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  CHUDOBA  AKO  DETERMINANT SOCIÁLNEJ INKLÚZIE  

    A KVALITY ŽIVOTA  OSÔB  ODKÁZANÝCH  NA  POMOC  

INÝCH 

 – 

SOCIÁLNA EKONOMIKA PRIESTOR PRE RIEŠENIE  

 



 

 

 

„BOHATSTVO A CHUDOBU NEMAJÚ ĽUDIA V DOME, ALE V DUŠI.“ 

XENOFÓN 

staroveký grécky historik a filozof  

 

 

 

„PROBLÉM SLOBODY A OTROCTVA, BOHATSTVA A CHUDOBY.  

  STAČÍ JEDINÝ CHÝBAJÚCI ZMYSEL A STE OTROKOM.“ 

A. SRHOLEC 

slovenský politický väzeň,  

spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 

 

 

 



ZÁKLADNÉ DETERMINANTY CHUDOBY A SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE 

 

 

 

 

Mimoekonomické determinanty 

 

 Ľudský potenciál (rodina a generačný prenos príjmovej nerovnosti, 

zdravie) 

 Vzdelanostná úroveň a sociálny kapitál 

 Kvalita a úroveň produktivity práce 

 Sociálna diskriminácia  

 Demografické podmienky (natalita, index starnutia,       

veľkosť rodiny...) 

 Prírodné podmienky (klimatické zmeny, geografická poloha,   

prírodné zdroje, prírodné katastrofy, ...) 

 Spoločenské podmienky (paradigma vývoja globálnej     

spoločnosti, vojenské hrozby,...) 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÉ DETERMINANTY CHUDOBY A SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE 

 

 

Ekonomické determinanty 

 

  Nerovnomerné rozdelenie bohatstva vo svete 

  Ekonomický rast a udržateľný rast 

  Nezamestnanosť a politika zamestnanosti 

  Kvalita sociálneho štátu 

 

 

 

 



 

     Majetková nerovnosť je najväčšou hrozbou súčasného systému,  

 demokracie a ekonomiky 

 Podiel osôb v držbe svetového kapitálu sa znižuje (3 – 7 %) a 

hodnota ich majetku sa zvyšuje (93 – 97%) 

 Stagnuje, resp. mierne stúpa podiel miezd na HDP, ale podiel zisku 

vlastníkov kapitálu rastie (osobitne v bývalých CPE) 

 Globálne sa zvyšuje počet ľudí ohrozených rizikom chudoby a 

sociálnym  vylúčením 

 - v EÚ 2016:  117,5 milióna ľudí (23,4 %) vystavených riziku chudoby 

   alebo  sociálnemu vylúčeniu (2016) – mierny pokles 

      - v SR: 950 000 ľudí (18,1 %) – štatistické riziká !!! 

 Hrozí svetová sociálna revolúcia ??? 

  

(Thomas Piketty: Kapitál v 21. storočí; IKAR, 2015, ISBN: 978-80-551-4248-7) 

 

 

 



MODERNÁ SOCIÁLNA POLITIKA  

 
   

 Akceptuje minimálne 2 základné princípy SZ (SO): 

  solidaritu a subsidiaritu  

 Existuje viacero známych metód a indikátorov (determinantov) 

  merania sociálnej spravodlivosti a rizika chudoby, vyberám:      

       - index sociálnej spravodlivosti 

       - sociálna kvóta a sociálny rozpočet 

       - sociálna pasca a pasca chudoby  

       - závažná materiálna deprivácia 

       - miera rizika chudoby alebo sociálnej exklúzie 

 

 



INDEX SOCIÁLNEJ SPRAVODLIVOSTI (ISS) 

 

Zahŕňa 35 kritérií v 6 rôznych oblastiach: 

  1. prevencia chudoby: podiel detí v riziku chudoby; podiel  

 seniorov v riziku chudoby (65 +)  

   2. prístup k vzdelaniu a jeho úroveň   

   3. pracovné príležitosti  

   4. diskriminácia  

   5. zdravotníctvo  

   6. ostatné (vyhliadky pre mladých; rast rozdielov medzi bohatými  

         a chudobnými) 

  

Hodnotenie ISS (r. 2014) 

1. Švédsko 2. Fínsko 3. Dánsko 17. Slovensko 28. Grécko  

(in: Pravda, 16.9. 2014) 

 



SOCIÁLNA KVÓTA A SOCIÁLNY ROZPOČET 

 

1/ SOCIÁLNA KVÓTA (SKV) 

SKV vyjadruje podiel verejných výdavkov sociálneho zabezpečenia 

(sociálnej ochrany, vrátane vlastnej spotreby štátu) na HDP v danom 

kalendárnom roku  

 

2/ SOCIÁLNY ROZPOČET (SOR) 

SOR vyjadruje podiel verejných výdavkov sociálneho zabezpečenia 

na štátnom rozpočte v danom kalendárnom roku 

 





SOCIÁLNA PASCA A PASCA CHUDOBY  

 

Sociálna pasca – stav, kedy zlyháva (až generačne) proces 

socializácie jednotlivca či celých skupín spoločnosti; 

V širšom ponímaní sociálna pasca predstavuje aj spoločenské 

vyčleňovanie 

Pasca chudoby - vzniká pri prechode jednotlivca od závislosti na 

sociálnom systéme (sociálnych dávkach) do aktivity (napríklad 

zamestnanosti), ak to znamená jeho minimálne zvýšenie príjmu;  

v konečnom dôsledku znižuje, resp. minimálne zvyšuje jeho blahobyt  

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v SR klesá! 

 



ZÁVAŽNÁ MATERIÁLNA DEPRIVÁCIA 

 

 Predstavuje podiel osôb, ktoré si nemôžu dovoliť 3-4 z 9 

merateľných položiek ekonomickej záťaže a predmety dlhodobej 

spotreby, ktoré si domácnosť nemôže finančne dovoliť (deprivačné 

položky):  

     a) čeliť neočakávaným výdavkom, 

     b) ísť raz za rok na jeden týždeň dovolenky mimo domu, 

    c) uhrádzať pôžičky,  nájom,  energie, nemôcť si finančne   

           dovoliť: práčku, farebný televízor, telefón alebo automobil 

   d) jesť mäsitú stravu každý druhý deň, 

    e) mať primerané teplo v byte,  

 V SR pozitívny trend: r. 2008 – 11,8 % osôb v závažnej materiálnej 

deprivácii 

                                         r. 2016 –   8,2 %     - „ - 



MIERA RIZIKA CHUDOBY (MRCH) & HRANICA RIZIKA CHUDOBY 

(HRCH) 

 

 MRCH - vychádza z ekvivalentného disponibilného príjmu     

        domácností (tzv. príjmové referenčné obdobie – celkový  

   hrubý príjem domácností) 

                - vyjadruje percentuálny podiel osôb, ktorých ekvivalentný     

   disponibilný príjem v danom roku je pod HRCH  

 HRCH - 60% mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu   

       po sociálnych transferoch 

 HRCH - vyjadruje finančnú hranicu rizika chudoby (za posledné tri   

       roky, vrátane inflácie)  

 Hodnota MRCH a HRCH sa uvádza v PPS (parita kúpnej sily) 



PODIEL OBYVATEĽSTVA V RIZIKU CHUDOBY ALEBO 

SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA V EÚ  

(2015 V %) 

 V EÚ bolo 118,8 milióna ľudí (23,7% celej populácie), ktorí čelia 

chudobe alebo sociálnemu vylúčeniu  

     

 graf – slajd 15 

 





Vývoj miery rizika chudoby v SR (2008 – 2016) 
zdroj: Vlastné spracovanie podľa Správ o sociálnej situácii slov. obyvateľstva 2008 - 2016,  

Eurostat /ŠU SR, MPSVR júl 2017 

EU SILC  (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Miera rizika chudoby 

(MRCH) 

10,9 11,0 12,0 13,0 13,2 12,8 12,6 12,3 12,7 

Závažná materiálna 

deprivácia   

11,8 11,1 11,4 10,6 10,5 10,2 9,9 9,0 8,2 

MRCH alebo 

sociálneho vylúčenia  

20,6 19,6 20,6 20,6 20,5 19,8 18,4 18,4  18,1 

EU SILC (€) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hranica rizika chudoby 

(HRCH)/ ročne  

3 223 3 403 3 670 3 784 4 156 4 042 4 086 4 158 4 171 

  

 HRCH/ mesačne 269 284 306 315 346 337 341 347 348 







Miera rizika chudoby podľa krajov 

 (EU SILC 2013 - 2015) 

 

 EU SILC (%) 2013 2014  2015 

Spolu SR 12,8 12,6 12,3 

Bratislavský kraj   8,0   7,8   7,3 

Trnavský kraj   9,2   8,5   7,9 

Trenčiansky kraj   8,2   8,9   8,7 

Nitriansky kraj 16,3 13,2 13,0 

Žilinský kraj 11,1 13,5 13,5 

Banskobystrický kraj 15,6 17,1 16,4 

Prešovský kraj 19,2 16,0 16,4 

Košický kraj 12,3 13,7 12,5 



POROVNANIE PRIEMERNEJ HODINOVEJ MZDY V EÚ 

 
KRAJINA 

(IN: vlastné spracovanie: 

Eurostat 2017, Nový čas 

28.3. 2018) 

PHM  

v €/hod. (2017) 

Rast PHM v %/hod. 

(2007 - 2017) 

 

Švédsko 29,20 24 

Veľká Británia 25,50 - 7 

Nemecko 32,30 30 

Poľsko 6,30 29 

Česko 10,10 36 

Maďarsko 7,60 19 

Slovensko 10,20 62 

Rakúsko 29,80 29 

Taliansko 22,70 13 

Grécko 11,20 - 7 

Estónsko 10,50 67 

Luxembursko 45,00 28 



NIE CHARITU, ALE SPRAVODLIVOSŤ ! 

 

 Skupina najbohatších občanov sveta (zatiaľ cca 10 - 15) sa chce 

dobrovoľne zrieknuť ½ svojho dedičstva  

    Je to OK?  Je to správna cesta riešenia chudoby? 

 Zasadnutie OSN – boj proti chudobe a  Stratégia Európa 2020:  

zlyhala (minimálne 20 mil. obyvateľov von z chudoby; vytvárať 

spravodlivejšiu Európu - obnoviť ekonomický rast, sociálne trhová 

ekonomika, podporovať systém sociálnej ochrany a verejných 

služieb ...) 

 Nová kríza od 2015 – utečenecká, migračná 

(plánovaná/neplánovaná?) 

    ??? Dôsledky prílivu migrantov do EÚ 

 Nové vojnové riziká  



TRI ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 
 

 

 Pravidlo 1  

     Vždy, keď akciové trhy stroskotajú, vlády nenechajú investorov, aby 

pocítili bolesť z ich finančných strát  - ale vždy sa znížia úroky a do 

obehu príde vyššie množstvo nových lacných peňazí; peniaze sa 

takto opäť dostanú len privilegovaným, ktorí sú podľa vlád príliš 

veľkí na to, aby padli. 

 

  

 

 

 



TRI ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 
 

 

  

 Pravidlo 2  

     V zlých ekonomických časoch ustupujú všetky ostatné témy do 

úzadia (napr. klimatické zmeny už nebudú takou horúcou témou)  

a  

    začne sa opäť diskutovať o úlohe a veľkosti intervencií vlád 

 

 

 

 

 



TRI ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 

 

Pravidlo 3   

      

    Vždy v kríze aj liberáli chcú, aby štát intervenoval a znižoval dopady 

krízy na podnikateľské prostredie   

 

 

    Ale z čoho, ak má štát plniť len minimálne funkcie ???   

?? Schizofrénia v ponímaní úlohy štátu, osobitne sociálneho štátu 

 

 

 

 



SOCIÁLNO - EKONOMICKÉ RIEŚENIA CHUDOBY 

  Charita nestačí – treba konať: 

  návrat k sociálnemu štátu v EÚ (modern social state EÚ) 

 neexistujú jednotné kritéria, ani názory na úlohu sociálneho štátu 

(odborné, politické) 

 záleží na spoločenskom konsenze a hodnotách každej 

národnej/európskej spoločnosti 

 zásada: bežní ľudia by v prvom rade nemali minúť peniaze, ktoré 

nemajú  

    ??? Platí to aj pre vlády – je vyrovnaný rozpočet jediným riešením 

 



SOCIÁLNO - EKONOMICKÉ RIEŠENIA CHUDOBY 

 

 vytvoriť adekvátne podmienky riešenia sociálnej exklúzie: 

        * zvyšovať čistú cenu práce (aj prostredníctvom MM – 6 úrovní) 

        * sociálne transfery nie sú výhodnejšie ako príjmy z práce 

        * pozitívna diskriminácia je nástrojom socializácie (pracovať sa oplatí) 

        * znižovať regionálne sociálno-ekonomické disparity 

        * eliminovať chudobu – pascu chudoby = zvyšovať zamestnanosť 

        * každá osoba v produktívnom veku je zamestnateľná 

   

 Nástroje riešenia: 

        - Akčné plány rozvoja najmenej rozvinutých okresov 

       -  Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch č. 112/2018 

 



SOCIÁLNA EKONOMIKA A SOCIÁLNE PODNIKY 

 

Prečo  sociálna ekonomika (SE) : 

 SE ponúka rast kvality sociálneho potenciálu a  ľudského (sociálneho) 

kapitálu 

 Existencia sektora SE: 

         -  dôsledok viacerých  zlyhaní  politiky, ekonomiky a špecifických   

  jedinečností  postmodernej civilizácie   

         -  je ekonomika, ktorá nepriorizuje zisk, ale sociálne aspekty   

  pôsobenia štátu, trhu a jednotlivca 

         -  preferuje sociálnu inklúziu rôzne marginalizovaných jednotlivcov na 

  všetkých úrovniach spoločenského života  

         -  akcentuje environmentálne ciele a sociálno-ekonomické podmienky 

     rozvoja spoločnosti 

 



SOCIÁLNA EKONOMIKA A SOCIÁLNE PODNIKY 

 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov na Slovensku:  

 „Sociálna ekonomika je súhrnom produktívnych, distribučných 

alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom 

hospodárskej alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od  

štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie 

pozitívneho sociálneho vplyvu“ 

  „Sociálny podnik vykonáva hospodársku činnosť pri dosahovaní 

pozitívneho sociálneho vplyvu a v prípade zisku použije viac ako 

50 % na dosiahnutie svojho sociálneho cieľa“ 

 sociálny podnik musí byť evidovaný v Registri sociálnych 

podnikov MPSVR a v Obchodnom registri 



Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch  

 

    Typy sociálnych podnikov:  

            1.   Integračný sociálny podnik  

            2. Sociálny podnik bývania  

            3.   Iné typy sociálnych podnikov  

 

Tri krát stačí ! 

 Napriek úsiliu spoločnosti existuje malá skupina osôb, ktorá z 

rôznych dôvodov odmieta pomoc  a sociálnu inklúziu 

 

 

 



Namiesto záveru 

 

„Starý žobrák si chráni svoju chudobu ako poklad. Keby si mu daroval 

čokoľvek, len na chvíľu by si ho okradol o pokoj a radosť. Hneď by to 

speňažil a prepil, len aby nestratil pýchu svojej biedy. A tak sa nemá 

stavať na nohy žobrák, ktorý sám nechce chodiť.“ 

A. SRHOLEC 

 

 

 

„Stačí trochu peňazí a polhodina času, aby ste niekomu zmenili  

život.“ 

 

Muhammad Yunus, nositeľ nobelovej ceny,  

„bankár chudobných” 

 

 

 

 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

 

 

 

gabriela.korimova@umb.sk 


