národného mediánu ekvivalentného disponibilného 
príjmu, by miera pretrvávajúceho rizika chudoby stúpla na 10,8 %. Pri znížení hranice na 50 % 
mediánu by miera pretrvávajúceho rizika chudoby predstavovala 2,3 %.  

§ Popri pretrvávajúcej chudobe, definovanej Eurostatom, možno sledovať aj iné formy chudoby, ktorá 
ma dlhodobejší charakter. Napríklad podiel osôb, ktoré sa počas sledovaného štvorročného 
obdobia ocitli v chudobe viac než raz nie je zanedbateľný. V roku 2009 šlo približne o 11 % 

populácie na Slovensku.  
§ Na Slovensku možno identifikovať niekoľko skupín, ktoré sú najviac ohrozené dlhodobejším 

zotrvávaním v chudobe. Rozhodne medzi nich patria nezamestnaní, spomedzi ktorých až jedna 
tretina spadala v roku 2009 do kategórie „pretrvávajúcej chudoby“. Z hľadiska typu domácnosti ide 
o jednorodičovské domácnosti a domácnosti jedného dospelého. Tieto kategórie patria k najviac 

ohrozeným aj v prípade „štandardnej“ chudoby, zisťovanej každoročne z prierezových dát. Neplatí 
to pre domácnosti s viacerými závislými deťmi, ktoré od roku 2006 vykazovali najvyššie 
percentuálne podiely osôb pod hranicou chudoby, avšak pretrvávajúcej chudobe sa v období 2006 
– 2009 úspešne vyhýbali. Dôležitým diferenciačným faktorom je vzdelanie, kde podľa očakávania 
výskyt dlhodobej chudoby vzrastá so znižujúcim sa vzdelaním. Medzi osobami s nižším 
sekundárnym vzdelaním žilo v roku 2009 15 % osôb vo veku 16 rokov a viac nachádzajúcich sa 
dlhodobo pod hranicou chudoby. Medzi osobami s primárnym vzdelaním ich bolo 11 %.  

§ Na Slovensku možno pozorovať súvislosť medzi pretrvávajúcou chudobou a materiálnou 
depriváciou. V roku 2009 sa v kategórii osôb ohrozených pretrvávajúcim rizikom chudoby 
nachádzalo 63 % ľudí, ktorí čelili materiálnej deprivácii. Opačne platí, že pod hranicou chudoby sa 
dlhodobo nachádzalo 27 % osôb v materiálnej deprivácii.  

§ Pretrvávajúca chudoba je spojená aj s častejším subjektívnym konštatovaním zhoršeného zdravia 
než je tomu v celkovej populácii.  

§ Medzinárodné porovnanie ukazuje priaznivú pozíciu Slovenska. Výskyt pretrvávajúcej chudoby 
patrí k najnižším spomedzi členských krajín EÚ. Zároveň, šance vymaniť sa z pod hranice chudoby 

(a teda nezostať dlhodobo chudobný) sú na Slovensku vyššie než vo väčšine krajín EÚ. Veľmi 
dôležitú úlohu pri tom zohrávajú pracovné príjmy.  
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