
SOCIOLÓGIA  Tento text sa zameriava na analýzu prejavov silnejúcej úlohy aktivácie 
v sociálnej politike zameranej na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktorú 
možno vo všeobecnosti označiť ako príklon k aktivácii. Aktivácia tu znamená 
zmenu systémov sociálnej ochrany a politík trhu práce smerom k zvýšeniu zain-
teresovanosti aktérov (príjemcov sociálnych transferov) na riešení ich vlastnej 
sociálnej situácie a zároveň smerom k zvýšeniu ich šancí plnohodnotne participo-
vať nielen na trhu práce, ale aj na iných dimenziách života spoločnosti. Ako 
indikuje už samotný výraz, „aktívne“ politiky boli a sú vymedzované vo vzťahu 
k tzv. „pasívnym“ politikám, ktoré sú charakteristické najčastejšie poskytovaním 
transferov a služieb bez nutnosti akejkoľvek formy reciprocity. 
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 Existuje viacero dôvodov, prečo sa venovať práve silnejúcemu dôrazu sociál-
nych politík na moment aktivácie. Po prvé, princíp aktivácie so sebou prináša 
zmenu pohľadu na vzťahy a výsledky v rámci inštitucionalizovaných kanálov 
spoločenskej solidarity. Do popredia sa dostávajú otázky schopnosti jednotlivcov 
podieľať sa na zmene vlastnej situácie, hľadá sa rovnováha medzi oprávneniami 
a povinnosťami. Zároveň rastie význam kvality dosahovaných či predpokladaných 
výsledkov. Už nestačia len pozitívne trendy v administratívnych databázach 
o dlhodobo nezamestnaných. V centre pozornosti je schopnosť spoločnosti 
budovať inkluzívnu sociálnu infraštruktúru, ktorá je postavená na rozvoji 
ľudského kapitálu a rešpektovaní sociálnych práv. Po druhé, budovanie nových 
aktivačných programov alebo vnášanie aktivačných prvkov do už existujúcich 
opatrení predstavuje rozšírený spôsob legitimizácie sociálnej politiky. Tá môže 
mať podobu tak snahy o obnovenie legitimity existujúceho systému sociálnej 
ochrany, ako aj snáh o legitimizáciu ich radikálnych zmien. Po tretie, konkrétne 
prejavy aktivácie v politikách boja proti chudobe vypovedajú o normatívnych 
a kognitívnych predpokladoch tvorcov sociálnej politiky. Odrážajú sa v nich nimi 
preferované predstavy o príčinách chudoby a jej súvislostiach (lenivosť, vypočíta-
vosť, nemožnosť nájsť si prácu a pod.) i predstavy o spôsoboch riešenia (zvýšená 
sociálna kontrola, rozšírenie možností voľby a podobne). 
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Sociálna politika v oblasti zmierňovania chudoby a sociálneho vylúčenia tradične 
spočíva na dvoch veľkých pilieroch, ktorými sú finančné dávky a sociálne služby. 
Tie dopĺňajú rôzne opatrenia v oblasti vzdelávacieho systému a trhu práce zame-
rané tak na riešenie aktuálnych problémov, ako i na preventívne pôsobenie a 
na odstraňovanie podmienok vytvárajúcich riziká pre ohrozenie chudobou v ne-
skoršom veku. Samozrejme, dôležité pre znižovanie chudoby a prevenciu jej 
vzniku sú aj charakteristiky iných systémov, ktoré sú od sociálnej politiky 
inštitucionálne oddelené (daňový systém, hospodárska politika atď.). 
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 Aktivácia v sociálnej politike a špeciálne v politike boja proti chudobe je dôl-
ežitou témou. Je dôležitou témou aj v podmienkach Slovenska, kde sa počas 
transformačného obdobia objavovala s rôznou intenzitou v rôznych kontextoch. 
Aj preto považujeme za adekvátne bližšie preskúmať vzťah aktivácie a boja proti 
chudobe. V texte najprv v krátkosti uvedieme základné vymedzenia aktivácie 
v sociálnej politike vo všeobecnosti, potom sa budeme venovať vybraným kon-
krétnym formám aktivácie vo vzťahu k chudobnej časti populácie. V závere sa 
pokúsime o krátke zhodnotenie sociálno-politických nástrojov v SR zameraných 
na zmierňovanie chudoby a sociálneho vylúčenia z tejto perspektívy a pokúsime 
sa identifikovať ich prínosy a riziká. 1 Táto téma bola spracovaná v rámci projektu podporeného organizáciami Friedrich Ebert Stiftung a Priatelia Zeme CEPA. 

2 Korešpondencia: Mgr. Daniel Gerbery, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné námestie 5-6, 812 41 Bratislava, Slovenská 
republika. E-mail: gerbery@sspr.gov.sk 
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1. Princíp aktivácie v sociálnej politike  Z uvedených príkladov vyplýva, že aktivačné programy môžeme nájsť v rôz-
nych krajinách v rôznej podobe. Čo majú teda spoločné? Možno nájsť nejakú 
spoločnú vlastnosť, ktorá by „prekryla“ ich rozmanitosť a vymedzila ich voči 
iným typom zmien v sociálnej politike? Dôležitú úlohu tu zohráva vzájomne sa 
vymedzujúci vzťah aktívna verzus pasívna sociálna politika. Za súčasť pasívnej 
sociálnej politiky sú považované také intervencie, ktoré spočívajú vo vyplácaní 
finančných dávok, ktoré nie sú podmienené účasťou poberateľa v iných progra-
moch. Pasívna politika má za úlohu, zjednodušene povedané, zabezpečovať určitý 
životný štandard počas obdobia mimo trhu práce. Jej úlohou je ochrana a kom-
penzácia.  

Aktivačné prvky sa v sociálnej politike začali objavovať v súvislosti so snahami 
nanovo premyslieť predpoklady sociálnych štátov v západnej Európe, na ktorých 
bol postavený ich povojnový úspešný vývoj. Zvyšujúca sa nezamestnanosť v 70. 
rokoch minulého storočia a jej transformácia na permanentnú sociálnu realitu 
(Kronauer 1998) spolu so zmenami na trhu práce a v spôsoboch produkcie 
vyvolali otázky o vhodnosti nastavení jednotlivých programov, ale i princípov 
sociálnej politiky ako celku. Začali sa skúmať nezamýšľané efekty opatrení na 
podporu ľudí mimo trhu práce a predpoklady ich možného vstupu naň (ich 
kvalifikačná a vzdelanostná štruktúra). Jednou z odpovedí na objavujúce sa 
problémy vyvolané jednak nezamestnanosťou, a jednak charakteristikami samot-
ných sociálno-politických opatrení boli aktívne politiky trhu práce, ktoré boli 
úspešne aplikované najprv v škandinávskych štátoch3. Aktívna politika trhu práce 
tu bola využívaná v časoch zásadnej hospodárskej reštrukturalizácie ako stimulá-
cia tak ponuky, ako aj dopytu po práci. (Lodemel – Trickey 2001: 13) Postupom 
času si princíp aktivácie získal podporu ďalších krajín a predovšetkým medziná-
rodných organizácií (napríklad OECD), ktoré masívne podporovali jeho rôzne 
formy. 

 Aktivácia prináša do sociálnej politiky novú dynamiku, procesuálne hľadanie 
rovnováhy medzi právami, povinnosťami a zodpovednosťou. Aktívna sociálna 
politika sa spája so zadefinovaním špecifického súboru práv a povinností, ktorý 
má zvýšiť šance na plnohodnotnú spoločenskú participáciu. (van Berkel – Möller 
2002: 49) Súčasťou takto chápanej aktívnej sociálnej politiky je určitá forma 
reciprocity, ktorá má často podmieňujúci charakter vo vzťahu k ponúkaným 
a poskytovaným možnostiam aktivácie. Aktívna sociálna politika sa primárne 
nezameriava na ochranu príjmu, ale na zúženie vzťahu medzi právami a povinnos-
ťami a otvorenie nových možností uplatnenia. Je potrebné upozorniť, že pokusy 
o zmeny vo vzťahu práv a povinností nie sú samoúčelné a neprichádzajú len ako 
trest za absenciu práce alebo ako jednoduchá náprava „pasívnych“ poberateľov 
sociálnych dávok (hoci aj takéto ponímanie aktivácie možno nájsť v niektorých 
programoch). Ich úlohou je produkovať dlhodobejšie riešenia, ktoré by nemali 
spočívať len v čo najrýchlejšom „vtiahnutí“ nezamestnaných na trh práce, aj keď 
ťažisko väčšiny z nich leží práve v tejto oblasti. Ako poznamenáva Heikkilä 
(1999: 10), „aktivácia ako koncept presahuje takéto chápanie, zahŕňa aj iné formy 
aktivít, ktoré sú spoločnosťou vnímané ako hodnotné a dôležité. Ľudia môžu byť 
aktiváciou reintegrovaní aj do iných sfér života, než je svet práce, a to aj 
v prípade, že ich príjem je založený na sociálnych dávkach.“ V tomto prípade 
hovoríme o aktivácii v širšom význame slova. (Hvinden 1999: 28) 

 Princíp aktivácie v sociálnych politikách však nepredstavoval uniformnú funk-
čnú odpoveď na jeden spoločný problém, ktorou bol zvyšujúci sa podiel populácie 
v produktívnom veku mimo trhu práce. Neskôr sa dôvody a tým aj formy 
aktivácie diverzifikovali. Van Berkel a Möller (2002: 61) uvádzajú niekoľko 
príkladov zavádzania aktivačných programov v európskych krajinách, pričom vo 
viacerých prípadoch sa od aktivačných politík očakávali zjavne kontradiktórne 
ciele: 

• Redukcia závislosti a typu správania, ktoré z toho vyplýva (Veľká Britá-
nia, Nórsko). 

• Podpora inklúzie v oblasti zdravia, rodinného príjmu, bývania. Podpora 
boja proti sociálnemu vylúčeniu, a to nielen prostredníctvom trhu práce 
(Francúzsko). 

• Podpora inklúzie v oblasti platenej práce prostredníctvom kvalitatívneho 
zlepšenia kvalifikácie marginalizovaných skupín (Dánsko, Holandsko). 

• Snaha o legitimizáciu sociálneho štátu v očiach daňových poplatníkov 
(Dánsko). 

• Redukcia alebo zvýšenie výdavkov na sociálnu ochranu (Švédsko, 
Nemecko). 

• Adaptácia národných politík na európske požiadavky (Portugalsko). 
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 Užšie chápanie aktivácie v sociálnej politike je častejšie predmetom kritickej 
analýzy (možno aj preto, že je ľahšie uchopiteľné). Serrano Pascual (2007) 
v súvislosti so vzťahom pasívnej a aktívnej sociálnej politiky hovorí o nástupe 
novej intervenčnej paradigmy založenej na aktivácii, ktorá prináša nové chápanie 
základov sociálneho štátu, občianstva, spoločenskej solidarity. Paradigmu aktivá-
cie podľa autora charakterizujú tri momenty. (2007: 14) Prvým je individualizo-
vaný prístup, ktorý do centra pozornosti posúva jednotlivca a nie spoločenské 
podmienky (ako napr. nerovnomerné rozloženie zdrojov). Jednotlivec však nie je 
len pasívnym objektom, vyžaduje sa od neho premena na aktívny subjekt 
v zmysle preukazovania ochoty a zodpovednosti. Na to nadväzuje druhý aspekt 3 Ako ukážeme neskôr, aktívne politiky trhu práce predstavujú len jednu z foriem aktivácie v sociálnej politike.  
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paradigmy aktivácie – dôraz na ekonomickú stránku občianstva. Najdôležitejším 
cieľom je často zamestnanie, ktoré je chápané ako univerzálne riešenie. Treťou, 
kľúčovou charakteristikou je príklon ku kontraktualizácii. Kontrakt znamená 
„niečo za niečo“, je nielen konkrétnym nástrojom určitých programov (viď 
napríklad individuálne akčné plány), ale aj symbolickým stelesnením nového 
prístupu sociálneho štátu k občanovi. Serrano Pascual argumentuje, že pôvodný 
sociálny kontrakt určujúci povahu občianstva nadobúda čoraz viac črty morálneho 
kontraktu, kde hlavnú úlohu zohráva postoj k trhu práce a od neho odvodená 
„zásluhovosť“. Porovnanie „starej“ a „novej“ paradigmy autor prezentuje v ta-
buľke č. 1. 

 Ako sme v krátkosti ukázali, výrazy aktivácia a aktívna sociálna politika 
odkazujú na relatívne širokú škálu sociálno-politických intervencií. Medzi tri 
typické príklady aktívnej sociálnej politiky patria: programy a opatrenia pod-
mieňujúce vyplatenie sociálnych dávok vykonávaním určitej aktivity (tzv. 
workfare prístup5), opatrenia podporujúce prechod zo systému sociálnych dávok 
na trh práce (tzv. welfare-to-work prístup) a v neposlednom rade aj aktívne poli-
tiky trhu práce. (Kildal 2001) Nie všetky typy aktivačných stratégií sa rovnakou 
mierou a rovnakým spôsobom vzťahujú na riešenia problému chudoby a chudob-
ných. Kým aktívne politiky trhu práce sú zamerané na zvyšovanie kompetencií 
a predpokladov úspechu na trhu práce6, stratégie podpory prechodu z dávok 
k práci (welfare-to-work) sa orientujú na de/motivačné štruktúry vytvárané systé-
mom sociálnych dávok, daňovým systémom a charakteristikami trhu práce. Tzv. 
workfare stratégie sú zase zamerané na systém poskytovania garantovaného 
minimálneho príjmu (na Slovensku je to dávka v hmotnej núdzi), ktorý je 
považovaný za akési „jadro“ finančnej pomoci v chudobe a zároveň za nástroj na 
jej zmiernenie. Jeho dizajn predovšetkým určuje rozsah a kvalitu sociálnych práv 
chudobných, keďže väčšinou je spojený s koncepciami dôstojného života alebo 
životného minima. Spôsoby, akými sú zásahy do tohto systému v smere zvyšujú-
cej sa podmienenosti realizované, predstavujú významnú informáciu o celkovom 
zameraní danej sociálnej politiky. Aj z tohto dôvodu budeme pozornosť venovať 
najmä stratégiám workfare, popritom si samozrejme budeme všímať aj zvyšné dva 
strategické prístupy tak, ako sme ich vymedzili.  

 
Tabuľka č. 1: Zmeny v intervenčných paradigmách 
 

 Intervenčná paradigma založená na 
poskytnutí dávok a služieb (welfare)

Intervenčná paradigma založená na 
poskytnutí aktivácie 

Lokalizácia problému Politická ekonómia 
Chybné fungovanie trhu 

Individuálne správanie 
Individuálne postoje 

Význam sociálnej integrácie Politická, sociálna a ekonomická 
integrácia 

Ekonomická integrácia 

Koncept občianstva Podmienky oprávňujúce občanov 
k právam 

Zaslúžený status 
Práva sú podmienené zodpovedným 
správaním 

 
Zdroj: Serrano Pascual, A. (2007): Reshaping Welfare States: Activation Regimes in Europe, s. 15. 
 

  Otázkou je, aký je vzťah aktívnej a pasívnej sociálnej politiky. Má byť aktívna 
politika len doplnkom pasívnej, alebo jej zmysluplnou náhradou? Sú pasívne 
politiky odsúdené na stratu pozície, alebo sú nevyhnutným predpokladom pre 
efektívne fungovanie aktívnych politík? Nie je ľahké rozhodnúť, ktorý typ poli-
tiky ponúka lepšie odpovede na súčasné výzvy. Avšak aktívne sociálne politiky sú 
vždy nejakým spôsobom zviazané s politikami pasívnymi. Aktivácia v sociálnej 
politike sa môže realizovať aj v rámci pasívnych politík. Nemusí mať len podobu 
špeciálnych oddelených programov, akými sú napríklad aktívne politiky trhu 
práce, ale môže vstupovať do samotných dávkových systémov a ovplyvňovať ich 
parametre. Zmena výšky dávok a zavedenie princípu podmienenosti môžu mať 
takisto aktivačný potenciál4. V tomto prípade však aktivácia zreteľne stráca svoje 
širšie spoločenské zameranie a v prípade, že predstavuje jedinú stratégiu aktivácie, 
dochádza k rezignácii na ciele spojené so znižovaním chudoby a sociálneho 
vylúčenia. Ide o aktiváciu v užšom význame, o ekonomickou aktivitou podmie-
nené občianstvo.  

1.1. Workfare – zavádzanie podmienenosti v systémoch sociálnej pomoci 
Predovšetkým je potrebné vyjasniť, čo chápeme pod pojmom sociálna pomoc. 
Finančné transfery predstavujú najdôležitejší priamy spôsob zmierňovania chu-
doby. Existujú prinajmenšom tri metódy, ktorými štát môže prerozdeliť zdroje 
smerom k domácnostiam a jednotlivcom. (Ditch − Oldfield 1999: 59) Ide o uni-
verzálne alebo kategoriálne dávky, ktoré sa nevzťahujú na príjem alebo zamestna-
necký status, ale sú vyplácané občanom, ktorí spadajú do definovaných kategórií 
sociálnej politiky. Po druhé, ide o dávky sociálneho poistenia odvíjajúce sa od 
platenia odvodov a príspevkov. A po tretie, existujú príjmovo a majetkovo testo-
vané dávky, ktorých priznanie závisí od aktuálneho stavu príjmu a majetku. 
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 Práve tretí prípad je arénou, kde sa iniciatívy v zmysle workfare odohrávajú 
najčastejšie – ide o systémy tzv. sociálnej pomoci, v rámci ktorých sú poskyto-
vané testované dávky. Pojem „sociálna pomoc“ (social assistance) nie je presným 
pomenovaním týchto programov, ustálil sa však ako terminus technicus pre 
                                                 
5 Termín workfare je zaužívanou skratkou pre spojenie „work for welfare“, teda odpracovanie si dávok. Tento termín sa začal 
využívať ako určité opozitum voči termínu welfare.  4 V tomto zmysle aktivácia pôsobí ako „vytláčajúci“ faktor, ktorý vytvára dôvody pre opustenie systému sociálnych dávok. 

Aktívne politiky trhu práce zas predstavujú „vťahujúci“ faktor, ktorý vytvára kanály pre vstup na trh práce. 6 Niekedy aj so spomínaným normatívnym predpokladom širšej aktivácie.  
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označenie finančnej podpory garantujúcej minimálny príjem. Sociálna pomoc je 
nepríspevkovým programom podpory príjmu pre nízkopríjmové domácnosti a do-
mácnosti bez príjmu. Predstavuje najnižšiu, poslednú vrstvu systému sociálnej 
ochrany, ktorá má garantovať minimálny príjem odzrkadľujúci určitý politický 
a spoločenský konsenzus.  
 Z praxe a analýz sociálnej politiky je zrejmé, že systém sociálnej pomoci sle-
duje niekoľko cieľov súčasne. Všeobecne sú akceptované dva základné ciele. 
(Heikkilä – Fridberg – Keskitalo 2001; OECD 1998) Sociálna pomoc by mala na 
jednej strane pôsobiť preventívne proti možnosti extrémnej deprivácie a chudoby, 
na druhej strane by mala podporovať integráciu klientov predchádzaním sociál-
nemu vylúčeniu a marginalizácii. Prvý cieľ je dosahovaný prostredníctvom urče-
nia hranice toho, čo je minimálna akceptovateľná životná úroveň a ako ju vyjadriť 
finančnou sumou. Druhý cieľ – sociálna integrácia – môže byť realizovaný 
dvojako, pozitívne alebo negatívne. Atribúty pozitívne a negatívne neodkazujú na 
kvalitu jednotlivých spôsobov zabezpečenia integrácie, ale na metodický postup, 
ktorým sa odlišujú. Pozitívny prístup k integrácii je zameraný na podporu 
individuálneho rozvoja, rastu a integrity prostredníctvom vzdelávania, zvyšovania 
kvalifikácie, komunitnej práce a je naviazaný na koncepty sociálnej kohézie, 
solidarity a stability. (Ditch − Oldfield 1999; Heikkilä et al. 2001) Negatívny 
spôsob zabezpečovania sociálnej integrácie u klientov sociálnej pomoci spočíva 
v minimalizácii demotivačných štruktúr a v podpore nezávislosti a autonómie 
prostredníctvom sprísňovania podmienok nárokov na dávky7.  
 Úloha sociálnej pomoci a jej význam v rámci sociálnej ochrany závisí do veľ-
kej miery od inkluzívnosti trhu práce a pokrytia populácie v primárnych inštitú-
ciách sociálnej politiky. (Aust – Arriba 2005) Rastúci význam sociálnej pomoci 
sa odvíja od rastúceho podielu dlhodobo nezamestnaných osôb a osôb s margina-
lizovanou pozíciou na trhu práce, ktorých primárne inštitúcie (sociálne poistenie) 
nepokrývajú. Marginalizované postavenie na trhu práce sa prejavuje najmä u 
zamestnancov v atypických, dočasných alebo neistých formách zamestnania, 
ktoré znamenajú kratšie trvanie pracovného pomeru, frekventovanejšie prechody 
z trhu práce a späť, čo sa odzrkadľuje v slabšom pokrytí systémom sociálnej 
ochrany. (OECD 2004) Navyše, vysoká priepustnosť sociálneho poistenia 
(poistenia v nezamestnanosti) smerom k nízkym príjmom môže posilniť zmenu 
charakteru sociálnej pomoci z dočasnej záchrannej siete na masový program pre 
nezamestnaných. (Heikkilä et al. 2001) Výskyt spomínaných skutočností 

                                                 

v západoeurópskych krajinách viedol k zmenám prístupov k nastaveniu sociálnej 
pomoci. Do pozornosti sa dostali otázky aktivácie, podmienenosti dávok a téma 
reciprocity8. 

 V poslednej dekáde minulého storočia sa do viacerých európskych systémov 
garancie minimálneho príjmu dostal obligatórny, donucujúci prvok reciprocity. 
Znamenal, že udržiavanie status quo v sociálnych právach bolo podmienené rea-
lizáciou určitých zámerov administratívy, ktoré sa týkali predovšetkým pracovnej 
činnosti. Nesúhlas alebo nedodržanie požiadaviek so sebou niesli riziko straty 
alebo zásadnej redukcie priznaných transferov. Autori Lodemel a Trickey (2001) 
v tejto súvislosti hovoria nie o ponuke (takto bol prvok workfare prezentovaný 
v Dánsku), ale o tzv. „throffer“, teda kombinácii ponuky (offer) a hrozieb (threats) 
súčasne. Lodemel a Trickey, ktorí spolu s medzinárodným tímom skúmali desať 
krajín z hľadiska zavádzania workfare prvkov do programov sociálnej pomoci, 
definujú workfare programy ako špecifickú formu9 politiky, charakteristickú 
určitým inštitucionálnym dizajnom a organizáciou. Workfare podľa nich predsta-
vujú „programy alebo schémy, ktoré od ľudí vyžadujú, aby si odpracovali dávku 
sociálnej pomoci“. (2001: 6) Sú teda vymedzené prostredníctvom troch dôležitých 
prvkov: 
• je tu prítomný moment donútenia, 
• vzťahujú sa predovšetkým na prácu, 
• sú zásadne späté s najnižšou, poslednou vrstvou systému sociálnej ochrany – 

so sociálnu pomocou. 
 Punitívny moment v systéme sociálnej pomoci nie je samozrejmosťou, akoby 
sa mohlo zdať. Keďže ide o záchrannú sociálnu sieť, väčšinou skutočne poslednú 
možnosť odvrátenia hrozby chudoby, leží na nej veľká časť schopnosti sociálnej 
politiky napĺňať garantovaný rozsah sociálnych práv. Moment donútenia odkazuje 
na zníženú kapacitu programu vyrovnať sa s pretrvávajúcimi problémami vlast-
nými silami, zmenou nastavení parametrov, výšky dávok a pod. Na druhej strane 
sa príklon k workfare programom nemusí „čítať“ len ako nevyhnutnosť, ale aj ako 
sklon politických aktérov vnímať príčiny chudoby a dlhodobej nezamestnanosti 
určitým spôsobom. Ako neskôr ukážeme, ústretovosť politických aktérov voči 
podmieneným formám sociálnej pomoci je sýtená najmä moralizujúcim diskur-
zom o príčinách a konzekvenciách chudoby. K dôležitým zdrojom kritiky 
donucovacieho charakteru workfare programov patrí to, že donútenie bráni mož-
nosti spätnej väzby klientov (consumer feedback), a teda poberatelia minimálnych 
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                                                 7 Adema (2006) v tejto súvislosti upozorňuje na najnovšie trendy v rámci krajín OECD, v ktorých sociálna pomoc neplní len 
preventívnu úlohu vo vzťahu k materiálnej deprivácii a chudobe, ale začína postupne riešiť aj problémy, ktoré vznikli ako 
vedľajšie efekty jej pôsobenia. Podľa neho ak má sociálna pomoc pokryť bezprostredné potreby a zároveň sa vyhnúť 
dlhodobému zotrvávaniu klientov v systéme, mala by byť založená na troch pilieroch: finančnej pomoci s cieľom udržať 
adekvátny životný štandard, pomoci sociálnych pracovníkov pri vážnych problémoch (bezdomovectvo, zdravotné postihnutie 
a pod.) a podpore re-integrácie členov domácností na trh práce (pri zachovaní ich autonómie). 

8 Zaujímavou otázkou zostáva, do akej miery zvyšujúca sa kondicionalita poskytovania dávok je reakciou na zmeny v populácii 
klientov a do akej miery je ústretovým krokom smerom k získaniu podpory verejnosti, ktorá má sklony k pozitívnemu 
hodnoteniu princípu reciprocity v programoch pre chudobných a nezamestnaných. 
9 Autori sa pri definícii nezameriavajú na ciele takýchto opatrení, aby sa vyhli ideologickým kontextom.  
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dávok majú zúžený manévrovací priestor pre odmietnutie programov zlej kvality. 
Výsledkom tak môže byť kultúra odporu charakteristická použitím „zbraní bez-
mocných – simulovania, absentérizmu, zbehnutia, sabotáže a pod.“. (Lodemel – 
Trickey 2001: 8) 
 Druhým definujúcim momentom je cieľ donútenia – práca. Týmto sa workfare 
programy odlišujú od aktivačných schém v tom najvšeobecnejšom význame, 
ktorých cieľom je vzdelávanie, tréningy, kurzy (kde však takisto môže dôjsť 
k nejakej forme vynútenia participácie). Definovanie cieľa, charakteru a rozsahu 
pracovných aktivít, ktoré sú podmienkou ďalšieho poskytovania dávok – prípadne 
ich zvýšenia, je pre celkové „vyznenie“ tohto typu programu kľúčové. K jeho 
často deklarovaným cieľom patrí „udržanie pracovných návykov a zručností“. 
Rizikom jeho naplnenia je situácia, keď ponúkané aktivity trpia samoúčelnosťou a 
nemajú žiaden rozvojový potenciál. V tomto prípade plní „práca“ výsostne regula-
tívnu a kontrolnú funkciu voči poberateľom dávok, pričom vychádza z predpo-
kladu, že existujú špecifické vzorce správania typické pre túto skupinu, ktoré je 
potrebné ovplyvniť žiaducim spôsobom.  
 Tretí prvok programov typu workfare sme spomínali už na začiatku – viažu sa 
na schémy, v rámci ktorých sa poskytujú testované dávky predstavujúce garanto-
vaný minimálny príjem. V tejto súvislosti sú dôležité otázky, ako sa podmiene-
nosť dávok stala súčasťou politickej agendy a aké argumenty sa v politike 
používajú pre takýto zásah do poskytovania minimálnych dávok. To, či takýto 
prístup v súvislosti so sociálnou pomocou v danej krajine rezonuje alebo nie, 
závisí od stupňa jej rozvinutosti a vyťaženosti v rámci systému sociálnej ochrany. 
Tam, kde tieto programy chýbajú, alebo existujú vo fragmentovanej podobe, do 
popredia vystupujú iné súvislosti než tam, kde sú dlhodobou dôležitou súčasťou 
pokrývania sociálnych rizík. Napríklad v prvej polovici 90. rokov minulého 
storočia sa téma motivácie a podmienenosti v súvislosti so sociálnou pomocou 
stala kľúčovou v anglicky hovoriacich členských krajinách OECD (Gough et al. 
1997: 40), v ktorých sociálna pomoc zohrávala dôležitú úlohu. Naopak v kraji-
nách, pre ktoré bola v minulosti typická plná zamestnanosť (škandinávske krajiny, 
Rakúsko, Japonsko), sa táto téma medzi politické priority nedostala. V tzv. 
„režimoch obmedzenej sociálnej pomoci“ v južnej Európe bola zase irelevantná, 
keďže tieto krajiny sa ešte len zameriavali na vyplnenie medzery v architektúre 
systému sociálnej ochrany (zavedenie garancie minimálneho príjmu)10. 
 Príklon k takémuto typu programov teda závisí vo veľkej miere od inšti-
tucionálneho nastavenia sociálnej politiky. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, aké 
predstavy o chudobe a chudobných (a o úlohe sociálnej pomoci) sú zdrojom 

argumentov pre zavádzanie podmienky odpracovania si (časti) dávky. Príklon 
k workfare programom vychádza najčastejšie z tzv. moralizujúceho diskurzu, 
v ktorom je chudoba dôsledkom individuálneho zlyhania jednotlivcov a zároveň 
dôsledkom priveľkej ochrany zo strany štátu. Charakteristiky tohto diskurzu 
a jeho vplyv na sociálnu pomoc opísali autori Aust a Arriba (2005), keď skúmali 
zmeny v systémoch sociálnej pomoci západoeurópskych štátov a snažili sa 
identifikovať dôvody týchto zmien a idey, ktoré boli ich hlavnými ťahúňmi. 
 Pri analýze diskurzov o sociálnej pomoci vychádzali z klasifikácie diskurzov 
sociálneho vylúčenia podľa Levitasovej (1998), ktorá bola založená na rozdieloch 
vo vnímaní „podstaty“ problému, jeho príčin a stratégií riešenia11. Levitasová 
rozlíšila tri typy diskurzov, ktoré neskôr Aust a Arriba doplnili a vztiahli k systé-
mom sociálnej pomoci: diskurz redistribúcie, moralizujúci diskurz podtriedy 
a diskurz sociálnej inklúzie.  
 
Tabuľka č. 2: Diskurzy sociálneho vylúčenia vo vzťahu k sociálnej pomoci 
(podľa Levitas a Aust – Arriba) 
 
 Diskurz redistribúcie Diskurz morálnej 

podtriedy 
Diskurz sociálnej inklúzie 

Vnímanie problému Chudoba  
Sociálna nerovnosť 

Závislosť 
Absencia „etiky práce“ 
a rodinných hodnôt 

Demotivujúce pasce ako 
dôsledok sociálnych 
transferov 

Cieľ  Redukcia chudoby 
Redistribúcia 

Nezávislosť  Integrácia na trh práce 
Aktivácia  

Nástroje     
1. Aktivácia  Aktívna politika trhu práce Negatívna aktivácia 

zvyšujúca sankcie a príklon 
k workfare 

Pozitívna aktivácia 
zahŕňajúca rozširovanie 
príležitostí a zvyšovanie 
povinností 

2. Schéma 
garantovaného 
minimálneho príjmu 

Primeraná úroveň (sociálne 
právo) 

Redukované dávky Primeraná úroveň 
s reciprocitou (práva 
a povinnosti) 

Akceptácia 
nekomodifikovaných 
sociálnych rol 

Potenciálne  Nie  Nie  

Zodpovednosť Spoločnosť  Jednotlivec  Spoločnosť a jednotlivec 
 
Zdroj: Aust – Arriba 2005: Towards Activation? Social Assistance Reforms and Discourses, s. 114. 
 
 Na prvý pohľad je zrejmé, že vlastnosti jednotlivých diskurzov zachytených 
v tabuľke č. 2 sú výstižným zhrnutím sociálnopolitických debát o úlohe aktivácie 
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11 Levitasová chápe diskurz ako „sadu vzájomne previazaných konceptov fungujúcich ako matrica, prostredníctvom ktorej 
chápeme svet sociálnej reality“. (Levitas 1998: 3) Táto matrica štruktúruje naše chápanie problému a určuje spôsoby konania, 
ktoré sa nám zdajú vhodné. 

10 Viac k tejto téme viď napríklad Ditch – Oldfield 1999; Eardley – Bradshaw – Ditch – Gough – Whiteford 1996; Gough – 
Bradshaw – Eardley – Whiteford 1997; Hölsch – Kraus 2004; Gough 2001. 
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v boji proti chudobe v posledných desaťročiach. Ukazujú sa tu skryté normatívne 
predpoklady a hodnotové projekcie, ako aj metodologické návody pre politických 
aktérov. Podmienenosť sociálnych dávok ako výraz negatívnej aktivácie je 
prítomný v moralizujúcom diskurze podtriedy, ktorý presúva pozornosť od fun-
govania kapitalistickej ekonomiky k formám jej usmerňovania, teda k efektom 
existencie sociálneho štátu. Sociálny štát, ktorý mal pôvodne riešiť problém 
chudoby a sociálneho vylúčenia, sa stal sám jeho príčinou. Tento diskurz komuni-
kuje presvedčenie, že štátne intervencie v dlhodobej perspektíve oslabujú schop-
nosť a ochotu rodín postarať sa o svojich členov. Normatívnym rámcom je tu 
postavenie rodiny (a prípadne jednotlivca) ako „prirodzeného“ a nezávislého pro-
ducenta blahobytu. Cieľom, ktorý diskurz podtriedy generuje, je podpora nezávis-
losti, ktorá by sa mala realizovať znižovaním dávok a sprísnením podmienok 
nároku na ne. Zodpovednosť za riešenie problému sociálneho vylúčenia je na 
jednotlivcovi a jeho aktivite. 
 Redistributívny diskurz považuje za hlavný problém sociálneho vylúčenia 
chudobu a sociálnu nerovnosť, ktorých zdroje hľadá v štrukturálnych makroproce-
soch. Cieľom sociálnej politiky v tomto diskurze je podpora dôstojnej životnej 
úrovne prostredníctvom sociálnych transferov a zlepšenia podmienok pre aktívnu 
participáciu. Diskurz redistribúcie predpokladá určitú mieru de-komodifikácie 
aktívnej populácie, ktorá by nemala byť len výrazom pracovnej histórie (sociálne 
poistenie), ale aj univerzálnych sociálnych práv a občianstva.  
 Diskurz sociálnej inklúzie nachádza korene problému chudoby a sociálneho 
vylúčenia v inštitucionálnych štruktúrach sociálneho štátu, ktoré svojimi nastave-
niami vytvárajú demotivačné tlaky. Kľúčovým kanálom sociálnej inklúzie je tu 
práca, a to v širšom význame než len participácia na trhu práce. Inkluzívnu 
funkciu spĺňa aj práca ako súčasť sociálnopolitických programov. Preto je súčas-
ťou diskurzu dôraz na povinnosť určitého pracovného výkonu ako podmienky 
dávky (alebo jej navýšenia), čo zakladá reciprocitu medzi právami a povinnos-
ťami, medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Hoci podobne ako diskurz podtriedy 
vidí problém v charakteristikách samotnej sociálnej politiky, neponúka znižovanie 
miery verejných intervencií, ale ich rekalibráciu v duchu pozitívnej aktivácie, 
ktorá nesankcionuje, ale rozširuje možnosti participácie zvýšením zamestnateľ-
nosti. Zvýšenie zamestnateľnosti znamená v tomto prípade zlepšovanie kvalifiká-
cie a tvorbu podporných programov zladenia rodinných a pracovných povinností.  
 Autori Aust a Arriba aplikovali túto schému na reformy systémov sociálnej 
pomoci v 90. rokoch vo vybraných krajinách, kde kľúčom výberu bola príslušnosť 
k jednotlivým typom sociálneho štátu. Snáď trochu prekvapivo argumentujú, že 
reformám (zmenám existujúcich systémov alebo zavádzaniu nových, doplňujú-

cich) dominuje diskurz sociálnej inklúzie

                                                                                      Sociológia 39, 2007, č. 5 394

                                                

12. Tento výsledok vnímajú ako súčasť 
širšieho pohybu od neo-keynesiánskeho presvedčenia o potrebe minimalizovať 
komodifikovaný charakter práce v kapitalizme prostredníctvom sociálnej politiky 
smerom k zdôrazňovaniu integrácie na trh práce ako novej dôležitej úlohy pre 
sociálnu politiku. (Aust – Arriba 2005: 116) Táto zmena v chápaní funkcie so-
ciálnopolitických intervencií ovplyvňuje aj vnímanie postavenia systémov 
sociálnej pomoci, ktoré sú hodnotené najmä cez prizmu ich vplyvu na trh práce. 
V takomto prostredí sa ideám redistributívneho diskurzu vo vzťahu k sociálnej 
pomoci darí len veľmi ťažko.  
 
1.2. Ďalšie formy aktivácie vo vzťahu k chudobným 
Sprísňujúce podmienky v oblasti garantovaných minimálnych príjmov patria 
medzi najzávažnejšie formy aktivácie. A to ani nie tak kvôli ich priamym 
efektom, ktoré by ovplyvnili situáciu poberateľov, ale kvôli zmene charakteru 
poslednej vrstvy sociálnej ochrany, ktorá ešte zaručuje ochranu aspoň pred 
niektorými sociálnymi rizikami. Tieto zmeny idú veľmi často ruka v ruke 
s ďalšími nástrojmi aktivácie, ktoré ale sledujú inú logiku (a preto sme ich pre 
účely tohto textu zreteľne oddelili). Navyše, keďže sa netýkajú priamo minimál-
nych sociálnych dávok (v SR pomoci v hmotnej núdzi), ich cieľová skupina je 
širšia a vnútorne heterogénnejšia.  
 Ako sme ukázali v predchádzajúcom texte, aj pasívna politika môže dispono-
vať aktivačným potenciálom, ktorého zdrojom je (popri donucujúcom charaktere 
sociálnej pomoci) elasticita poskytovaných súm a podmienok, za ktorých sú 
poskytované. Tieto opatrenia v zmysle „pracovať sa oplatí“ (making work pay) 
alebo „od dávok k práci“ (from welfare to work) sú charakteristické výrazne 
ekonomizujúcou argumentáciou, kalkuláciou rôznych modelových situácií 
ohľadne motivácií a demotivácií dávkových a daňových systémov smerom 
k správaniu cieľovej skupiny. Modely vplyvu daňových a dávkových systémov 
slúžia na identifikáciu slabých miest v ich synergických efektoch, na ktoré je 
potom potrebné zamerať pozornosť pri dizajnovaní zmien v nastaveniach týchto 
systémov. Je potrebné upozorniť, že správanie vo vzťahu k trhu práce (ale i vo 
vzťahu k vlastnej budúcnosti) je v tejto perspektíve determinované finančnými 
demotiváciami. Do úzadia sú zatlačené otázky o vplyve iných faktorov, ktoré 
spoluformujú rozhodovanie sa jednotlivcov i domácností. 
 Atraktívnosť pracovného miesta, ak neberieme do úvahy jeho kvalitatívne 
charakteristiky, je v tomto prípade meraná – veľmi zjednodušene vyjadrené – 
rozdielom medzi potenciálnym príjmom a aktuálnym sociálnym príjmom. 

 
12 Nezamieňať si ho s diskurzom sociálnej inklúzie v EÚ. Na tomto mieste hovoríme o diskurze sociálnej inklúzie, ktorý sa viaže 
na sociálnu pomoc, tak ako bol charakterizovaný v tabuľke č. 2. 

Sociológia 39, 2007, č. 5 393



(OECD 2004, 2005; European Commission 2003) V pasívnej politike sa 
aktivácia prejavuje ako vytváranie finančných tlakov/podmienok na prechod na 
trh práce. Možno identifikovať viacero typov prechodov z dávkových systémov 
na trh práce. Z hľadiska boja proti chudobe sú najdôležitejšie prechody zo 
systému poistenia v nezamestnanosti a zo systému sociálnej pomoci na trh práce. 
V oboch prípadoch dochádza pri určitom nastavení výšky a kritérií dávok 
k vzniku tzv. pasce nezamestnanosti, resp. pasce neaktivity. Termín pasca neza-
mestnanosti odkazuje na situáciu, v ktorej sú dávky vyplácané nezamestnaným 
a ich rodinám vysoké v porovnaní s čistým príjmom z práce. Pasca neaktivity 
indikuje situáciu, v ktorej by jednotlivci poberajúci dávky zo systému garantova-
ného minimálneho príjmu alebo iné dávky (okrem podpory v nezamestnanosti) 
vstupom do zamestnania finančne strácali. (OECD 2005; Carone et al. 2004) 
Samozrejme, svoju úlohu tu zohráva aj spôsob zdaňovania (spoločné verzus 
individuálne zdaňovanie). Pri analýzach týchto typických situácií vstupu na trh 
práce a pohybu na ňom sa do úvahy berie štruktúra domácnosti (kalkulujú sa 
prípady pre rôzne typy domácností), hľadisko času (kalkulácie pre rôzne dlhé 
obdobia nezamestnanosti či neaktivity) a príjmová situácia (viaceré percentuálne 
hladiny tzv. priemerného pracujúceho, „average production worker“). 
 Vidíme, že do prepočtov tohto druhu aktivácie vstupuje veľké množstvo 
predpokladov. Dominujúcimi konceptmi13 sú „demotivácia“ a „závislosť“, ktoré 
sú síce zbavené explicitných moralizujúcich obsahov (na rozdiel od ich používa-
nia napríklad v analýzach v USA zo 70. rokov minulého storočia) a majú výrazne 
technokratický charakter, avšak neberú dostatočne do úvahy širší rámec aktivá-
cie, ktorý je potrebný pre dosahovanie dlhodobo udržateľných výsledkov.  

 Aktívna politika trhu práce ako ďalšia forma aktivácie narába s inými ná-
strojmi, ktorých cieľom je podpora hľadania a uplatnenia sa na trhu práce, zvy-
šovanie kvalifikácie a zručností, a tým aj zlepšovanie celkového prístupu k par-
ticipácii na trhu práce. Rezonuje tu nielen schopnosť nájsť si uplatnenie na trhu 
práce, ale si ho aj udržať. V pozadí takto navrhnutých programov je aj všeobecná 
snaha o rozvoj ľudského kapitálu, ktorá nie je úzko naviazaná na konkrétne 
potreby trhu práce. Aktívna politika trhu práce by mala byť jedným z dôležitých 
nástrojov boja proti sociálnemu vylúčeniu. Svojím dôrazom na vzdelávanie, 
tréning, cielenú aktivizáciu rôznych ohrozených skupín vnáša do sociálnej politiky 
dynamiku a protiváhu výsostne reaktívnym typom intervencií.  
 Aktívna politika trhu práce je orientovaná tak na stranu dopytu, ako aj ponuky 
práce. Podpora vzniku nových pracovných miest ako spôsob zvyšovania zamest-
nanosti sa najčastejšie realizuje subvencovanými miestami pre rizikové skupiny 
nezamestnaných, podporou vlastných aktivít mimo zamestnaneckého statusu 

a podobne. Zvyšovanie zamestnateľnosti je realizované vzdelávaním, tréningami, 
podporou mobility, poradenskými službami a podobne. Konkrétne opatrenia vyu-
žívané na Slovensku spomenieme v ďalšej podkapitole spolu s krátkym pristave-
ním sa aj pri sklonoch k „workfare“ a „welfare to work“.  
 
2. Aktivácia v podmienkach Slovenska 
Aktivácia ako uplatňovanie konceptu zvyšovania plnohodnotnej participácie a ži-
votných šancí nebola v slovenskej odbornej literatúre veľmi preskúmaná. Existujú 
však štúdie, ktoré sa venujú jednotlivým oblastiam slovenskej sociálnej politiky, 
v ktorých boli niektoré formy aktivácie aplikované. Na tomto mieste sa pokúsime 
o identifikáciu kľúčových momentov aktuálneho vývoja v slovenskej sociálnej 
politike z hľadiska presadzovania prvkov aktivácie.  
 Najprv sa pozrime na vývoj v dávkových systémoch. Systém sociálnej pomoci 
ako nástroj zmierňovania chudoby u nás existuje v ucelenej legislatívnej podobe 
od roku 1998, keď bol prijatý zákonom č. 195/1998 o sociálnej pomoci. Napriek 
tomu, že mal byť poslednou vrstvou sociálnej ochrany, uvedený zákon rozlišoval 
medzi hmotnou núdzou z objektívnych a subjektívnych dôvodov14. V systéme 
garancie minimálneho príjmu sa tak ešte neobjavil prvok workfare vo svojej 
„čistej“ podobe, avšak k poberateľom existoval rôzny prístup. Ten nebol založený 
na podmienenosti vyplácania budúcej dávky vykonaním nejakej činnosti, ale bol 
založený na spätnom hodnotení pracovnej histórie poberateľov. Sankčné mecha-
nizmy tak boli exogénne voči správaniu sa poberateľov v systéme sociálnej 
pomoci. Priznaný status sa v rámci pohybu v systéme zmeniť nedal, zmena mohla 
nastať teoreticky len výstupom a opätovným vstupom za iných podmienok. Z hľa-
diska ďalšieho vývoja sa ukázalo ako zaujímavé to, že systém zmierňovania 
chudoby a garancie minimálneho príjmu mal v sebe už od začiatku zakódovanú 
čiastočnú rezignáciu na funkciu životného minima (osoby v hmotnej núdzi zo 
subjektívnych dôvodov mali nárok na dávku vo výške 50% sumy životného 
minima)15. 
 Štruktúra poberateľov dávky sociálnej pomoci zo subjektívnych dôvodov sa 
menila medzi rokom 1999 a rokom 2000. V roku 1999 boli najpočetnejšou 
kategóriou tí, ktorí pred zaradením do evidencie uchádzačov neplatili príspevok 
na poistenie v nezamestnanosti. Podľa údajov MPSVR SR16 išlo popri neza-
mestnaných, ktorí boli opakovane vyradení z evidencie, o ženy v domácnosti, 
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14 V systéme sociálnej pomoci bola definovaná aj sociálna núdza, a to ako stav, keď si občan nemohol sám zabezpečiť 
starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, uplatňovanie svojich práv alebo kontakt so spoločenským 
prostredím, a to najmä vzhľadom na svoj vek alebo nepriaznivý zdravotný stav. 
15 Životné minimum bolo počas celého transformačného obdobia akýmsi referenčným bodom pre výpočet rôznych dávok, samo 
osebe však nezakladalo žiadne nároky.  

13 K najsilnejším zástancom a popularizátorom tohto typu vytvárania empirickej evidencie pre sociálnu politiku patrí OECD. 16 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR v roku 1999. 
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ktoré pred evidenciou nepracovali a o ženy, ktorým sa nezapočítavala materská 
dovolenka ako náhradná doba. Takmer jedna štvrtina poberateľov sociálnych dá-
vok zo subjektívnych dôvodov ukončila pracovný pomer bez uvedenia vážneho 
dôvodu. Výrazne pasívny prístup bol v roku 1999 charakteristický pre viac než 
jednu desatinu poberateľov, 7,2% si prácu nehľadalo a 4,8% odmietlo spoluprácu 
s úradmi práce. 
 V roku 2000 sa najčastejším dôvodom pre znížené poskytovanie dávok sociál-
nej pomoci (DSP) stala dlhodobá nezamestnanosť, za ktorou nasledovalo neplate-
nie príspevkov na poistenie v nezamestnanosti. Toto poradie sa zachovalo aj 
v roku 2001 s tým, že v danom období vzrástol podiel dlhodobo nezamestnaných 
poberateľov sociálnych dávok a podiel tých, ktorí ukončili prípravu na povolanie 
a neplatili poistenie v nezamestnanosti. 
 
Tabuľka č. 3: Subjektívne dôvody poberania zníženej sumy DSP – porovnanie 
rokov (v%) 
 

Subjektívne dôvody December 
1999 

December 
2000 

December 
2001 

Nezamestnaný viac ako 24 mesiacov NÚ 31,9 32,2 
Neplatenie príspevku na poistenie v nezamestnanosti 27,1 20,2 19,9 
Ukončenie pracovného pomeru bez vážnych dôvodov 23,0 12,5 11,2 
Neplatenie príspevku na poistenie v nezamestnanosti 
u absolventa NÚ 11,9 14,8 

Nehľadá si zamestnanie 7,2 3,0 2,4 
Nespolupráca s úradom práce 4,8 3,8 4,1 
Ďalšie dôvody17  37,9 16,7 15,4 

 
Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR 2000-2002. MPSVR SR, Bratislava. 
Poznámka: NÚ = nedostupné údaje. 
 
 Medzi objektívnymi dôvodmi ocitnutia sa v hmotnej núdzi výrazne domino-
valo skončenie pracovného pomeru bez vlastného zavinenia. V sledovanom ob-
dobí rástol význam starostlivosti o dieťa ako dôvodu pre ocitnutie sa v hmotnej 
núdzi. Zmeny v kritériách a spôsobe stanovenia výšky dávky sa odzrkadlili 
v poklese podielu osôb, ktoré začali poberať sociálne dávky po ukončení prípravy 
na povolanie. 
 Pomer počtu poberateľov dávky sociálnej pomoci zo subjektívnych a objektív-
nych dôvodov bol v roku 1999 silne naklonený v prospech objektívnych dôvodov. 
Z celkového počtu poberateľov dávok sociálnej pomoci bolo 65,1% tých, ktorí ju 

poberali z objektívnych dôvodov a 28,5% tých, ktorí mali nárok na dávku zo 
subjektívnych dôvodov (6,4% tvorili osoby s nedostačujúcim príjmom zo závislej 
činnosti). V roku 2001 už bol počet poberateľov dávky z objektívnych a subjektív-
nych dôvodov na rovnakej úrovni. 
 
Tabuľka č. 4: Objektívne dôvody poberania sumy DSP − porovnanie rokov 
(v%) 
 
Objektívne dôvody  December 1999 December 2000 December 2001 
Ukončenie pracovného pomeru bez vlastného 
zavinenia 

46,8 53,1 49,5 

Ukončenie prípravy na povolanie 24,6 12,8 1,0 
Starostlivosť o nezaopatrené dieťa 7,1 9,0 19,6 
Ďalšie dôvody 21,5 25,1 29,9 
 
Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR 2000-2002. MPSVR SR, Bratislava. 
 
 Neskôr sa zaviedli viaceré zmeny, ktoré oslabili relatívne vzťahy medzi 
peňažnými dávkami sociálnej pomoci a životným minimom. Tieto zmeny boli 
pripravované ako reakcia na rast počtu poberateľov, ktorý zaťažoval verejné 
financie. Oslabenie vzťahu životného minima a riešenia hmotnej núdze vytvorilo 
síce priestor pre lepšiu kontrolu vynakladaných prostriedkov, zneprehľadnilo však 
vzťahy medzi základnými prvkami sociálneho systému a logiku ich vzájomnej 
previazanosti. Zároveň sa ukázalo, že diferenciácia medzi subjektívnymi a ob-
jektívnymi dôvodmi vstupu do systému sociálnej pomoci nemala očakávaný 
účinok na aktiváciu poberateľov. 
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 V roku 2003 sa začali realizovať reformy sociálnopolitického systému s dôra-
zom na adresnosť, motiváciu, zásluhovosť, aktivizáciu ako základné princípy. 
V ich centre bola zmena poskytovania sociálnych transferov v zmysle zvýšenia 
ich podmienenosti, ako aj zväčšenia odstupu od pracovných príjmov a redukcia 
pasce nezamestnanosti i neaktivity. Zmeny v sociálnej politike boli rozsiahle 
a vzájomne previazané, mali vyústiť do zvyšovania zamestnanosti. Za strategický 
dokument v tomto smere možno považovať Stratégiu podpory rastu zamestna-
nosti prostredníctvom reformy sociálneho systému a trhu práce. Za dlhodobý cieľ 
bolo považované „zmysluplné a udržateľné zníženie chudoby prostredníctvom 
rastu zamestnanosti a možnosť nájsť si zamestnanie pre všetkých jednotlivcov, 
ktorí sa chcú skutočne zamestnať“. (Stratégia... 2003: 1) Predpokladom jeho 
naplnenia mala byť vysoká miera udržateľného hospodárskeho rastu a systema-
tické reformy v sociálnej oblasti. Tento dokument teda zdôrazňuje úlohu rastu 
zamestnanosti a vývoja hospodárskej politiky pri znižovaní chudoby. Dôraz na 
znižovanie nezamestnanosti dokladá aj zmena pôvodného názvu, pod ktorým mala 17 Medzi ďalšie dôvody patrilo napríklad ukončenie pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny, neplnenie 

vyživovacej povinnosti a podobne.  
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byť stratégia prijatá. Ako sa uvádza v informačnom týždenníku Tlačového 
a informačného odboru Úradu vlády č. 123/2003: „Materiál sa predkladá z dôvodu 
potreby riešiť problém nezamestnanosti v Slovenskej republike ako jednej 
z priorít vlády SR v sociálnej oblasti. Pôvodný názov materiálu Stratégia reformy 
sociálneho systému a trhu práce uvedený v Pláne práce vlády na rok 2003 bol 
zmenený s cieľom vystihnúť hlavný cieľ dokumentu, ktorým je rast zamestnanosti 
v SR.“ (Informačný... 2003: 10) 

• zúčastňovať sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných 
v rámci projektov schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo 

• zúčastňovať sa na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobro-
voľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny alebo obcou.  

 Stratégia však medzi dôležité faktory zaradila aj motivačné aspekty sociálnej 
politiky. Sociálnemu systému v podobe, v akej existoval do roku 2003, vyčítala 
absenciu filozofie a zneužívateľnosť klientmi. Neefektívnosť existujúceho sys-
tému videla okrem iného aj v neexistencii účinných prostriedkov na identifikáciu 
zneužívateľov a postihov voči nim Podľa Stratégie: „v procese fungovania 
systému dávka sociálnej pomoci zmenila v prípade niektorých poberateľov svoju 
funkciu ako doplnku k príjmu a stala sa náhradou pracovného príjmu.“ (Straté-
gia... 2003: 5) Na jednej strane dokument uznáva významnú úlohu sociálnej 
pomoci (a štátnej sociálnej podpory) pri znižovaní chudoby na Slovensku, na 
strane druhej vyžaduje odstrániť jej demotivačné prvky. 

 Étos workfare je tu zreteľný najmä pri druhej a tretej podmienke, aktivačný 
príspevok je súčasťou systému poskytovania minimálneho príjmu, ale poskytuje 
sa len v prípade odpracovania určitej práce a/alebo zapojenia sa do iných 
nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Úroveň základnej dávky je nastavená tak 
(nízko), aby výška príspevku bola dostatočnou motiváciou na doplnenie príjmu. 
Aktuálna výška aktivačného príspevku je 1900 Sk, v prípade jednotlivca so 
základnou dávkou 1640 Sk to predstavuje viac než stopercentné zvýšenie 
základnej sumy. Ak by sme ako základ zobrali základnú sumu plus príspevok na 
zdravotnú starostlivosť a príspevok na bývanie, tak u jednotlivca bez detí akti-
vačný príspevok predstavuje zvýšenie o 60% tejto sumy, u jednotlivca s jedným 
dieťaťom 37,6% a u jednotlivca s piatimi deťmi približne 30%. Pre dvojicu bez 
detí, kde obaja poberajú aktivačný príspevok, je celková suma aktivačného prí-
spevku takmer o tretinu vyššia než základná suma dávky v hmotnej núdzi a je na 
úrovni 72% súčtu základnej sumy a spomínaných príspevkov. Ak sa do úvahy 
berie aj príspevok na bývanie a príspevok na zdravotnú starostlivosť, výška 
aktivačného príspevku dosahuje pre dvojicu s jedným dieťaťom približne 60%. 
Aktivačný príspevok teda predstavuje výraznú pomoc a zdroj príjmu. 

 V roku 2003 sa ohlasované reformy sociálneho systému začali realizovať. 
Zákonom č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi sa oddeľuje finančná pomoc 
ľuďom bez príjmu alebo s príjmom pod hranicou životného minima od systému 
pomoci v sociálnej núdzi. Nová dávka v hmotnej núdzi je vnútorne štruktúro-
vaná, obsahuje viacero príspevkov, ktoré sledujú rôzne ciele18. Dôležitým dopln-
kom základnej sumy je aktivačný príspevok, ktorý má motivovať „občana 
v hmotnej núdzi, aby sa aktívne spolupodieľal na riešení sociálnej situácie seba a 
osôb s ním spoločne posudzovaných, čo znamená, aby si aktívne hľadal uplatne-
nie na trhu práce, zvyšoval si kvalifikáciu a zručnosti, vykonával práce v pro-
spech obce alebo dobrovoľnícke práce“19. Aktivačný príspevok sa poskytuje 
rôznym typom oprávnených osôb, osoba v hmotnej núdzi, ktorá je zamestnaná, 
alebo je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, musí splniť jednu z nasledujúcich 
podmienok20: 

• zvyšovať si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného 
štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou exter-
ného štúdia (neplatí to, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa), 
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 Keďže aktivačný príspevok je súčasťou poskytovania dávky v hmotnej núdzi, 
zarátava sa do sumy, ktorú tento systém môže garantovať. Pomoc v hmotnej 
núdzi síce nie je viazaná na životné minimum, to by však malo predstavovať pre 
tento dávkový systém jeden z „prirodzených“ referenčných rámcov. Súčet dávky 
pomoci v hmotnej núdzi a jednotlivých príspevkov pre rôzne typy domácností 
ukazuje, že málokedy dosahuje úroveň životného minima, ktoré prináleží domác-
nosti príslušnej kompozície. Navyše, to všetko za situácie, že časť tohto príjmu je 
podmienená – teda nie je poskytovaná automaticky pri identifikovaní nedostatku 
príjmu. Situácia sa o niečo zlepší, ak sa do úvahy berú aj prídavky na deti 
(posledný stĺpec tabuľky č. 5), ktoré sa nezarátavajú do príjmu posudzovaného 
pri uchádzaní sa o dávku v hmotnej núdzi. 
 Zmeny v dávkových systémov mali za cieľ jednak zníženie základnej sumy 
a podmienenie jej časti príspevku, ale aj roztvorenie nožníc medzi sociálnymi 
príjmami a potenciálnymi príjmami zo zamestnania. Išlo o zvýšenie tlaku v ob-
lasti prechodov z dávkových systémov na trh práce, ktoré predstavuje – ako sme 
už spomínali – jeden z ďalších spôsobov aktivácie. Podľa dostupných údajov 

18 Viac v Bodnárová – Džambazovič – Filadelfiová – Gerbery – Kvapilová 2006: Premeny sociálnej politiky. Inštitút pre 
výskum práce a rodiny. 
19 Podľa http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=164  
20 Oprávnenou osobou je aj osoba v hmotnej núdzi, ktorej je vyplácaný rodičovský príspevok, ak študuje na strednej alebo 
vysokej škole. Medzi oprávnené osoby (6 mesiacov) patrí aj dlhodobo nezamestnaný, ktorý sa zamestná, alebo začne vykonávať 
samostatne zárobkovú činnosť, ak jeho príjem neprekročí stanovený interval.  
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(Správa o sociálnej situácii...2006: 94) tzv. pasca neaktivity patrila v roku 2004 
(po uvedených zmenách) k tým nižším spomedzi krajín OECD, ako ilustruje 
tabuľka č. 5. Pasca neaktivity odkazuje na situáciu, keď prechod zo sociálnych 
dávok do zamestnania neprináša zvýšenie príjmu, alebo len minimálne. 
 
Tabuľka č. 5: Porovnanie výšky dávky v hmotnej núdzi pre rôzne typy 
domácností s príslušným životným minimom (sumy dávok a príspevkov v Sk, 
posledné dva stĺpce %), rok 2007 
 
Počet 
dosp. 
osôb 

Počet 
detí21 

Základná 
suma DvHN

PnZS PnB OP/AP Celková 
suma 

Životné 
minimum 

DvHN/Ž
M 

(%) 

DvHN+PnD/ 
ŽM (%) 

1 0 1640 60 1460 1900 5060 4980 101,0 101,0 
1 1 2630 120 2300 1900 6950 7250 95,9 103,1 
1 2 2630 180 2300 1900 7010 9520 73,6 84,9 
1 3 2630 240 2300 1900 7070 11790 59,9 73,7 
1 4 2630 300 2300 1900 7130 14060 50,7 66,1 
1 5 3900 360 2300 1900 8450 16330 51,7 68,2 
2 0 2850 120 2300 3800 9070 8460 107,2 107,2 
2 1 3890 180 2300 3800 10170 10730 94,7 99,8 
2 2 3890 240 2300 3800 10230 13000 78,7 87,0 
2 3 3890 300 2300 3800 10290 15270 67,4 78,0 
2 4 3890 360 2300 3800 10350 17540 59,0 71,3 
2 5 5210 420 2300 3800 11730 19810 59,2 72,8 

 
Zdroj: Prepočty autora 
Legenda: DvHN – dávka v hmotnej núdzi; PnZS – príspevok na zdravotnú starostlivosť; PnB – príspevok na 
bývanie; OP – ochranný príspevok; AP – aktivačný príspevok; PnD – prídavok na dieťa.  

 Dáta uvedené v tabuľke ukazujú, že ak jednotlivec bez detí vstúpil na trh práce 
a zamestnal sa pri mzde 50% priemernej mzdy, jeho disponibilný príjem sa zvýši 
o 73% (oproti situácii, keď poberal sociálne dávky). Ak sa na úrovni 50% prie-
mernej mzdy zamestnal osamelý rodič, tak jeho príjem sa zvýšil o 63%. Ešte 
slabšie zvýšenie príjmu predstavuje vstup do zamestnania v domácnosti, kde 
druhý rodič ostáva v systéme sociálnych dávok. Tam nárast disponibilného príj-
mu predstavuje len 48%. Trochu iná situácia nastane, ak sa pozrieme na vstupy 
na trh práce pri vyššej mzde, keďže pasca neaktivity sa týka predovšetkým 
vzťahu dávok a nízkoplatených pracovných miest. Ak v domácnosti, v ktorej 
obaja rodičia poberajú sociálne dávky, jeden získa zamestnanie na úrovni 67% 
priemernej mzdy, zvýšenie disponibilného príjmu pre domácnosť predstavuje 

58%, u jednotlivca bez detí je to 78%. V rokoch 2001 a 2004 došlo k výraznému 
zníženiu pasce neaktivity vo všetkých typoch domácností, najvýraznejšie však 
pre neúplné rodiny s deťmi (pokles o 88% pre vstup do zamestnania na úrovni 
polovice priemernej mzdy a 86% pri vstupe do zamestnania na úrovni 67% 
priemernej mzdy). 

 
Tabuľka č. 6: Pasca neaktivity u ľudí vstupujúcich do zamestnania na dvoch 
úrovniach priemernej mzdy vo vybraných krajinách OECD (rok 2004) 
 
 
 

Jednotlivec bez detí Neúplná rodina s 
deťmi 

Jeden pracujúci 
rodič, dve deti 

Dvaja pracujúci 
rodičia, dve deti 

% priemernej mzdy 
v priemysle 

50 67 50 67 50 67 50 67 

Belgicko  66% 66% 75% 73% 70% 67% 38% 45% 
Česká republika 66% 56% 71% 69% 97% 78% 44% 39% 
Dánsko 103% 88% 90% 84% 90% 92% 63% 61% 
Fínsko 81% 75% 62% 63% 92% 94% 35% 36% 
Francúzsko 80% 67% 87% 81% 100% 90% 28% 27% 
Írsko 88% 73% -3% 12% 94% 87% 30% 30% 
Maďarsko  51% 47% 51% 42% 51% 42% 13% 13% 
Poľsko 70% 61% 54% 51% 100% 95% 47% 50% 
Rakúsko 87% 73% 98% 81% 100% 96% 22% 25% 
Slovenská republika 27% 28% 37% 35% 52% 42% 20% 22% 
Švédsko 98% 83% 68% 65% 100% 100% 37% 36% 
Veľká Británia 78% 71% 56% 64% 67% 73% 60% 53% 
 
Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva, s.94. MPSVR SR 2006. 
 

  Tretím hlavným spôsobom, ako môže aktivácia prebiehať, je zapojenie sa do 
aktívnych politík trhu práce (APTP). Nástroje aktívnej politiky trhu práce v SR sú 
zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti i zamestnanosti, zároveň sú diferenco-
vané podľa cieľových skupín a typu podpory prechodu na trh práce. Zohľadňujú 
teda heterogenitu cieľovej populácie, pričom túto heterogenitu zachytávajú na 
základe demografických charakteristík, fázy životného cyklu (ukončenie školy), 
vzdelanostného (neukončené základné alebo stredoškolské vzdelanie) a sociál-
neho statusu (ohrození sociálnym vylúčením), zdravotného stavu, predchádzajú-
cej histórie na trhu práce (zastarané odborné zručnosti alebo ich absencia), 
rodinnej situácie. Práve funkčná diferenciácia nástrojov aktivácie je dôležitým 
predpokladom pre ich efektívne fungovanie. 
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 Zmeny po roku 2003 zasiahli aj túto oblasť, došlo k reorganizácií inštitucionál-
nych aktérov, k novému rozdeleniu kompetencií, ktoré mali zásadný vplyv na 
realizáciu nástrojov APTP. (Viac Kvapilová 2006) Väčšina nástrojov APTP sa 21 V tejto tabuľke berieme do úvahy len nezaopatrené deti. 
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 Iný pohľad na problémy spojené s využívaním aktivačnej činnosti uvádza 
G. Brutovská (2006: 7): „Dostatok finančných prostriedkov na realizáciu tohto 
opatrenia a snaha o čo najširšie zapojenie nezamestnaných viedli k situáciám, 
kedy existujúce platené obsadené pracovné miesta, ktoré súviseli s obsahom 
náplne aktivačnej činnosti, boli rušené a znovu obsadzované už v rámci tohto 
opatrenia. Realizátori aktivačnej činnosti získavali okrem „lacnej“, resp. bezplat-
nej pracovnej sily aj ďalšie finančné prostriedky.“ Autorka dáva do pozornosti aj 
to, že u dlhodobo nezamestnaných sa objavuje aj efekt akejsi „istoty“ poberania 
aktivačného príspevku, čo môže spôsobovať stratu motivácie hľadať si prácu. 
Ako problematický sa ukazuje aj charakter menších obecných prác, a to najmä 
v obciach s vysokým podielom poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Prirodzene 
sa tu vytvára tlak na ich zapojenie do aktivačných činností, ktorých potenciál 
udržiavať pracovné návyky a zvyšovať tak zamestnateľnosť však rapídne klesá. 

začala realizovať prostredníctvom národných projektov financovaných z Európ-
skeho sociálneho fondu. Počet aktivizovaných uchádzačov o zamestnanie každo-
ročne rástol, s výnimkou roku 2005. Kým v roku 2001 sa do opatrení zapojilo 
109 387 osôb, v roku 2003 to bolo 230 299 osôb a v roku 2006 sa v rámci 
nástrojov APTP aktivizovalo 333 545 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavo-
valo 53% tých, ktorí mohli byť v tomto roku zaradení do programov APTP. 

 Ak sa pozrieme na využívanosť jednotlivých nástrojov APTP po roku 2004, 
rozhodne najfrekventovanejším nástrojom boli aktivačné práce, ktorých cieľom je 
podpora udržiavania pracovných návykov. Z uvedených dôvodov – keďže sa 
priamo týkajú systému poskytovania minimálneho garantovaného príjmu – práve 
im budeme krátko venovať našu pozornosť. Príspevok na aktivačnú činnosť je 
poskytovaný prostredníctvom Národného projektu č. V. – Aktivácia nezamestna-
ných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej 
núdzi. V roku 2006 sa na aktivačnej činnosti podieľalo 4 876 subjektov, ktoré 
vytvorili a obsadili približne 218 tisíc miest na vykonávanie aktivačných prác. Na 
porovnanie, v roku 2005 to bolo približne 138 tisíc a v roku 2004 220 tisíc miest. 
Pokrytie populácie je relatívne veľké, s výraznými regionálnymi diferenciami. 
Aktivačná činnosť sa v roku 2006 najviac využívala v okresoch Rimavská Sobota 
a Kežmarok, kde bol podiel zapojených osôb na priemernom počte evidovaných 
uchádzačov o zamestnanie vyšší než 70%. Naopak, najmenší „záujem“ bol v Bra-
tislave a blízkom okolí s percentuálnou účasťou hlboko pod 10%. (ÚPSVAR 
2007: 15)  

 Hodnotenie ďalších nástrojov APTP ide za ciele tohto textu. Ako sme už 
spomenuli, existujú viaceré štúdie zamerané na ich evaluáciu z perspektívy 
sociologického výskumu. (Napríklad Kvapilová 2006; IVO 2006; Hanzelová – 
Kostolná 2006) Tieto štúdie indikujú (popri silných stránkach) viacero rizík 
vyplývajúcich z nastavení programov a celkového kontextu ich pôsobenia. Autori 
z Inštitútu pre verejné otázky na základe „čerstvého“ výskumu Evaluácia sociál-
nej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti (IVO 2006) uviedli 
celý rad zistení týkajúcich sa rôznych úrovní fungovania systému APTP. Kon-
štatovali napríklad potrebu lepšieho zacielenia opatrení APTP z hľadiska 
špecifických lokalít i lepšie zohľadňovanie heterogenity cieľových skupín. Ako 
veľmi sporné hodnotia najmä opatrenia na zvyšovanie zamestnateľnosti, 
predovšetkým aktivačné práce. Nízka efektívnosť spolu s charakterom ponúka-
ných prác, silným príklonom k formalizmu z nich robia nejednoznačný nástroj 
aktivácie. Naopak, ako pozitívne sa podľa autorov ukázali nástroje na podporu 
vytvárania nových pracovných miest. (IVO 2006: 88) 

 Priama efektivita aktivačnej činnosti je relatívne nízka. V roku 2006 sa z cel-
kového počtu osôb, ktoré participovali na aktivačných prácach, zamestnalo pri-
bližne 12%. Navyše, implementácia aktivačných prác generovala viaceré prob-
lémy. Správa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za rok 2006 uvádza štyri 
hlavné riziká, ktoré – okrem iného – zaujmú aj svojou dikciou (ÚPSVAR 2007: 
15): 
- zneužívanie nástroja a neoprávnené obohacovanie, predovšetkým pri margi-

nalizovaných rómskych komunitách, 
 
Záver 
V predloženom texte sme sa snažili ukázať, že politika aktivácie je širšia, než za 
akú sa tradične považuje. Zahŕňa nielen všeobecne známe aktívne politiky trhu 
práce, ale aj intervencie do programov poskytovania finančných transferov, ktoré 
sa priamo týkajú ľudí vystavených riziku chudoby. Je paradoxné, že práve v tejto 
sfére pôsobí aktivácia viac reštriktívne a menej rozvojovo. Zmeny v programoch 
určených pre ľudí bez príjmu majú viac regulačný a trestajúci charakter než 
opatrenia aktívnych politík trhu práce. Navyše, zreteľný dôraz na aktivizujúce 
opatrenia v slovenskej sociálnej politike nebol sprevádzaný záujmom o „vyvažu-
júci“ dôraz na zabezpečenie „dôstojného života“, hoci oba aspekty sú nevyhnutne 
komplementárne, navzájom sa nevylučujú. (Serrano Pascual 2004) 

- signalizovaná úžera, 
- veľmi ťažká kontrolovateľnosť účasti v prípade veľkého počtu zaradených 

osôb k jednému subjektu, predovšetkým pri marginalizovaných rómskych 
komunitách, 

- dlhodobejšia účasť (viac ako 12 mesiacov). 
 Tri riziká sa viažu na rómske marginalizované komunity, dve sa týkajú správa-
nia sa cieľovej skupiny – teda potenciálne zníženie efektivity je lokalizované 
mimo dizajnu programu. Len jedno identifikované riziko čiastočne vyplýva 
z nastavenia administratívneho systému (ťažká kontrolovateľnosť).  
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Daniel Gerbery (1976) vyštudoval sociológiu na Katedre sociológie FF UK 
v Bratislave. Pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Venuje sa teórii so-
ciálnej politiky, problémom chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj otázkam 
efektivity sociálno-politických programov. V posledných rokoch participoval na 
viacerých evaluačných výskumoch slovenskej sociálnej politiky so zameraním na 
boj proti chudobe. Je spoluautorom niekoľkých publikácií mapujúcich vývoj 
sociálnej politiky na Slovensku.  

 Snažili sme sa tiež ukázať, že koncept aktivácie by mal presahovať technokra-
tickú snahu o čo najrýchlejšie vtiahnutie ľudí na trh práce. Kritériá na ich hod-
notenie by sa nemali týkať len vzťahu cieľov a výsledkov aktivačných nástrojov, 
ale mali by zohľadňovať aj zlepšenie kvality života účastníkov. Teda mali by hod-
notiť nielen kvantitatívnu stránku aktivačných nástrojov (vyjadrenú napríklad 
v počtoch ľudí umiestnených na trhu práce alebo v počtoch absolventov rekva-
lifikačných kurzov), ale aj jej kvalitatívne aspekty (aký typ vzdelania, aký typ 
uplatnenia, na aké miesta, v akom segmente trhu práce).  
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