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Abstract 

 

The paper provides summary on basic indicators of poverty and social exclusion, for which 

the sample statistical survey EU SILC. The collected data allow us to monitor poverty and 

social exclusion from many aspects and dimensions - in terms of the development of poverty 

over time, in terms of household structure, but also in terms of health, education, etc. In 

conclusion, the article points on possible connection between unpaid work and reducing of 

risk of poverty.   
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1. CHUDOBA A MERANIE CHUDOBY 
 

Chudoba je pojem, ktorý sa môže označiť ako sociálny status človeka vyznačujúci sa 

hmotným nedostatkom. Medzinárodné spoločenstvo vníma chudobu ako fenomén, ktorého 

dôsledky je potrebné zmierňovať, ak nemá byť brzdou ďalšieho globálneho spoločenského 

života. Čoraz častejšie sa namiesto pojmu chudoba používa pojem sociálna exklúzia, resp. 

sociálne vylúčenie. V súvislosti s pojmom sociálna exklúzia sa chudoba začína chápať 

v širšom kontexte, a to nielen ako nedostatok zdrojov, ale aj ako znevýhodnenie 

v možnostiach prístupu k vzdelávaniu, k zdravotnej starostlivosti, k zabezpečeniu 

adekvátneho bývania, k životu v usporiadanej rodine a pod., ktoré ovplyvňujú životné šance 

ľudí. 

Od roku 2005 ŠÚ SR realizuje na Slovensku výberové zisťovanie o príjmoch a životných 

podmienkach domácností – EU SILC. Ide o harmonizované zisťovanie členských štátov EU, 

ktorého úlohou je zabezpečiť včasné a kvalitné údaje o príjmoch, chudobe a sociálnom 

vylúčení. Dokumentuje úroveň a štruktúru chudoby na národnej úrovni a zároveň je 

podkladom pre analýzy o chudobe a sociálnom vylúčení vrámci krajín Európskej únie.  

Chudoba a sociálne vylúčenie sú javy mnohodimenzionálne. Existuje viacero konceptov 

chudoby, ktoré sú zatriedené podľa množstva kritérií, pričom sa tieto triedenia vzájomne 

prekrývajú.  

V príspevku sa zameriavame na analýzu medzinárodne definovaných a porovnateľných 

indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré vychádzajú z ekvivalentného 

disponibilného príjmu domácností. 

Celkový hrubý príjem domácnosti zahŕňa príjem všetkých členov domácnosti a zložky príjmu, 

ktoré boli sledované na úrovni domácnosti. Obsahuje príjem zo zamestnania, príjem z 

využívania služobného auta, hrubé peňažné zisky alebo straty zo samostatne zárobkovej 

činnosti, príjem z majetku,  bežne prijaté transfery ako sú sociálne dávky (rodinné dávky 

a príspevky vyplácané rodinám s deťmi, príspevky na bývanie, podpora v nezamestnanosti, 

starobné dávky, dávky pre pozostalých, nemocenské dávky, dávky v invalidite, sociálne 

vylúčenie inde neklasifikované), príspevky na vzdelanie, príjem osôb mladších ako 16 rokov 

a pravidelné prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami. 
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Celkový disponibilný príjem domácnosti je definovaný ako hrubý príjem domácnosti, od 

ktorého sú odpočítané pravidelné dane z majetku, pravidelné platené transfery medzi 

domácnosťami (napr. výživné, pravidelná peňažná pomoc iným domácnostiam) a dane z 

príjmu a príspevky na sociálne poistenie. 

Ekvivalentný disponibilný príjem domácností je disponibilný príjem domácnosti vydelený 

ekvivalentnou veľkosťou domácnosti. Pre výpočet ekvivalentnej veľkosti domácnosti sa 

požíva tzv. modifikovaná OECD škála, na základe ktorej je každému prvému dospelému 

členovi domácnosti priradený koeficient 1, každému druhému a ďalšiemu dospelému členovi 

domácnosti a 14-ročným a starším osobám koeficient 0,5 a každému dieťaťu mladšiemu ako 

14 rokov koeficient 0,3. Takto vypočítaný ekvivalentný disponibilný príjem domácnosti je 

následne priradený každej osobe v rámci domácnosti.  

 

2. VYBRANÉ INDIKÁTORY CHUDOBY A SOCIÁLNEHO 

VYLÚČENIA  
 

Hranica rizika chudoby je stanovená ako 60 % mediánu národného ekvivalentného 

disponibilného príjmu. Hodnota hranice rizika chudoby sa uvádza v PPS (parita kúpnej sily)
1
 

a v EUR.  

Celková ročná hranica rizika chudoby bola pre jednočlennú domácnosť 4 086 Eur, čo 

predstavuje sumu približne 341 Eur na mesiac.  

Miera rizika chudoby predstavuje podiel osôb (v percentách) v celkovej populácii, ktorých 

ekvivalentný disponibilný príjem sa nachádza pod hranicou rizika chudoby. Indikátor miera 

rizika chudoby ovplyvňuje množstvo faktorov. Za najvýznamnejšie faktory môžeme 

považovať regionálne hľadisko, vek, pohlavie, typ domácnosti, pracovná intenzita 

domácnosti, najčastejší status ekonomickej aktivity a vlastnícky vzťah k obydliu.  

 

Podľa EU SILC 2014 bolo rizikom chudoby ohrozených 12,6 % obyvateľov Slovenska 

(približne 660 tisíc osôb). Je známe, že Slovensko sa dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s 

výraznými hospodárskymi a sociálnymi rozdielmi medzi regiónmi. Problémy chudobnejších 

krajov sa prehlbujú aj v dôsledku nedostatočne rozvinutej infraštruktúry, slabej dopravnej 

siete, menej sa rozvíjajúceho podnikateľského prostredia a nižšej vzdelanostnej úrovne časti 

obyvateľstva.  

                                            
1
 PPS predstavuje menové prepočítavacie koeficienty, pomocou ktorých sa hospodárske ukazovatele vyjadrené 

v národných menách konvertujú na umelo vytvorenú spoločnú menovú jednotku nazývanú ako štandard kúpnej 

sily (PPS), ktorý eliminuje efekty rozdielnej cenovej úrovne medzi krajinami. Vypočítava sa na základe cien 

a objemov predaja tovarov, ktoré sú vzájomne porovnateľné a reprezentatívne pre krajiny zahrnuté do 

porovnania.  
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Graf 1 Celková miera rizika chudoby po sociálnych transferoch podľa krajov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Tieto regionálne disparity medzi jednotlivými krajmi môžeme sledovať aj v miere rizika 

chudoby po sociálnych transferoch. Kým v predchádzajúcich rokoch bola najvyššia chudoba 

v Prešovskom kraji, podľa posledných údajov bol z hľadiska chudoby najviac ohrozený 

Banskobystrický kraj (17,1 %). Najmenej ohrozeným krajom z hľadiska chudoby naďalej 

zostáva Bratislavský kraj, kde miera rizika chudoby bola na úrovni 7,8 %.  

 Vek a pohlavie sú faktory, ktoré môžu výraznou mierou vplývať na mieru rizika 

chudoby. Z hľadiska pohlavia sa ohrozenie rizikom chudoby vyrovnáva. Najvýraznejšie sa 

rodová disparita prejavila vo vekovej kategórii 65 roční a starší. V tejto vekovej skupine boli 

ženy takmer dvojnásobne častejšie vystavené riziku chudoby ako muži. Tento vysoký rozdiel 

spôsobuje pravdepodobne tá skutočnosť, že ženy v dôsledku vyššieho priemerného veku žijú 

častejšie v jednočlenných domácnostiach a poberajú v priemere nižšie dôchodky ako muži. 

Z hľadiska veku môžeme povedať, že deti sú vystavené vyššiemu riziku chudoby ako dospelé 

a staršie osoby. Osoby vo veku 0-17 rokov celkovo tvoria najzraniteľnejšiu vekovú skupinu. 

Ich miera rizika chudoby bola na úrovni 19,2 % a bola odrazom príjmovej situácie 

domácnosti, v ktorej dieťa žilo. Deti boli takmer dvojnásobne viac ohrozené rizikom chudoby 

v porovnaní so staršími osobami z vekovej skupiny 50-64 roční a pri 65 ročných a starších bol 

tento rozdiel trojnásobný. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že s rastúcim vekom podiel 

osôb ohrozených rizikom chudoby postupne klesá. 
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Tabuľka 1 Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch podľa vekových skupín a pohlavia 
 

Miera rizika chudoby v % EU SILC 2014 Miera rizika chudoby v % EU SILC 2014 

Celková populácia 
 

Veková skupina 25-49 roč.  

spolu 12,6 spolu 12,1 

muži 12,7 muži 12,0 

ženy 12,6 ženy 12,3 

  Veková skupina 50-64 roč.  

Veková skupina 0-17 roč.  spolu 11,5 

spolu 19,2 muži 12,9 

Veková skupina 18-24 roč.  ženy 10,9 

spolu 14,7 Veková skupina 65 roč. a starší  

muži 14,0 spolu 6,2 

ženy 15,4 muži 4,1 

  ženy 7,5 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Ďalším z významných faktorov vplývajúcim na mieru rizika chudoby je typ 

domácnosti. V kategórii domácnosti bez závislých detí boli najviac ohrozenou skupinou 

jednočlenná domácnosť pozostávajúca z osoby vo veku do 65 rokov (20,4 %). U 

jednočlenných domácností boli častejšie vystavení riziku chudoby muži (20,6 %) ako ženy 

(13,3 %). U domácností bez závislých detí výsledky poukazujú na skutočnosť, že na mieru 

rizika chudoby významne vplýva počet členov domácnosti. Domácnosť jednotlivca je z 

pohľadu disponibilných príjmov oveľa zraniteľnejším typom ako domácnosti, ktoré 

pozostávajú z vyššieho počtu dospelých členov. 

Z kategórie domácnosti so závislými deťmi sú z pohľadu miery rizika chudoby najviac 

ohrozenou skupinou domácnosti jedného rodiča s aspoň jedným závislým dieťaťom, t. j. 

neúplné domácnosti (30,6 %). Ďalšou rizikovou skupinou sú domácnosti s dvoma dospelými 

a s troma a viac závislými deťmi (28,4 %).  

Domácnosti so závislými deťmi boli na Slovensku celkovo viac vystavené riziku chudoby 

(16,0 %) ako domácnosti bez závislých detí (8,6 %) – takmer dvojnásobne.  
 

 

Tabuľka 2 Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch podľa typu domácnosti 

 
Miera rizika chudoby v % EU SILC 2014 

SR 12,6 

Domácnosť bez závislých detí 8,6 

Domácnosť jednotlivca vo veku < 65 rokov 20,4 

Domácnosť jednotlivca vo veku 65 + 11,1 

Domácnosť jednotlivca – muž 20,6 

Domácnosť jednotlivca  - žena 13,3 

Domácnosť 2 dospelých, obaja vo veku < 65 rokov 9,9 

Domácnosť 2 dospelých, aspoň jeden z nich vo veku 65 + 4,9 

Domácnosť so závislými deťmi 16,0 

Domácnosť 1 rodiča aspoň s 1 závislým dieťaťom 30,6 

Domácnosť 2 dospelých s 1 závislým dieťaťom 13,2 

Domácnosť 2 dospelých s 2 závislými deťmi 11,4 

Domácnosť 2 dospelých s 3 +  závislými deťmi 28,4 

Zdroj: ŠÚ SR 
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 Významným faktorom v súvislosti s meraním príjmovej chudoby je postavenie 

jednotlivca na trhu práce. Osoby, ktoré sú bez zamestnania, predstavujú z tohto hľadiska 

skupinu najviac ohrozenú chudobou. Z výsledkov zisťovania vyplynulo, že podľa statusu 

ekonomickej aktivity boli nepracujúce osoby (18,0 %) 3-krát viac ohrozené rizikom chudoby 

ako pracujúci (5,7 %). Celkovo boli najviac ohrozenou skupinou nezamestnané osoby 

(48,7 %).  

 
Graf 2 Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch podľa najčastejšieho statusu 

ekonomickej aktivity a podľa pohlavia (osoby 18 r. a viac) v % 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 
Graf 3 Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch v skupine „nepracujúci“  

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Podľa výsledkov sa jednoznačne potvrdilo, že aktívna účasť na trhu práce a sociálna 

ochrana formou poskytovania starobných dávok sú faktory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v 

boji proti chudobe, pretože pomáhajú konkrétnym skupinám obyvateľstva neprepadnúť hlbšie 

pod hranicu rizika chudoby. 

Rodová disparita sa zo všetkých statusov ekonomickej aktivity najviac prejavila v kategórii 

dôchodcovia a nezamestnaní. U dôchodcov boli ženy 1,4 násobne častejšie vystavené riziku 

chudoby ako muži. V kategórii nezamestnaní - boli zase muži (53,6 %) častejšie vystavené 

riziku chudoby ako ženy (43,7 %). Najmenšia rodová disparita sa prejavila v prípade 

pracujúcich, kde miera rizika chudoby pracujúcich mužov bola o 0,8 p. b. vyššia ako miera 

rizika chudoby pracujúcich žien. 

 

 Podľa vlastníckeho vzťahu k obydliu boli na Slovensku viac ohrozovaní rizikom chudoby 

obyvatelia, ktorí žijú v prenajatom obydlí (24,1 %) ako obyvatelia, ktorí boli vlastníkmi alebo 

mali ubytovanie poskytovanom bezplatne (11,6 %).  

 

 Ďalším sledovaným ukazovateľom je indikátor materiálnej deprivácie. Indikátor miera 

materiálnej, resp. závažnej materiálnej deprivácie vyjadruje podiel populácie (v percentách), 

ktorá čelí vynútenému nedostatku v aspoň troch, resp. v aspoň štyroch z celkovo deviatich 

deprivačných položiek patriacich do dimenzie finančnej záťaže a vlastníctva predmetov 

dlhodobej spotreby. Vo výpočte indikátora sa berú do úvahy tieto deprivačné položky: 

1) nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo splácaním 

nákupov na splátky a iných pôžičiek,  

2) schopnosť dovoliť si ísť raz za rok na jeden týždeň dovolenky mimo domu,  

3) schopnosť dovoliť si jesť jedlo s mäsom, kuraťom, rybou (alebo vegetariánskou obdobou) 

každý druhý deň,  

4) schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom vo výške sumy stanovenej ako mesačná národná 

hranica rizika chudoby za obdobie predchádzajúceho roka,  

5) domácnosť si nemôže dovoliť telefón (vrátane mobilného telefónu),  

6) domácnosť si nemôže dovoliť farebný televízor,  

7) domácnosť si nemôže dovoliť práčku,  

8) domácnosť si nemôže dovoliť automobil,  

9) schopnosť domácnosti finančne si dovoliť udržiavať doma primerané teplo.  

Podľa výsledkov je výrazný rozdiel medzi mierou materiálnej deprivácie a závažnej 

materiálnej deprivácie. Celkovo vynútenému nedostatku v aspoň štyroch z deviatich 

sledovaných položiek čelilo o viac ako polovicu menej ľudí ako vynútenému nedostatku v 

aspoň troch položkách. 

Z hľadiska veku boli viac vystavené vynútenému nedostatku v aspoň 3 položkách 65 ročné 

a staršie osoby (25,4 %) a deti vo veku 0-17 rokov (24,8 %). V aspoň 4 položkách boli zo 

všetkých vekových kategórií v najvyššej miere deprivované deti (12,1 %).  

Výrazný rozdiel v pociťovaní vynúteného nedostatku v rôznych skupinách obyvateľstva 

podľa veku a pohlavia sa prejavil až po tom, keď sa zohľadnil status príjmovej chudoby. Vo 

všeobecnosti častejšie čelili vynútenému nedostatku osoby, ktoré boli ohrozené rizikom 

chudoby.  

 

  Miera nízkej pracovnej intenzity vyjadruje podiel osôb, ktoré žijú v domácnostiach s 

veľmi nízkou pracovnou intenzitou k populácii vo veku 0-59 rokov. Definícia pracovného 

veku sa vzťahuje na osoby vo veku 18-59 rokov, s vylúčením osôb, ktoré sú študentmi vo 

veku 18-24 rokov. V domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou žilo na Slovensku  

celkovo 7,1 % obyvateľov vo veku 0-59 rokov. V členení podľa krajov sa v miere nízkej 

pracovnej intenzity výrazne prejavili regionálne disparity. Najvyšší podiel osôb, ktoré boli 
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ohrozené nízkou pracovnou intenzitou, bol zaznamenaný v Banskobystrickom (12,6 %) a v 

Prešovskom kraji (11,4 %). Nad celoslovenským priemerom sa nachádzal aj Košický kraj 

(8,2 %). Naopak menej ohrození nízkou pracovnou intenzitou boli obyvatelia Trnavského, 

Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja, pričom miera nízkej pracovnej intenzity mala 

najnižšiu úroveň v prípade Bratislavského kraja (1,9 %). 

 

 Miera rizika chudoby pred sociálnymi transfermi vyjadruje podiel osôb v percentách (z 

celkovej populácie), ktorých ekvivalentný disponibilný príjem pred sociálnymi transfermi sa 

nachádza pod hranicou rizika chudoby. 

U špecifických skupín obyvateľstva zohráva dôležitú úlohu v boji proti chudobe sociálna 

ochrana v podobe rôznych sociálnych transferov. Ak by sa z prijatých sociálnych transferov 

zohľadnili v celkovom ekvivalentnom disponibilnom príjme osôb len starobné a pozostalostné 

dávky, tak v sledovanom roku 2014 bolo ohrozených rizikom chudoby 19,6 % obyvateľstva  

Ak by sa nezohľadnil žiadny z prijatých sociálnych transferov (vrátane starobných a 

pozostalostných dávok), potom by sa celková miera rizika chudoby pred všetkými sociálnymi 

transfermi zvýšila takmer dvojnásobne na 38,0 %.  

Z hľadiska pohlavia boli v prípade miery rizika chudoby pred všetkými sociálnymi transfermi 

chudobou viac ohrozené ženy ako muži.  

V členení podľa vybraných vekových skupín po zohľadnení starobných a pozostalostných 

dávok, boli riziku chudoby najviac vystavené deti vo veku 0-17 rokov (30,1 %), naopak v 

oveľa lepšej situácii boli osoby vo veku 65 rokov a viac (9,0 %). Avšak, ak sa ekvivalentnom 

disponibilnom príjme osôb nezohľadní ani jeden z prijatých sociálnych transferov, najviac 

ohrozenou skupinou sa stávajú 65 ročné a staršie osoby. Miera rizika chudoby pred všetkými 

sociálnymi transfermi bola u tejto skupiny obyvateľstva (dôchodcov) až 2,2 násobne vyššia 

ako je priemerná hodnota tejto miery rizika chudoby za celú populáciu Slovenska a viac ako 

deväťnásobne vyššia ako bola v prípade rovnakej vekovej skupiny osôb po zohľadnení 

starobných a pozostalostných dávok v ekvivalentnom disponibilnom príjme.  

 

 Začiatkom roka 2010 bola Európskou komisiou vyhlásená stratégia na zabezpečenie 

inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu tzv. Európa 2020, ktorá určuje pre európske 

sociálne trhové hospodárstvo víziu na obdobie nadchádzajúceho desaťročia. V stratégii sa 

stanovilo päť hlavných cieľov, ktoré vymedzujú, aký pokrok by mala EÚ dosiahnuť do roku 

2020. Jeden z cieľov je do roku 2020 vymaniť z rizika chudoby a sociálneho vylúčenia 20 

miliónov ľudí. Na jeho meranie bol stanovený agregovaný indikátor chudoby alebo 

sociálneho vylúčenia. Vychádza sa z multidimenzionálneho prístupu k meraniu chudoby, čo 

znamená, že sa v indikátore okrem konceptu príjmovej chudoby zohľadňujú ďalšie dve 

dimenzie – materiálna deprivácia a vylúčenie z trhu práce. Agregovaný indikátor vzniká 

kombináciou troch čiastkových indikátorov – miery rizika chudoby, miery materiálnej 

deprivácie a miery nízkej pracovnej intenzity a je definovaný ako počet ľudí, ktorí sú 

ohrození rizikom chudoby a/alebo sú materiálne deprivovaní a/alebo žijú v domácnosti 

s nízkou pracovnou intenzitou. Podľa EU SILC 2014 bolo na Slovensku v riziku chudoby 

alebo sociálneho vylúčenia celkovo 18,4 % obyvateľov. Agregovaný indikátor chudoby alebo 

sociálneho vylúčenia predstavuje súčet všetkých vzájomných prienikov troch vyššie 

spomínaných čiastkových indikátorov. Najohrozenejšou skupinou osôb je vzájomný prienik 

všetkých troch čiastkových indikátorov a podľa údajov EU SILC 2014 predstavoval 3,1 % 

obyvateľstva Slovenska.  
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Obrázok 1 Agregovaný indikátor chudoby alebo sociálneho vylúčenia  

Zdroj: ŠÚ SR 

 

ZÁVER 

 Jasné definovanie chudoby a korektné narábanie so štatistikami zohrávajú významnú 

úlohu pri nastavení sociálnej politiky. Z analyzovaných údajov sa potvrdilo, že na Slovensku 

sa v miere rizika chudoby prejavujú regionálne disparity. Najnižšia miera rizika chudoby bola 

v Bratislavskom kraji a najvyššia v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Z hľadiska veku a 

typu domácnosti boli rizikom chudoby najviac ohrozené deti vo veku 0-17 rokov, neúplné 

domácnosti a domácnosti s vyšším počtom detí (3 a viac). Vo všeobecnosti možno 

konštatovať trend zvyšovania miery rizika chudoby s rastúcim počtom detí, ktorý poukazuje 

aj na to, že systém sociálnej ochrany zo strany štátu vo forme podpory viacčlenných 

a neúplných rodín s deťmi nie je dostatočný. Na Slovensku je značná časť rizika chudoby 

spojená s nezamestnanosťou. Osoby, ktoré sú bez zamestnania, predstavujú skupinu najviac 

ohrozenú rizikom chudoby (takmer polovica nezamestnaných osôb je ohrozená chudobou). 

Z uvedeného vyplýva, že dôležitú úlohu v boji proti chudobe zohráva aktívna účasť na trhu 

práce a sociálna ochrana formou poskytovania starobných dávok, adresné prideľovanie 

rodinných dávok, príspevkov a dotácií. Analýza dopadov sociálnych transferov na chudobu a 

sociálne vylúčenie (miera rizika chudoby pred sociálnymi transfermi) ukazuje, že u 

špecifických skupín obyvateľstva (65 roční a starší) zohrávajú sociálne transfery kľúčovú 

úlohu v boji proti chudobe. Prijatím stratégie Európa 2020 sa do popredia dostal indikátor 

multidimenzionálneho charakteru, tzv. agregovaný indikátor chudoby alebo sociálneho 

vylúčenia.  

 Otázka rizika chudoby úzko súvisí s oblasťou neplatenej práce. Rodiny sú často nútené 

preferovať finančnú istotu na trhu práce na úkor starostlivosti  o deti. Z analyzovaných 

výsledkov vyplýva potreba sociálnej ochrany zo strany štátu. Je nevyhnutné, aby sa rodiny 

mohli rozhodovať medzi prácou a starostlivosťou o deti podľa svojich preferencií, nie podľa 

toho, čo si môžu „dovoliť“. Štát a spoločnosť by mali vytvoriť také podmienky, aby 

starostlivosť o deti nebola nevýhodná v porovnaní s rozhodnutím pracovať z dôvodu 

zvýšeného rizika chudoby pri viacdetných rodinách. Z hľadiska súčasného demografického 

vývoja a s ním súvisiacich dopadov, by mala byť preferencia detí a podpora rodičovstva  

v celospoločenskom záujme.  
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 V súvislosti s problematikou harmonizácie pracovného a rodinného života ŠÚ SR 

začleňuje do Výberového zisťovania pracovných síl doplnkový modul venovaný zosúladeniu 

práce a rodinného života.  

 Výsledky zo zisťovaní sú významným zdrojom informácií pre koncepčné zámery 

a prijímanie opatrení smerujúcich k zvyšovaniu kvality života občanov SR. 
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