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Microfinance: An Alternative Tool for Alleviating Roma Poverty in the Marginalized 
Regions. There is a gap in the microfinance literature on microsavings as a form of 
microfinance; and their impact on clients, microenterprises, households, communities, and 
financial institutions. Microfinance arises as a new tool in developing as well as developed 
countries. It is widely known since the 1970’s and often connected with the name of Nobel 
Peace Prize laureate Muhammad Yunus. The aim of the paper is to analyze effects of 
microsavings programs on well-being of poor households participating in microsavings 
program in Eastern Slovakia. According to the results active and successful clients perceive 
positive change in level of their household management and they perceive their ability to 
manage household better than unsuccessful clients. Furthermore, active and successful 
clients perceive positive subjective change in quality of living and they perceive higher level of 
overall quality of living than unsuccessful clients. Based on a sample of 112 households from 
three towns (Ostrovany, Stará Ľubovňa and Moldava nad Bodvou) subjective perception and 
objective change in well-being of households are assessed and it is argued that the programs 
have positive effects on poverty and contribute to poverty alleviation. 
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Úvod 
 
Odhaduje sa, že na Slovensku žije približne 400 000 Rómov, t.j. cca 7 % popu-
lácie SR. To zaraďuje krajinu medzi krajiny s najvyšším podielom rómskeho 
obyvateľstva v EÚ. (Vaňo – Mészáros 2004) Rómska populácia je považovaná 
za jednu zo skupín obyvateľov SR so zvýšeným rizikom chudoby. (Filadelfiová 
2007) Medzi najohrozenejšie zaraďujeme skupiny v segregovaných osídle-
niach. Navyše, ak sa segregované osídlenia charakterizované koncentráciou 
rómskeho obyvateľstva nachádzajú v marginalizovanom regióne, vzniká stav 
mnohonásobného znevýhodnenia – mnohonásobná marginalizácia. (Džam-
bazovič 2007a, 2007b) Napriek snahám bývalých vlád i súčasnej vlády prob-
lém chudoby Rómov pretrváva a nedochádza k výrazným pozitívnym zmenám. 
V nedávnej minulosti Slovenska dochádzalo k postupnému odbúravaniu poli-
tík, ktoré zabezpečovali rovnomernejšie rozdelenie bohatstva vytvoreného 
v spoločnosti. (Kusá 2008) V súčasnosti navyše neexistuje jednotný názor na 
povahu sociálnej a rodinnej politiky v SR (Dudová – Ošková – Stanek 2008) 
a v ostatných krajinách strednej a východnej Európy. (Mitchell 2009) Chu-
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dobní by nemali byť len pasívnymi príjemcami podpory zo strany štátu. 
Nástroje na riešenie chudoby by ich mali aktivizovať k činnosti s cieľom riešiť 
vlastnú sociálnu situáciu a zároveň zvýšiť šancu plnohodnotne participovať 
nielen na trhu práce, ale aj v iných dimenziách života spoločnosti. (Gerbery 
2007a, 2007b) 
 K aktivačným nástrojom možno zaradiť aj podmienené transfery (angl. con-
ditional cash transfers), t.j. finančné transfery na zmierňovanie chudoby do-
mácností podmienené vykonávaním určitej aktivity zo strany týchto domác-
ností. Aktivitou rozumejú viacerí autori spravidla pracovnú činnosť chudob-
ných. (Gerbery 2007a) Fiszbein a Schady (2009) považujú za aktivitu aj 
pravidelnú dochádzku školopovinných detí do škôl, prehliadky u lekára a pod. 
Podmienené transfery považujú za efektívny nástroj redistribúcie dôchodku 
chudobným, no dodávajú, že ani ten najlepšie navrhnutý a realizovaný program 
podmienených transferov nemôže spĺňať všetky požiadavky kladené na dobrý 
systém sociálnej ochrany. Programy podmienených transferov majú byť dopĺ-
ňané programami workfare, programami zamestnanosti a pod. (Fiszbein – 
Schady 2009) 
 Podmieňujúcou aktivitou v rámci programov podmienených transferov mô-
že byť aj preukázanie schopnosti domácnosti pravidelne vytvárať príjem, sporiť 
malé sumy a následne s využitím nasporenej sumy v budúcnosti zvýšiť životnú 
úroveň. Práve táto aktivita bola rozhodujúcou podmienkou na vyplatenie 
bonusu (ako formy podmieneného transferu) chudobným domácnostiam na vý-
chodnom Slovensku v rámci programu Splňme si svoj sen, realizovaného 
združením ETP Slovensko. Program tak prepájal na Slovensku relatívne nový 
nástroj – mikrofinancie (a jeho konkrétnu formu mikrosporenie) – s progra-
mami podmienených transferov.  
 Cieľom príspevku je zhodnotiť účinky mikrosporenia ako formy mikrofi-
nančnej služby a zároveň podmieňujúceho faktora pre vyplatenie bonusu na 
blahobyt domácností a identifikovať faktory, ktoré môžu byť rozhodujúce pre 
úspešnú realizáciu programov.  
 Ako už bolo naznačené, analýza je uskutočnená na súbore chudobných 
domácností z východného Slovenska (predovšetkým rómskeho pôvodu, neróm-
ske domácnosti predstavujú maximálne 3 % súboru) zapojených do mikro-
sporiaceho programu Splňme si svoj sen, realizovaného združením ETP 
Slovensko. Ide konkrétne o 170 domácností z obcí Ostrovany, Stará Ľubovňa 
a Moldava nad Bodvou. Spomedzi týchto 170 domácností bolo do dotazníko-
vého prieskumu na účely subjektívneho zhodnotenia situácie zapojených 112 
domácností.  
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1. Vymedzenie pojmu mikrofinancie 
 
Pojem mikrofinancie sa v ekonomickej literatúre začal objavovať predovšet-
kým v 70. rokoch 20. storočia – so vznikom Grameenskej banky v roku 1978, 
ktorej zakladateľom je prof. Muhammad Yunus, nositeľ Nobelovej ceny za 
mier v roku 2006.  
 Prvky s podstatou mikrofinancií, ako ich poznáme dnes, sa objavujú už 
koncom 19. storočia. (Psico – Dias 2007) V roku 1846 založil rakúsky kňaz 
F. W. Raiffeisen Asociáciu chleba, dôvodom jej založenia bola náročná zima, 
ktorá bola príčinou zadlženia farmárov. Kňaz im poskytol pšeničnú múku, 
ktorej spracovaním na chlieb a jeho následným predajom získali prostriedky 
nevyhnutné na úhradu svojich dlhov a kapitál na ďalšiu ekonomickú činnosť. 
Približne v rovnakom období, ako začínala v Rakúsku pôsobiť Asociácia 
chleba F. W. Raiffeisena, vznikal na Slovensku (okolo roku 1845) pod vede-
ním štúrovcov Spolok gazdovský v Sobotišti, ktorý Tkáč (1997: 4) považuje za 
„prvé svojpomocné úverové peňažné družstvo na európskom kontinente“. Tieto 
peňažné ústavy, ktoré mali kapitál zložený z vkladov chudobnejších vrstiev, 
mali byť prostriedkom zmiernenia chudoby a hladu v spoločnosti. (Tkáč 1997) 
 Názory odborníkov na definovanie pojmu mikrofinancie v súčasnosti nie sú 
jednotné. Mikrofinancie možno najvšeobecnejšie definovať ako poskytovanie 
finančných služieb tým, ktorí majú ťažkosti s prístupom na finančný trh. (IOE 
2006) Finančnými službami sa spravidla rozumejú úvery, sporiace produkty, 
poistenie a transfery. (Parker 2001; Svetová banka 2004; MPDF 2005; CGAP 
2004a, Robinsonová 2001; IEO 2006) Tieto úvery by spotrebiteľom nemali 
zabezpečiť len dočasné zvýšenie ich spotreby, ale mali by byť poskytnuté na 
zvýšenie možnosti zamestnať sa, príp. samozamestnať sa (napr. založením 
mikropodnikov). Mikrofinancie by tak mali byť nástrojom generujúcim príjem 
a nie formou pomoci na jednorazové zvýšenie spotreby. (Manger 2007) Mikro-
financie sú v literatúre často spájané hlavne s investíciami a zakladaním mikro-
podnikov a malých podnikov (napr. IOE 2006; Manger 2007 a i.), účelom 
mikrofinancií môžu byť ale napríklad aj investície do bývania, zdravia a vzde-
lávania, ako aj na prekonávanie nepriaznivých nepredvídateľných situácií 
domácností. (Napr. Khawari 2004; CGAP 2003 a 2004b; MPDF 2005; Parker 
2001 a i.) 
 Väčšina autorov spája mikrofinancie s rozvojovými krajinami a napríklad 
Robinsonová (2001: 9) nimi rozumie „finančné služby malého rozsahu – 
predovšetkým úverové a sporiace služby – poskytované ľuďom zaoberajúcim 
sa chovom zvierat, pestovaním poľnohospodárskych plodín; malým podnikate-
ľom a mikropodnikateľom vyrábajúcich výrobky, resp. poskytujúcich služby; 
ľuďom pracujúcim za mzdu, ako aj ľuďom majúcim príjem z prenájmu malých 
pozemkov, príp. vozidiel, ťažných zvierat, strojov a zariadení; ako aj ostatným 
jednotlivcom a skupinám z mestských a vidieckych oblastí rozvojových 
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krajín.“ Mikrofinancie majú svoje miesto tak v rozvojových, tranzitívnych, ako 
aj v rozvinutých ekonomikách. (IOE 2006) 
 
1.1 Mikrosporenie ako forma mikrofinancií 
 
Podstatná časť odbornej literatúry zaoberajúcej sa problematikou mikrofinancií 
sa venuje predovšetkým mikropôžičkám. Problematike mikroúspor a ich vply-
vu na klientov, mikropodniky, domácnosti, komunity a finančné inštitúcie je 
v odbornej literatúre venovaná relatívne malá pozornosť. (Devaney 2006) 
Napriek predpokladu, že chudobní ľudia nesporia, nedokážu sporiť a neveria 
finančným inštitúciám (Robinsonová 2001), existuje množstvo štúdií dokazujú-
cich opak. (Pozri napr. Devaney 2006) Jedným z najčastejších dôvodov tvorby 
úspor u chudobných je predchádzanie nepredvídateľným situáciám v budúc-
nosti. (Napr. Rutherford 1999; Parker 2001; CGAP 2006) 
 Mikrosporenie možno definovať ako 1. tvorbu úspor nízkopríjmových (resp. 
chudobných) domácností (ľudí), 2. tvorbu úspor v malých čiastkach alebo 3. 
tvorbu úspor v inštitúciách špecializovaných na mikrosporenie. (Hulme – 
Moore – Barrientos 2009) Mikrosporiteľmi sú okrem mikropodnikateľov alebo 
pracujúcich chudobných aj chudobní poberajúci rôzne formy sociálnych pod-
pôr. (Hulme – Moore – Barrientos 2009) 
 Sporenie má aj viaceré vedľajšie pozitívne efekty, ktoré v niektorých prípa-
doch môžu byť výraznejšie ako hlavné efekty. Za najdôležitejší efekt možno 
pokladať zlepšenie schopnosti hospodáriť s peniazmi. Táto schopnosť je úzko 
spätá s prípadnou schopnosťou splácať úvery v budúcnosti. Práve túto 
vlastnosť chce spoločnosť Small Farmer Co-operatives Ltd. (SFCL) v Nepále 
podporovať už u detí pomocou produktu Pokladnička pre deti, ktorého cieľom 
je naučiť sporiť deti a mládež vo veku 5 – 16 rokov. (Staschen 2001) 
 V praxi sa rozlišujú spravidla tri formy mikrosporenia (Robinsonová 2001; 
Hulme – Moore – Barrientos 2009):  
1. neformálne: možno sem zaradiť tvorbu úspor v hotovosti doma; úspory vo 
forme obilia, stáda (ich výhodou je, že sú zdrojom spotreby v obdobiach ne-
priaznivých pre poľnohospodárstvo); rotačné asociácie úspor (sú známe formy 
sporenia medzi uzavretými skupinami, keď členovia skupiny v pravidelných 
intervaloch vkladajú dohodnutú sumu a následne celková suma je v každom 
období vyplatená inému členovi). Neformálne formy sporenia (napr. ukrývanie 
peňazí v domácnosti, u známych a pod.) so sebou prinášajú riziká spojené 
s odcudzením, prípadne stratou úspor. Aj to je jedným z dôvodov, prečo 
napríklad ženy v západnej Afrike sú ochotné platiť poplatky za úschovu peňazí 
v neformálnych inštitúciách nazvaných „susu“, čo v konečnom dôsledku 
predstavuje negatívny úrok z vkladov. (Dupas – Robinson 2009) 
2. semi-formálne: mikrosporiace produkty od mimovládnych organizácií alebo 
ostatných mikrofinančných inštitúcií, založené na dobrovoľnom alebo nedo-
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brovoľnom princípe (povinná tvorba úspor ako podmienka na poskytnutie 
úveru v budúcnosti); 
3. formálne: mikrosporiace produkty bánk, príp. poisťovní. 
 
2. Východiská skúmania efektov mikrofinančných programov  
 
Hlavným cieľom mikrofinancií je zmiernenie problému chudoby v jej rozlič-
ných podobách, ako sú príjem, spotreba domácností, zvýšená zraniteľnosť 
subjektov hospodárskymi a sociálnymi krízami. (Svetová banka 2004) Podľa 
viacerých štúdií existuje pozitívny vzťah medzi mikrofinanciami na jednej 
strane a redukciou chudoby, rastom zamestnanosti, zvyšovaním blahobytu 
a rastom príjmu na strane druhej. (ARD 2004; Svetová banka 2004; MPDF 
2005; IOE 2006; Huang – Saha 2007) McCulloch a Baulch (2000) rozlišujú 
krátkodobú a chronickú chudobu a skúmajú dopady dvoch typov mikrofinanč-
ných programov na chudobné domácnosti vo vidieckych častiach v Pakistane. 
Prvá skupina programov je zameraná na vyrovnanie príjmov domácností (t.j. na 
riešenie krátkodobej chudoby v súvislosti so sezónnymi výkyvmi príjmov), 
druhá skupina na zabezpečenie rastu príjmov (na riešenie chronickej chudoby). 
Podľa záverov McCullocha a Baulcha (2000) zvýšenie schopnosti vyrovnať 
fluktuácie príjmov vedú k významnej redukcii chudoby domácností v krátkom 
období. Redukcia chronickej chudoby si vyžaduje zlepšenie úrovne ľudského 
a fyzického kapitálu chudobných. Zlepšenie vzdelania členov domácností 
(predovšetkým ich prednostov) prispieva k redukcii chudoby, lebo pomáha 
k formulovaniu efektívnych stratégií na generovanie príjmov domácností.  
 Dopady (účinky) mikrofinancií sa môžu prejaviť na trhu práce, na kapitálo-
vom trhu, na trhu výrobkov a služieb, na účasti klientov na politickom živote, 
na sociálnych vzťahoch v rámci domácnosti, ako aj na susedských vzťahoch. 
(McGregor et al. 2000) Dopady sa môžu ďalej prejaviť aj na posilnení 
postavenia chudobných, príp. špecificky na postavení žien v spoločnosti, na 
obmedzovaní nadmernej pôrodnosti, na mzdách, výžive, prístupe k vzdelaniu 
a pod. (Goldberg 2005) Mikrofinancie významne prispievajú k zvyšovaniu 
blahobytu detí prostredníctvom zvyšovania príjmov tak, že priaznivo pôsobia 
na ich výživu, bývanie, zdravie a školskú dochádzku. (Marcus – Porter – 
Haprer 1999) 
 Muhammad Yunus zhrnul účinok mikrofinancií v procese znižovania chu-
doby takýmto „začarovaným“ kruhom: „Nízky príjem – úver – investícia – 
dodatočný príjem – ďalší úver – ďalšia investícia – ďalší dodatočný príjem.“ 
(Khawari 2004: 5) Medzi ďalšie veličiny, na ktoré pozitívne vplývajú mikro-
financie, možno zaradiť zvýšenie výdavkov domácností na vzdelanie a zníženie 
prostriedkov na zdravotnú starostlivosť vďaka zlepšeniu bytových podmienok, 
kvality vody a potravín, čo v konečnom dôsledku pôsobí na zlepšovanie úrovne 
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ľudského kapitálu chudobných domácností. (ARD 2004; Manger 2007; 
Khawari 2004) 
 Množstvo štúdií poukazuje na to, že ženy zohrávajú v mikrofinanciách 
dôležitú úlohu. Ako uvádza Goldberg (2005), až vyše 80 % poskytnutých 
mikrofinančných produktov bolo poskytnutých ženám. Khandker (2003) 
dochádza k zaujímavému zisteniu, že kým pôžičky prijaté mužmi v Bangladéši 
nemajú žiaden účinok na výdavky na člena domácnosti a relatívnu chudobu, 
účinky pôžičiek prijaté ženami významne pozitívne vplývajú na úroveň 
výdavkov rodiny a na znižovanie chudoby. K podobným záverom dochádza 
štúdia Pitta et al. (2003), podľa ktorej mikrofinančné služby poskytnuté ženám 
majú štatisticky významný dopad na ukazovatele zdravia detí, kým tie isté 
služby poskytnuté mužom nemajú žiaden význam. Aj Robinsonová (2001) 
poukazuje na význam mikrofinančných služieb smerovaných ženám a uvádza 
úryvok z prejavu Muhammada Yunusa z februára 1997 na summite o mikro-
úveroch: „...zaistiť sto miliónom najchudobnejších rodín sveta, predovšetkým 
ženám týchto rodín, aby získali úver na samozamestnanie a ostatné finančné 
a obchodné služby do roku 2005“. 
 Význam poskytovania mikrofinančných služieb ženám nespočíva len v tom, 
že ich dokážu využiť lepšie ako muži, sú spoľahlivejšie a vykazujú lepšiu 
návratnosť poskytnutých prostriedkov (Khawari 2004), ale stávajú sa nástrojom 
zlepšenia postavenia žien v spoločnosti (Psico – Dias 2007; Goldberg 2005 
a i.), čo je aj jedným z miléniových rozvojových cieľov. (OSN 2001) 
 Podľa Hermesa a Lensinka (2007) literatúra podáva nejasný obraz o celko-
vom dosahu mikrofinančných programov. Niektoré štúdie uvádzajú, že do 
programov sú zapojení „bohatší chudobní“ namiesto ľudí, ktorí sú na tom 
oveľa horšie, iné štúdie pre zmenu indikujú prípady, keď sú programy namie-
rené na najchudobnejších z chudobných. Morduch (2002) uvádza viaceré 
štúdie, podľa ktorých prístup k mikrofinančným programom významne pri-
spieva k redukcii chudoby, no existuje aj množstvo štúdií, podľa ktorých sú 
dopady takýchto programov na chudobu minimálne. Mnohé z dopadových 
štúdií nezachytávajú skutočný proces, ako mikropôžičkové programy ovplyv-
ňujú chudobu. Väčšina štúdií prezentuje len výsledky úspešných programov, 
pričom neúspechy takých programov sú v literatúre rozoberané zriedkavo. 
(Sharma 2000) Zovšeobecnenie výsledkov tak môže byť nebezpečné. Goldberg 
(2005) preskúmal približne 100 dopadových štúdií a rovnako uvádza, že 
negatívne dopady sú udávané zriedkavo. 
 Odborná literatúra sa zaoberá aj vzájomným porovnaním mikrosporiacich 
a mikropôžičkových programov. Prijatie mikropôžičky pre domácnosť predsta-
vuje záväzok, ktorý domácnosť musí v budúcnosti splatiť. Požičiavanie si je 
tak „riskantnejšie“ ako sporenie a domácnosť môže byť vystavená kríze spoje-
nej s nedostatkom prostriedkov na úhradu. (Predstavme si napríklad chudobnú 
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rodinu, ktorá si predmet záujmu môže zakúpiť prostredníctvom úverového 
financovania v súčasnosti alebo nasporením cieľovej sumy v budúcnosti. Ak 
nastane neočakávaná situácia, úspory môžu byť použité na jej prekonanie. No 
v prípade úveru si musí domácnosť vybrať, či prostriedky použije na úhradu 
pravidelnej splátky pôžičky alebo na prekonanie nepredvídanej situácie, čím 
riskuje odmietnutie poskytnutia pôžičky v budúcnosti. (Vonderlack – Schreiner 
2001) 
 Teória rozlišuje v kombinácii vzťahu úspory – úvery dva prístupy: „úspory 
prvé“ (angl. „savings-first approach“) a „úvery prvé“ (angl. „credit-first 
approach“). (Paxton – Fruman 1997) V 50. rokoch 20. storočia kládli inštitúcie 
zamerané na poskytovanie finančných služieb chudobným dôraz na mobilizá-
ciu úspor. Predpokladali, že spočiatku je nevyhnutné naučiť chudobné 
obyvateľstvo sporiť, lebo príliš nedôverovali schopnosti chudobných splácať 
úvery. (Paxton – Fruman 1997) Za výhodu prístupu „úspory prvé“ možno po-
važovať to, že monitorovaním klientov mikrosporiacich programov má inšti-
túcia k dispozícii podrobné informácie o ich schopnosti tvoriť príjem a pra-
videlne sporiť. Inštitúcia tak získava aj úverový profil potenciálneho klienta. 
Na podobnom princípe je založený mikrofinančný program (je predmetom 
analýzy tohto príspevku), v ktorom úspešným klientom mikrosporiaceho 
programu môže byť v budúcnosti v prípade záujmu poskytnutá mikropôžička 
(pozri časť 3.1.3).  
 Programy „úspory prvé“ sú predmetom kritiky s tým, že hoci sa zameria-
vajú na osoby s nízkymi príjmami, nie sú vždy určené pre najchudobnejších. 
Tento predpoklad je ale v rozpore s analyzovaným mikrosporiacim programom 
ETP Slovensko, keďže program je určený najchudobnejším domácnostiam.  
 
3. Metodika a opis vstupných údajov 
 
Ako bolo naznačené v úvode štúdie, zhodnotenie efektov mikrosporenia je 
uskutočnené na súbore klientov mikrosporiaceho programu Splňme si svoj sen 
(ďalej len programu) realizovaného združením ETP Slovensko. (ETP 2007) 
 
3.1 Charakteristika programu 
Program bol spustený v roku 2006 mimovládnou organizáciou ETP Slovensko 
– Centrum pre udržateľný rozvoj a ukončený v roku 2009. Cieľom programu 
bolo zvýšiť životnú úroveň klientov z domácností s nízkym príjmom a zame-
raný bol na skupinu chudobných obyvateľov vybraných obcí na východnom 
Slovensku, v ktorých ETP prevádzkuje svoje komunitné centrá, príp. má vybu-
dované dlhodobé vzťahy s miestnou samosprávou. Spravidla ide o obce 
nachádzajúce sa v tzv. „jadrách chudoby“ na Slovensku. (Michálek 2004a; 
2004b) Do projektu bolo zapojených celkovo 15 obcí, z toho 12 na východnom 
Slovensku. (Obrázok č. 1) 
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Obrázok č. 1: Priestorové rozmiestnenie východoslovenských obcí zapoje-
ných do programu 
 

 
 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
3.1.1 Charakteristiky domácností zapojených do programu 
Počet obyvateľov zapojených obcí sa pohyboval od 977 (Jablonov) po 16 338 
(Stará Ľubovňa). Z pohľadu národnostného zloženia obcí po slovenskej národ-
nosti (max. 94,17 % v Jablonove) nasledovali maďarská (max. 56,98 % vo 
Veľkých Kapušanoch) a rómska (max. 43,93 % v Ostrovanoch). Ide o obce 
z okresov s podielom obyvateľov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi prevy-
šujúcim 10 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva a s vysokou mierou neza-
mestnanosti.  
 Na účely charakteristiky domácností sú vybrané kompletné údaje o 170 
domácnostiach žiadajúcich o účasť v programe z troch obcí s najvyšším poč-
tom žiadateľov k júnu 2009 (61 z Ostrovian, 75 zo Starej Ľubovne a 34 
z Moldavy nad Bodvou). Takmer všetky analyzované domácnosti mali rómsky 
pôvod (nerómski obyvatelia predstavovali max. 3 % sporiteľov), pričom žiada-
telia z Ostrovian pochádzali výlučne z rómskych sídiel. 
 Z pohľadu ekonomickej aktivity žiadateľov viac než polovica (cca 52 %) 
bola nezamestnaná, 15 % bolo zamestnaných, 15 % na materskej/rodičovskej 
dovolenke, 12 % na starobnom (príp. invalidnom) dôchodku a približne 3 % 
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žiadateľov podnikali. Štruktúre ekonomickej aktivity žiadateľov približne zod-
povedá aj štruktúra príjmov žiadateľov. (Tabuľka č. 1) 
 
Tabuľka č. 1: Štruktúra príjmov žiadateľov 

 

Zdroj príjmov % celk. 
príjmov Zdroj príjmov % celk. 

príjmov 
Zamestnanie 15 Príspevok v hmotnej núdzi 10 
Aktivačné práce 5 Príspevok na bývanie 2 
Invalidný/starobný dôchodok 7 Príspevok na dieťa 9 
Príjmy partnera 23 Rodičovský príspevok 9 
Príjmy inej osoby v domácnosti 9 Iný príspevok 3 
Neformálne príjmy 3 Iné príjmy 5 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 Najvyššiu položku príjmov predstavujú príjmy partnera (23 %), čo nevypo-
vedá o skutočnom zdroji príjmu. Je to spôsobené predovšetkým tým, že 
žiadateľkami o účasť v programe sú vo väčšine prípadov ženy, pričom ženy sa 
spravidla starajú o deti a o domácnosť a ich hlavným zdrojom príjmov sú rôzne 
formy sociálnych dávok. (Pozri tabuľku č. 1) 
 Medián príjmov všetkých žiadateľov o účasť v programe sa pohybuje na 
úrovni 414 EUR (priemer 455), medián výdavkov 285 EUR (priemer 343) 
a medián rozdielu príjmov a výdavkov 97 EUR (priemer 112).  
 
3.1.2 Kritériá výberu klientov 
Potenciálni žiadatelia musia spĺňať tieto kritériá: bývať v obci alebo v blízkosti 
obce, v ktorej má ETP Slovensko svoje aktivity; preukázať vysokú motiváciu 
a osobnú vierohodnosť a spoľahlivosť; preukázať zdroj príjmu (formálneho 
alebo neformálneho)2, pripraviť realistický plán sporenia, založený na analýze 
príjmov a výdavkov domácnosti. Žiadatelia musia ďalej vyhovieť kritériu mini-
málnych a maximálnych príjmov domácnosti v závislosti od určeného cieľa 
sporenia (napr. v prípade dvojice s dvoma deťmi je dolná hranica príjmu 
302 EUR a horná 648 EUR). 
 Ďalšie kritériá výberu účastníkov boli stanovené tak, aby sa identifikovali 
takí žiadatelia, ktorí dosiahnu cieľ sporenia s pomocou programu, ale ktorí by 
cieľ sporenia bez tejto pomoci s vysokou pravdepodobnosťou nedosiahli. Do-
mácnosti si mohli zvoliť spomedzi cieľov ako: osobnostný rozvoj, investície do 
bývania, začiatok podnikania, príp. rozšírenie živnosti alebo otvorená kategória 

                                                 
2 Formálnymi príjmami rozumieme príjmy preukázateľne dosiahnuté domácnosťami (patria sem príjmy zo zamestnania, 
z podnikania a všetky typy transferov od štátu. Neformálne príjmy predstavujú príjmy „mimo obehu“, tzn. nie sú nikde 
evidované (možno sem zaradiť napr. príjmy z vypomáhania susedom a pod.). Tieto príjmy sú odhadnuté na základe 
informácií od žiadateľa, miestnej samosprávy a iných miestnych zdrojov. Neformálne príjmy uvádzajú len 3 % žiadateľov. 
(Pozri tabuľku č. 1) 
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(po dohode s programovým manažérom). Pri výbere účastníkov ETP Sloven-
sko úzko spolupracuje s miestnou samosprávou.  
 
3.1.3 Priebeh programu 
Povinnosťou každého klienta bolo zriadiť si vlastnú vkladnú knižku v komerč-
nej banke, na ktorú mal pravidelne mesačne ukladať dohodnutú sumu peňazí 
(pričom minimálna a maximálna mesačná suma sa líšila v závislosti od 
predmetu sporenia: 9 – 28 EUR pri kurze na získanie vodičského oprávnenia až 
po 33 – 66 EUR pri kúpe pozemku/domu/bytu). Ďalšou povinnosťou klienta 
bolo predložiť v určený deň v mesiaci vkladnú knižku na kontrolu personál-
nemu poradcovi v komunitnom centre. Ten následne urobil kópiu záznamu 
o vloženej sume za daný mesiac a zaevidoval vloženú sumu do evidencie ETP 
Slovensko. Celkový bonus bol pripísaný klientovi na konci sporiaceho obdobia 
za predpokladu, že klient dodržal všetky podmienky zmluvy. Úhrada sumy za 
nákup predmetu sporenia sa uskutočnila spoločne, prevodom nasporenej sumy 
z vkladnej knižky klienta a prevodom bonusu (a príslušných úrokov) z účtu 
ETP Slovensko na účet organizácie, od ktorej si klient zakúpil predmet 
sporenia. Pomer spolufinancovania zo strany ETP Slovensko bol spravidla 100-
percentný (jedine pri nákupe domáceho počítača bolo 50-percentné spolufi-
nancovanie).  
 Po úspešnom ukončení programu môže klient požiadať o poskytnutie pô-
žičky v nadväznosti na tzv. Pôžičkový revolvingový fond podpory bývania, 
v rámci ktorého ETP Slovensko poskytuje rodinám s nízkym príjmom nezis-
kové pôžičky zo zdrojov poskytnutých organizáciou Habitat for Humanity. 
 Domácnosť v programe zastupoval dospelý člen, ktorý podal žiadosť 
o účasť v programe priamo združeniu ETP. O prijatí domácnosti do programu 
rozhodoval programový manažér na návrh komunitných pracovníkov. 
 
3.2 Vstupné údaje 
Na účely analýzy sú použité dva druhy vstupných údajov: údaje o domácnos-
tiach zo vstupných dotazníkov ETP a údaje z vlastného dotazníkového prie-
skumu.  
 Za hlavné obmedzenie vlastného dotazníkového prieskumu – ako takmer 
každého prieskumu zameraného na analýzu subjektívnych ukazovateľov – 
možno považovať to, že je náročné overiť, či respondenti hovoria pravdu. 
(Čaplánová – Orviská 2010) Ako ďalej uvádzajú Čaplánová a Orviská (2010), 
v praxi sa spoliehame na hodnotenie ľudí, ktorých sa problém bezprostredne 
týka. Vychádza sa pritom z predpokladu, že ľudia sú sami najlepšie schopní 
zhodnotiť kvalitu svojho života. 
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3.2.1 Vstupný dotazník ETP 
Pri podaní žiadosti o účasť v programe je domácnosť povinná vyplniť po-
drobný vstupný dotazník. Dotazník je zameraný na opis domácnosti z pohľadu 
jej zloženia, ekonomickej aktivity členov, vybavenia domácnosti a podrobnú 
štruktúru jej príjmov a výdavkov. Dotazník vypĺňal zástupca domácnosti v spo-
lupráci s pracovníkmi ETP, ktorí zároveň údaje v dotazníku overili.  
 
3.2.2 Vlastný dotazníkový prieskum 
Vlastný dotazník pozostával predovšetkým z otázok týkajúcich sa:  
• dôvodu zapojenia sa do programu,  
• spôsobu, akým sa domácnosť dozvedela o programe,  
• (subjektívneho) zhodnotenia súčasnej situácie domácnosti v porovnaní so 
situáciou pred zapojením sa do programu, 
• zmien vo vybavení domácnosti, 
• identifikácie faktorov prípadného predčasného ukončenia účasti v programe, 
• zhodnotenia úloh mužov a žien v domácnosti.  
 Identifikačné údaje v dotazníku zahrnuté nie sú, keďže by išlo o ich dupli-
citné zadávanie vzhľadom na to, že sú uvedené vo vstupných dotazníkoch.  
 Návrh dotazníka bol zaslaný pracovníkom ETP Slovensko na pripomien-
kovanie. Jeho prvá verzia bola v pilotnom prieskume vyplnená a zhodnotená 
piatimi klientmi z obce Ostrovany. V prípade niektorých otázok mali problémy 
s odpoveďami, a preto takmer všetky škálované otázky boli nahradené ich 
binárnou alternatívou (áno – nie), škálou s 3 možnosťami (negatívna zmena – 
žiadna zmena – pozitívna zmena) a pod. 
 Cieľovú skupinu prieskumu tvorili výlučne rómske rodiny zapojené do 
programu. Zber údajov bol uskutočnený v období 25. – 29. 06. 2009 formou 
papierových dotazníkov, pričom bolo použité osobné opytovanie. Pri rozhovo-
roch asistovali pracovníci príslušných komunitných centier, ktorí sú v dennom 
kontakte s klientmi a v centrách pôsobia dlhú dobu. Navštívili sme 115 
domácností a po zhodnotení, vecnej a logickej kontrole bolo na spracovanie 
odovzdaných 112 dotazníkov.  
 
3.3 Charakteristika výberového súboru 
Štruktúru výberového súboru opíšeme podľa pohlavia žiadateľov (tabuľka 
č. 2), aktuálneho stavu domácnosti v programe (tabuľka č. 3) a najvyššie 
dosiahnutého vzdelania žiadateľov (tabuľka č. 4) v členení podľa obcí. Pre 
porovnanie uvádzame skutočné početnosti žiadateľov podľa evidencie ETP (N) 
a počty odpovedajúcich domácností v prieskume (n). 
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Tabuľka č. 2: Štruktúra domácností podľa pohlavia žiadateľa/ky 
 

Ostrovany Stará 
Ľubovňa 

Moldava 
n. Bod. Spolu Obec 

 
Pohlavie N n N n N n N n 
Muži 12 10 22 22 8 6 42 38 
Ženy 32 21 36 34 22 19 90 74 
Spolu 44 31 58 56 30 25 132 112 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Tabuľka č. 3: Štruktúra domácností podľa aktuálneho stavu 

 

Ostrovany Stará 
Ľubovňa 

Moldava 
n. Bod. Spolu Obec 

 
Stav N n N n N n N n 
Úspešne ukončili 16 10 34 34 1 1 51 45 
Aktívne sporia 21 17 15 14 11 10 47 41 
Vypadli 7 4 9 8 18 14 34 26 
Spolu 44 31 58 56 30 25 132 112 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Tabuľka č. 4: Štruktúra domácností podľa vzdelania žiadateľa/ky 

 

Ostrovany Stará 
Ľubovňa 

Moldava 
n. Bod. Spolu Obec 

 
Vzdelanie N n N n N n N n 
Neukončená ZŠ 14 9 2 2 6 5 22 16 
ZŠ 24 19 33 31 22 18 79 68 
OU bez maturity 3 2 19 19 2 2 24 23 
OU s maturitou 3 1 1 1 0 0 4 2 
SOŠ 0 0 1 1 0 0 1 1 
Gymnázium  0 0 1 1 0 0 1 1 
Spolu 44 31 57 55 30 25 131 111 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
3.4 Použité metódy 
Dotazníky v papierovej forme boli prenesené do štatistického softvéru SPSS for 
Windows v. 11, následne do MS Excel 2007, kde boli ďalej upravované. Štatis-
tické testovanie hypotéz a grafické výstupy boli uskutočnené v prostredí šta-
tistického softvéru R v. 2.8.1 (R Development Core Team 2008). 
 Analyzovaný štatistický súbor pozostáva zo všetkých žiadateľov (domác-
ností), ktorých dotazníky boli kompletne vyplnené a vhodné na spracovanie. 
K dispozícii teda nemáme náhodný výber a aplikáciou bežných t-testov a F-

                                                                                        Sociológia 43, 2011, č. 1 68



testov by sme sa dopustili koncepčnej chyby, pretože tieto testy vychádzajú 
z teórie náhodných výberov. (Hendl 2006) 
 Ako alternatívu ku klasickým testom viacerí autori (napr. Hendl 2006; Good 
2000; Sheskin 2007) odporúčajú použiť tzv. permutačné (randomizačné) testy. 
Ide o neparametrické testy, ktoré nevyžadujú predpoklady o populácii ani 
o náhodnosti výberu (Hendl 2006; Sheskin 2007) a dokonca sú veľmi vhodné 
aj pre výbery z konečných populácií. (Good 2000) 
 Logika testu je založená na výpočte vhodnej štatistiky (napr. súčet hod-
nôt/poradí, príp. rozdiel súčtov, medián a pod.) a následnom permutovaní 
týchto hodnôt/poradí a výpočte novej štatistiky v každom kroku. V prípade 
malého počtu pozorovaní je možné určiť všetky možné permutácie; počítame 
exaktnú p-hodnotu porovnaním pôvodnej štatistiky s rozdelením štatistiky 
získanej permutovaním. V prípade väčšieho počtu pozorovaní počítame iba 
obmedzený počet permutácií a vyčísľujeme približnú p-hodnotu. Napríklad pri 
porovnávaní skupín prijatých a neprijatých žiadateľov prichádza do úvahy 

 možných kombinácií, čo by bežný počítač nezvládol. Pri 

praktickom testovaní a odhade p-hodnôt u jednotlivých permutačných testov 
v prostredí R (R Development Core Team 2008) sme použili 500 000 permutá-
cií. Testujeme nulovú hypotézu, že medzi testovanými dvojicami obcí (resp. 
skupín – prijatí a neprijatí záujemcovia) neexistujú štatisticky významné 
rozdiely. Pri stanovovaní alternatívnych hypotéz (použitie jednostranného 
alebo dvojstranného testu) sme vychádzali z predbežnej grafickej analýzy do-
siahnutých výsledkov. Vypočítaná p-hodnota hovorí o významnosti výsledku, 
teda či pre daný súbor je výsledok, ktorý sme dosiahli, štatisticky významný. 
Budeme tvrdiť, že nulovú hypotézu na hladine významnosti 0,05 zamietame, 
tzn. rozdiely medzi testovanými súbormi môžeme považovať za štatisticky 
významné, ak dosiahnutá p-hodnota je nižšia ako 0,05. 
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4. Výsledky 
 
Vychádzajúc z teoreticko-metodologickej časti, uvažujeme o troch komplex-
ných hypotézach: 
1. Mikrosporiaci program prispieva k znižovaniu chudoby. 
2. Program mikroúspor prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne zapoje-
ných domácností. 
3. Ženy zohrávajú významnú úlohu v mikrofinanciách.  
 
4.1 Mikrosporiaci program prispieva k znižovaniu chudoby 
Vzhľadom na obšírnosť hypotézy predpokladáme pri jej skúmaní viaceré 
čiastkové hypotézy, ktoré možno rozdeliť do 3 skupín:  
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• zhodnotenie schopnosti účastníkov programu sporiť, 
• subjektívne zhodnotenie zmeny individuálneho blahobytu domácností z po-
hľadu vnímania zmeny v kvalite bývania a zmeny vnímania schopnosti hospo-
dáriť, 
• objektívne zhodnotenie zmeny individuálneho blahobytu hodnotené inde-
xom vybavenia domácnosti. 
 
Hypotéza 1.1: Klienti zapojení do programu majú schopnosť sporiť. 
Za schopnosť sporiť považujeme schopnosť klientov udržať sa v programe, t.j. 
v čase uskutočňovania prieskumu aktívne sporili, príp. program úspešne 
ukončili. Podiel týchto klientov porovnáme s podielom neúspešných klientov, 
t.j. tých, ktorí program predčasne ukončili.  
 Podľa výsledkov 38,8 % klientov program úspešne ukončilo, 35,4 % klien-
tov stále aktívne sporí a 25,8 % klientov program ukončilo neúspešne. Z uvede-
ného vyplýva, že 74,2 % klientov prejavilo schopnosť sporiť a iba zvyšných 
25,8 % nie. Jednostranným testovaním hypotéz o zhode podielu úspešných 
a neúspešných klientov dostávame p-hodnotu 1,1·10–8. Aj na základe výsledku 
permutačného testu môžeme predpokladať, že významne väčšia časť klientov 
má schopnosť sporiť. 
 Pri porovnaní rozdielov medzi obcami zisťujeme, že najväčší podiel 
neúspešných klientov (60 %) je v meste Moldava nad Bodvou. Výrazne lepšie 
sú na tom Stará Ľubovňa (15,5 % neúspešných) a Ostrovany (15,9 % neúspeš-
ných). Pri testovaní hypotézy o rovnakom podiele úspešných a neúspešných 
klientov preto v meste Moldava uvažujeme o alternatívnej hypotéze, že podiel 
neúspešných klientov je vyšší ako podiel úspešných klientov. Keďže p-hodnota 
je 0,1808, podiel neúspešných klientov nemôžeme považovať za štatisticky 
významne vyšší ako podiel úspešných. Aj napriek tomu, že podiel neúspešných 
klientov nemôžeme považovať za štatisticky významne vyšší ako podiel 
úspešných klientov a keďže podiel úspešných klientov v Moldave je nižší ako 
podiel neúspešných klientov, klienti v Moldave nepreukázali schopnosť sporiť. 
 Z porovnania obcí vychádza Moldava ako najmenej úspešná, a to aj napriek 
veľmi priaznivým počiatočným podmienkam. (Pozri Želinský 2010a) V porov-
naní s ostatnými obcami bola situácia v Moldave špecifická. Klientom bolo 
odporučené, aby si ako cieľ sporenia vybrali kúpu bytu, ktorý im ponúkla 
samospráva a o ktorý mnohí sporitelia nemali reálny záujem. Klienti časom 
stratili motiváciu sporiť, čo mohlo byť významným faktorom predčasného 
skončenia ich účasti v programe a výberu nasporených peňazí.  
 
Hypotéza 1.2: Aktívni a úspešní klienti pociťujú vyššiu spokojnosť s celkovou 
kvalitou bývania ako neúspešní klienti. 
Pri hodnotení hypotézy vychádzame z otázky v dotazníku: 
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Ako by ste zhodnotili zmenu spokojnosti s celkovou kvalitou vášho 
bývania pred zapojením sa do programu a v súčasnosti? 

negatívna zmena (–1)  žiadna zmena (0)   pozitívna zmena (1) 
 
Vzhľadom na to, že žiaden z klientov neuviedol zhoršenie situácie, škála odpo-
vedí sa redukuje na binárnu premennú a z odpovedí je možné vytvoriť 2x2 
kontingenčnú tabuľku. Budeme uvažovať o dvoch prípadoch:  
Prípad 1: Za úspešných budeme považovať klientov, ktorí program úspešne 
ukončili a za neúspešných klientov, ktorí program ukončili predčasne. (Ta-
buľka č. 5) 
Prípad 2: Za úspešných budeme považovať všetkých klientov, ktorí preukázali 
schopnosť sporiť, t.j. klientov, ktorí program úspešne ukončili a zároveň aktív-
nych klientov; za neúspešných opäť tých, ktorí program ukončili predčasne. 
(Tabuľka č. 6) 
 Na základe výstupu z tabuľky môžeme predpokladať, že skutočne existujú 
rozdiely vo vnímaní zmeny kvality bývania medzi klientmi, ktorí program 
úspešne ukončili a klientmi, ktorí program ukončili predčasne. (Tabuľka č. 5) 
K rovnakému záveru dochádzame aj použitím príslušného (jednostranného) 
testu (p-hodnota: 7·10–11). 
 
Tabuľka č. 5: Vnímanie zmeny kvality bývania úspešnými a neúspešnými 
klientmi (početnosti) – Prípad 1 

 
Zmena  

Žiadna Pozitívna 
Spolu 

Úspešne ukončili 5 40 45 Stav klientov 
Predčasne ukončili 23 3 26 

Spolu 28 43 71 
 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Tabuľka č. 6: Vnímanie zmeny kvality bývania úspešnými a neúspešnými 
sporiteľmi (početnosti) – Prípad 2 

 
Zmena  

Žiadna Pozitívna 
Spolu 

Úspešne ukončili 
a aktívne sporia 29 57 86 Stav klientov 

Predčasne ukončili 23 3 26 
Spolu 52 60 112 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 Úspešní klienti v čase realizácie prieskumu skutočne vnímali pozitívnu 
zmenu spokojnosti s celkovou kvalitou svojho bývania v porovnaní s obdobím 
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pred zapojením sa do programu. Naopak, u neúspešných klientov nedochádza 
k žiadnej zmene vnímania kvality bývania. 
 Podobne ako v predchádzajúcom prípade k rovnakému záveru dochádzame 
aj vtedy, ak za úspešných sporiteľov pokladáme tých, ktorí program úspešne 
ukončili, prípadne stále aktívne sporia. (Tabuľka č. 6) Dosiahnutá p-hodnota 
v prípade jednostranného testu je 6·10–7.  
Pre zaujímavosť porovnávame rozdiely podľa jednotlivých obcí. (Tabuľka č. 7) 
 
Tabuľka č. 7: Vnímanie zmeny kvality bývania podľa obcí 

 
p-hodnota 

Obec 
Prípad 1 Prípad 2 

Ostrovany 0,0150 0,0756 
Stará Ľubovňa 0,0004 0,0192 
Moldava n. Bod. 0,1333 0,0002 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 Opäť dochádzame k podobným výsledkom ako v predchádzajúcich prípa-
doch s tým, že v Ostrovanoch by sme v druhom prípade (t.j. keď za úspešných 
považujeme klientov, ktorí program úspešne ukončili a aktívnych klientov) 
nezamietli predpoklad o tom, že rozdiely vo vnímaní medzi týmito skupinami 
neexistujú. Naopak, v Moldave n. Bod. by sme tento predpoklad nezamietli 
v prvom prípade, čo ale môže byť ovplyvnené malým rozsahom súboru (v čase 
uskutočňovania prieskumu len jeden klient program ukončil). 
 Môžeme teda skutočne predpokladať, že aj na úrovni sledovaných obcí 
vnímajú klienti programu pozitívnu subjektívnu zmenu v kvalite bývania. 
 
Hypotéza 1.3: Aktívni a úspešní klienti pociťujú pozitívnu subjektívnu zmenu 
v kvalite bývania. 
Z výsledkov predchádzajúceho testu môžeme predpokladať, že úspešní klienti 
(resp. aktívni a úspešní) skutočne pociťujú pozitívnu subjektívnu zmenu 
v kvalite bývania. Uskutočnením jednostranných testov pre testovanie hypotéz 
o podiele v jednom súbore pre celý súbor a pre jednotlivé obce samostatne 
dostávame nasledujúce p-hodnoty. (Tabuľka č. 8) 
 Môžeme tvrdiť, že podiel úspešných domácností subjektívne vnímajúcich 
pozitívnu zmenu kvality bývania (okrem obce Ostrovany) je významne vyšší 
ako podiel úspešných domácností nevnímajúcich zmenu. V Ostrovanoch by 
sme sa v prvom prípade mohli v zásade prikloniť k rovnakému záveru (t.j., že 
úspešní klienti vnímajú pozitívnu zmenu kvality bývania). Vzhľadom na to, že 
v Starej Ľubovni všetky domácnosti zhodnotili zmenu pozitívne, nebolo možné 
(v prípade 1) vyčísliť p-hodnotu. Podobná situácia nastala v Moldave n. Bod. 
s tým, že k dispozícii bolo jediné pozorovanie. 
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Tabuľka č. 8: Vnímanie pozitívnej zmeny kvality bývania úspešnými klien-
tmi podľa obcí 

 
p-hodnota 

Obec 
Prípad 1 Prípad 2 

Ostrovany 0,0547 0,5000 
Stará Ľubovňa – 0,0028 
Moldava n. Bod. – 0,0327 
Celý súbor 3,9·10–8 0,0017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Hypotéza 1.4: Aktívni a úspešní klienti vnímajú svoju schopnosť hospodáriť 
lepšie ako neúspešní klienti. 
Pri hodnotení hypotézy vychádzame z otázky: 
 

Ako by ste zhodnotili zmenu vašej schopnosti hospodáriť v domácnosti 
pred zapojením sa do programu a v súčasnosti? 

negatívna zmena (–1)  žiadna zmena (0)   pozitívna zmena (1) 
 
Opäť budeme uvažovať o dvoch alternatívach úspešných klientov (ako v prí-
pade hypotézy 1.1). Podobne ani v tomto prípade žiaden z klientov neuviedol 
zhoršenie situácie, a preto môžeme početnosti prezentovať vo forme 2x2 kon-
tingenčných tabuliek. (Tabuľka č. 9 a 10) 
 
Tabuľka č. 9: Vnímanie zmeny schopnosti hospodáriť úspešnými a neús-
pešnými klientmi 

 
Zmena  

Žiadna Pozitívna 
Spolu 

Úspešne ukončili 7 38 45 Stav klientov 
Predčasne ukončili 18 8 26 

Spolu 25 46 71 
 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 Na základe výstupu z tabuľky môžeme predpokladať, že skutočne existujú 
rozdiely vo vnímaní zmeny schopnosti hospodáriť medzi klientmi, ktorí prog-
ram úspešne ukončili a klientmi, ktorí program ukončili predčasne. K rovna-
kému záveru dochádzame aj použitím príslušného (jednostranného) permutač-
ného testu (p-hodnota: 7,7·10–6). 
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Tabuľka č. 10: Vnímanie zmeny schopnosti hospodáriť úspešnými a neús-
pešnými sporiteľmi 

 
Zmena  

Žiadna Pozitívna 
Spolu 

Úspešne ukončili 
a aktívne sporia 19 67 86 Stav klientov 

Predčasne ukončili 18 8 26 
Spolu 37 75 112 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 Aj v druhom prípade (t.j. ak za úspešných sporiteľov pokladáme tých, ktorí 
program úspešne ukončili, prípadne stále aktívne sporia) dochádzame k rovna-
kému záveru. Dosiahnutá p-hodnota v prípade jednostranného testu je 1,7·10–5.  
Porovnajme ďalej rozdiely vo vnímaní zmeny schopnosti hospodáriť podľa 
jednotlivých obcí. (Pozri p-hodnoty v tabuľke č. 11) 
 Keď hodnotíme situáciu na úrovni samostatných obcí, môžeme jednoznačne 
tvrdiť, že v Starej Ľubovni vnímajú úspešní klienti zmenu svojej schopnosti 
hospodáriť lepšie ako neúspešní klienti. Podobne aktívni klienti v Moldave nad 
Bodvou vnímajú zmenu svojej schopnosti hospodáriť lepšie ako neúspešní 
klienti.  
 Pokiaľ ide o Ostrovany, môžeme predpokladať, že medzi úspešnými a ne-
úspešnými klientmi neexistujú rozdiely vo vnímaní zmeny schopnosti hospodá-
riť. 
 
Tabuľka č. 11: Vnímanie zmeny schopnosti hospodáriť podľa obcí 

 
p-hodnota 

Obec 
Prípad 1 Prípad 2 

Ostrovany 0,3107 0,1594 
Stará Ľubovňa 0,0115 0,0777 
Moldava n. Bod. 0,2667 0,0008 

Celý súbor 7,7·10–6 1,7·10–5 
 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Hypotéza 1.5: Aktívni a úspešní klienti pociťujú pozitívnu subjektívnu zmenu 
z pohľadu schopnosti hospodáriť. 
 Aj v prípade tejto hypotézy platí, že z výsledkov predchádzajúceho testu 
môžeme predpokladať, že úspešní klienti (resp. aktívni a úspešní) skutočne 
pociťujú pozitívnu subjektívnu zmenu v kvalite bývania. Uskutočnením jedno-
stranných testov pre testovanie hypotéz o podiele v jednom súbore pre všetky 
obce spolu a pre jednotlivé obce samostatne dostávame nasledujúce p-hodnoty:  
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Tabuľka č. 12: Vnímanie pozitívnej zmeny schopnosti hospodáriť úspeš-
nými klientmi podľa obcí 

 
p-hodnota 

Obec 
Prípad 1 Prípad 2 

Ostrovany 0,0547 0,0002 

Stará Ľubovňa 1,9·10–5 0,0028 

Moldava n. Bod. – 0,0059 

Celý súbor 1,6·10–6 9,7·10–8 
 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 Vo všetkých prípadoch platí, že podiel úspešných domácností subjektívne 
vnímajúcich pozitívnu zmenu schopnosti hospodáriť je významne vyšší ako 
podiel úspešných domácností nevnímajúcich zmenu. V prípade Moldavy n. 
Bod. opäť nebolo možné vyčísliť p-hodnotu, keďže k dispozícii bolo jediné 
pozorovanie. 
Môžeme preto skutočne predpokladať, že klienti, ktorí preukázali schopnosť 
sporiť, vnímajú významnú pozitívnu zmenu schopnosti hospodáriť v domác-
nosti. Za hlavný faktor tejto zmeny možno pokladať účasť na finančnom 
školení, ktoré bolo pre klientov povinné a ktorého cieľom bolo účastníkov 
naučiť hospodáriť a vystačiť s peniazmi. 
 
Hypotéza 1.6: U aktívnych a úspešných klientov dochádza k pozitívnej zmene 
individuálneho blahobytu domácností vyjadreného pomocou indexu vybavenia 
domácností. 
 Vybavenie domácností klientov (ako mieru blahobytu) hodnotené indexom 
vybavenia domácností a jeho dvoma subindexmi3 sledujeme na troch úrovniach 
– a to u klientov, ktorí program úspešne ukončili, u úspešných sporiteľov 
a u klientov, ktorí program predčasne ukončili, t.j. neúspešných klientov. 
V prípade skupín úspešných a aktívnych klientov uvažujeme v alternatívnej 
hypotéze, že došlo k pozitívnej zmene. V prípade neúspešných klientov pred-
pokladáme v alternatívnej hypotéze, že nedošlo k pozitívnej zmene. Dosiahnuté 
p-hodnoty pre jednostranné permutačné testy pre testovanie hypotéz o podiele 
v jednom súbore sú uvedené v tabuľke č. 13. 
 Za najdôležitejší výsledok môžeme pokladať to, že celkový individuálny 
blahobyt klientov, ktorí program úspešne skončili, bol po ukončení programu 
vyšší ako pred zapojením sa domácnosti do programu. K rovnakému záveru 
                                                 
3 Indexom vybavenia domácností rozumieme bezrozmernú mieru individuálneho blahobytu domácností (Želinský 2010a), 
ktorá má základ v koncepte relatívnej deprivácie. (Želinský 2010b) Miera vychádza z vybavenia domácností predmetmi 
dlhodobej spotreby a možnosti využívať základné služby (ako elektrina, vodovod, kúrenie a pod.). Index blahobytu (B) 
pozostáva z dvoch subindexov opisujúcich tieto dve dimenzie, t.j. B1 – možnosť domácnosti využívať základné služby, B2 – 
vybavenie domácnosti predmetmi dlhodobej spotreby. Podrobnú metodiku výpočtu a výsledky opisuje Želinský (2010a). 
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dochádzame pri hodnotení zmeny blahobytu skupiny klientov, ktorí program 
úspešne ukončili, prípadne stále aktívne sporia. Pri hodnotení na úrovni obcí 
môžeme pokladať program za prínosný v Ostrovanoch a Starej Ľubovni. 
Naopak, v prípade neúspešných klientov sa prikláňame k alternatíve, že ne-
došlo k zvýšeniu individuálneho blahobytu hodnotenému indexom vybavenia 
domácností. Program bol najmenej účinný v Moldave n. Bodvou. Dôvodom 
štatisticky nevýznamnej zmeny blahobytu v meste môže byť to, že vybavenie 
domácností v Moldave predmetmi dlhodobej spotreby (B2) bolo pri začatí 
programu najvyššie, čo môže mať za následok nižšiu citlivosť na zmenu. 
 
Tabuľka č. 13: Zmena indexu vybavenia domácností a príslušných subin-
dexov podľa obcí 

 
p-hodnota 

Stav klientov  /  index 
Spolu Ostrovany Stará 

Ľubovňa 
Moldava 

nad Bodvou 
B 0,0018 0,0898 0,0122 – 
B1 1,0000 0,9102 1,0000 – Úspešne ukončili 

program 
B2 0,0481 0,2539 0,1147 – 
B 0,0023 0,0378 0,0557 0,1133 
B1 1,0000 0,9953 1,0000 1,0000 Úspešne ukončili 

a aktívne sporia 
B2 0,0642 0,2786 0,2354 0,1133 
B 0,0013 – – 0,0065 
B1 1,2·10–7 – – 6,1·10–5 Neúspešne ukončili 
B2 0,0013 – – 0,0065 

 
Vysvetlivky:  B – súhrnný index blahobytu založený na vybavení domácnosti 
   B1 – subindex možnosti domácnosti využívať základné služby 
   B2 – subindex vybavenia domácnosti predmetmi dlhodobej spotreby 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 Za zaujímavé možno ďalej pokladať to, že v žiadnej zo skupín nedošlo 
k štatisticky významnému zvýšeniu subindexu možnosti domácnosti využívať 
základné služby (B1). Tento záver nie je prekvapujúci, keďže možnosť domác-
nosti využívať základné služby (ako elektrina, plyn, kúrenie a pod.) je daná 
infraštruktúrou v danej lokalite a vyžaduje sa teda súčinnosť samosprávy.  
 
4.2 Program mikroúspor ETP prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej 
úrovne zapojených domácností 
Ako už bolo naznačené v teoretickej časti, viacerí autori predpokladajú, že 
mikrofinančné programy pozitívne pôsobia na vzdelanie účastníkov. Keďže 
jednou zo zmluvných povinností klientov je zapájať sa do školení a aktivít 
organizovaných ETP, skúmame, ako vnímajú klienti prínos základného, t.j. 
finančného školenia.  
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Hypotéza 2.1: Finančné školenie ETP je pre účastníkov programu prínosné. 
Porovnajme najskôr, ako klienti vnímajú prínos finančného školenia v závis-
losti od ich aktuálneho stavu. (Tabuľka č. 14) 
 Z tabuľky môžeme predpokladať, že existuje súvislosť medzi stavom klien-
ta (t.j., či ho možno považovať za úspešného alebo nie) a subjektívnym vníma-
ním prínosu finančného školenia klientom. Na základe výsledku uskutočne-
ného testu môžeme skutočne predpokladať, že medzi premennými existuje 
štatisticky významný vzťah. 
 
Tabuľka č. 14: Vnímanie prínosu finančného školenia úspešnými a neús-
pešnými klientmi 

 
Prínos školenia  

Bol Nebol 
Spolu 

Úspešne ukončili 
(+ aktívne sporia) 

43 
(78) 

2 
(7) 

45 
(85) Stav klientov 

Predčasne 
ukončili 

10 14 24 

Spolu 16 
(88) 

53 
(21) 

69 
(109) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Finančné školenie teda splnilo svoj cieľ a (úspešní) klienti sa naučili hospodá-
riť s peniazmi, čo prispelo k úspešnému ukončeniu programu.  
 
4.3 Ženy zohrávajú významnú úlohu v mikrofinanciách 
Viaceré štúdie poukazujú na význam žien v mikrofinančných programoch, 
v niektorých prípadoch sú dokonca ženy pred mužmi uprednostňované.  
V štúdii zhodnotíme najskôr zastúpenie žien reprezentujúcich domácnosti 
v programe v porovnaní s mužmi. Následne analyzujeme úlohy žien a mužov 
v oslovených domácnostiach. 
 
Hypotéza 3.1: Podiel žien – žiadateliek o účasť je vyšší ako podiel mužov – 
žiadateľov. 
Rozdelenie žiadateľov o program podľa pohlavia a podľa obcí je uvedené 
v tabuľke č. 15. 
 Podiel žien – žiadateliek o program sa pohybuje okolo 70 %, najnižší podiel 
žien vykazuje Stará Ľubovňa (60 %), Ostrovany a Moldava sú na tom v zásade 
rovnako (okolo 76 %). Uskutočnením štatistického testu zisťujeme, že jedine 
v Starej Ľubovni je výsledok „na hranici“ zamietnutia na 5-percentnej hladine 
významnosti. (Pozri tabuľku č. 15) 
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Tabuľka č. 15: Rozdelenie žiadateľov podľa pohlavia 
 

Obec 
Pohlavie 

Ostrovany Stará 
Ľubovňa 

Moldava 
n. Bod. Spolu 

Muži 15 30 8 53 
Ženy 46 45 26 117 
Spolu 61 75 34 170 
p-hodnota 4,4·10–5 0,0527 0,0015 5,1·10–7 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Hypotéza 3.2: Ženy zohrávajú významnejšiu úlohu v domácnosti ako muži 
z pohľadu charakteristík, ako je: sporivosť, venovanie sa deťom, starostlivosť 
o domácnosť, rozhodovanie o peniazoch. 
Zhodnotenie úlohy žien a mužov v domácnostiach uskutočníme podľa odpo-
vedí na otázku:  
 
Určte, ktorá vlastnosť u vás v domácnosti viac vystihuje muža/ženu: 
                                                  muž     obaja rovnako   žena 
sporivosť                         1                  0            2 
venovanie sa deťom        1                  0           2 
staranie sa o domácnosť 1                  0         2 
rozhodovanie o peniazoch 1                  0            2 
 
 Takmer vo všetkých domácnostiach boli pri zaznamenávaní odpovedí res-
pondentov prítomní obaja z manželov a komunitný pracovník, ktorý domác-
nosť dôverne poznal. Výsledky preto nemožno považovať za názor jediného 
z partnerov.  
 Už z grafickej prezentácie výsledkov (obr. č. 2) môžeme predpokladať, že 
z pohľadu väčšiny charakteristík je dominantným pohlavím domácností zapoje-
ných do programu žena.  
 Pomocou štatistického testovania hypotéz dochádzame v zásade k rovna-
kým záverom (tab. č. 16) ako na základe grafickej analýzy. Z pohľadu spori-
vosti môžeme na základe výsledkov tvrdiť, že ženy sú vo všetkých obciach 
sporivejšie ako muži. Z hľadiska starania sa o domácnosť vo všetkých obciach 
s výnimkou Moldavy dominujú ženy, pričom samotný výsledok tam nemožno 
považovať za úplne jednoznačný (p-hodnota je cca 0,04). Približne v polovici 
domácností platí, že sa o domácnosti starajú viac ženy a v druhej polovici obaja 
manželia rovnako. Pokiaľ ide o venovanie sa deťom, situácia takmer presne 
kopíruje rozdelenie úloh (medzi pohlaviami) pri starostlivosti o domácnosť. 
Azda najzaujímavejší pohľad sa naskytá v analýze rozdielov pri charakteristike 
rozhodovanie o peniazoch. V Ostrovanoch o peniazoch rozhodujú prevažne 
ženy, v Starej Ľubovni sú v otázke rozhodovania o peniazoch obe pohlavia 
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približne vyrovnané a v Moldave rozhodujú manželia (partneri) spravidla 
spoločne. 
 
Obrázok č. 2: Porovnanie mužov a žien v domácnostiach podľa vybraných 
charakteristík 
 

Sporivosť 

 
 

Venovanie sa deťom 
 

 
 

Staranie sa o domácnosť 
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Rozhodovanie o peniazoch 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 Vnímanie rozdielnej úlohy partnerov pri staraní sa o domácnosť a venovaní 
sa deťom môže byť poznačené vnímaním ekonomickej aktivity partnerov. Kým 
zamestnaných (na plný, čiastočný úväzok, príp. podnikajú) je 34 % všetkých 
mužov a 10 % žien, rodičovský príspevok poberá približne 7,5 % mužov 
a 18 % žien. Znamená to, že výrazne viac žien je v domácnosti, čo im posky-
tuje viac priestoru na staranie sa o domácnosť a venovanie sa deťom. Zdôvod-
nenie úlohy partnerov pri rozhodovaní o peniazoch je otázne a vyžadovalo by 
si ďalší výskum.  
 Výsledky zisťovania nás preto privádzajú k záveru, že v rómskych domác-
nostiach zapojených do programov ženy zohrávajú významne dôležitejšiu 
úlohu ako muži. Je ale potrebné upozorniť, že tieto závery nemožno zovšeo-
becňovať na všetky rómske rodiny, dokonca ani na všetky rómske rodiny 
z analyzovaných obcí. Výskum bol realizovaný iba v rómskych rodinách 
zapojených do mikrosporiaceho programu, ktoré spĺňali stanovené kritériá. 
 
Tabuľka č. 16: Testovanie rozdielov medzi mužmi a ženami podľa vybra-
ných charakteristík 
 

p-hodnota 
Podsúbor 

Sporivosť Staranie sa 
o domácnosť 

Venovanie 
sa deťom 

Rozhodovanie 
o peniazoch 

Všetci klienti 1,5·10–7 2,3·10–12 3,3·10–9 0,0767 
Program úspešne ukončili 0,0019 9,8·10–7 1,7·10–6 0,7558 
Úspešne ukončili 
a aktívne sporia 1,6·10–5 9,0·10–10 2,8·10–7 0,1622 

Neúspešní klienti 0,0023 0,0007 0,0030 0,1684 
Ostrovany 0,0025 5,8·10–5 0,0083 0,0058 
Stará Ľubovňa 0,0003 3,7·10–9 3,7·10–9 0,7478 
Moldava n. Bodvou 0,0121 0,0365 0,0998 0,2757 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

                                                                                        Sociológia 43, 2011, č. 1 80



 V súlade s týmto záverom je zrejmé, že zastúpenie žien – žiadateliek 
o účasť v programe je významne vyššie ako zastúpenie mužov – žiadateľov. 
Obdobná situácia, keď sú v mikrofinančných programoch dokonca ženy 
uprednostňované pred mužmi, je charakteristická pre mnohé rozvojové krajiny. 
V súvislosti s mikrofinančnými službami sa o ženách predpokladá, že ich 
dokážu využiť lepšie ako muži, sú spoľahlivejšie ako muži a stávajú sa 
nástrojom zlepšenia postavenia žien v spoločnosti. 
 
4.4 Faktory úspechu (neúspechu) klientov 
Na záver analýz sa pokúsime identifikovať faktory úspechu (neúspechu) 
klientov. Za úspešných sú považovaní klienti, ktorí program úspešne skončili, 
prípadne aktívne sporili (v čase realizácie prieskumu) a za neúspešných klienti, 
ktorí program predčasne skončili. Vychádzajúc zo vstupných údajov prichá-
dzajú do úvahy nasledujúce premenné, ktoré môžu byť potenciálnymi faktormi 
úspechu/neúspechu: obec; ekvivalentná veľkosť domácnosti; vek žiadateľa; 
pohlavie žiadateľa; podiel výdavkov na stravu na celkových výdavkoch domác-
nosti; rozdiel medzi príjmami a výdavkami domácnosti; ekvivalentný disponi-
bilný príjem domácnosti; výška mesačnej sumy sporenia; zapojenie sa do prog-
ramu; celková suma sporenia; index štruktúry výdavkov domácnosti a index 
vybavenia domácnosti.  
 Faktory sú identifikované s využitím modelu logit4 a za štatisticky výz-
namné premenné vplývajúce na úspech klienta možno považovať:  
• Rozdielnu situáciu v obciach možno považovať za jeden z výrazných fakto-
rov, ktoré vplývajú na úspech jednotlivých domácností, ale aj úspech programu 
ako takého.  
• Ekvivalentná veľkosť domácnosti vypovedá o počte členov domácnosti, 
pričom váha členov závisí od ich veku (na výpočet ekvivalentnej veľkosti je 
použitá modifikovaná škála OECD5). Medián ekvivalentnej veľkosti domác-
nosti je 2,7. Ak je hodnota tohto ukazovateľa pre konkrétnu domácnosť vyššia 
ako 2,7, znamená to, že sa zvyšuje riziko toho, že domácnosť bude neúspešná.  

                                                 
4 Uvažujeme o modeli ( )
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kde 
xi· je i-tý riadok regresnej matice X, ktorej stĺpcami sú vysvetľujúce premenné v modeli, 
β je odhadovaný vektor regresných koeficientov, 
y je stĺpcový vektor vysvetľovanej binárnej premennej, ktorá nadobúda hodnoty: 
 yi = 1 pre úspešného klienta a 
 yi = 0 pre neúspešného klienta. 

Na odhad modelu bola použitá Goldfeldova-Quandtova modifikácia Newtonovho-Raphsovho algoritmu (tzv. quadratic hill-
climbing) v prostredí softvéru EViews. V procese diagnostiky modelu bol na testovanie modelu ako celku použitý test 
vierohodnostného pomeru (LR-test), na posúdenie jeho kvality Hosmerov-Lemeshowov test, McFaddenovo R2 a plocha pod 
ROC krivkou; na testovanie významnosti parametrov Waldov test a na overenie predpokladu homoskedasticity metóda 
navrhnutá Davidsonom a MacKinnon. 
5 Pre prvého dospelého člena domácnosti sa používa koeficient 1, pre ďalšie osoby vo veku nad 14 rokov koeficient 0,5 a pre 
každé dieťa mladšie ako 14 rokov koeficient 0,3. 
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• Vek klienta zastupujúceho domácnosť v programe: s poklesom veku je 
spojený rast pravdepodobnosti neúspechu v programe. Medián veku je v tomto 
prípade 34, čo budeme považovať za bod zlomu. Ak je vek klienta najviac 34 
rokov, ide o ďalší rizikový faktor. 
• Pohlavie klienta zastupujúceho domácnosť v programe: Z modelu vyplýva, 
že v prípade žien je vyššia pravdepodobnosť uspieť, preto za „rizikové“ možno 
považovať mužské pohlavie. 
• Rozdiel medzi príjmami a výdavkami: s rastom rozdielu medzi príjmami 
a výdavkami domácnosti je spojený rast pravdepodobnosti, že klient program 
úspešne ukončí. 
• Index vybavenia domácností predmetmi dlhodobej spotreby: s rastom hod-
nôt indexu (tzn. domácnosť je vybavená predmetmi dlhodobej spotreby skôr 
lepšie) klesá pravdepodobnosť úspechu programu. Jedným z vysvetlení tohto 
javu môže byť to, že domácnosti, ktoré sú v zásade dobre vybavené, si po čase 
uvedomia, že súčasná spotreba je pre nich dôležitejšia ako predmet sporenia a 
program preto z vlastnej vôle ukončia. 
• Index štruktúry výdavkov: s vyššími hodnotami indexu je spojená vyššia 
pravdepodobnosť úspechu klienta. Je potrebné upozorniť, že vyššia hodnota 
tohto indexu neznamená, že domácnosť má vyššie výdavky, ale hovorí o rôz-
norodosti výdavkov. Nepriamo môže ukazovateľ vypovedať o tom, ako 
zodpovedne domácnosť pristupovala k vypĺňaniu vstupných dotazníkov a aké 
druhy výdavkov priznala. 
• Výška mesačnej sumy sporenia: je zaujímavou charakteristikou, pretože 
s vyššou hodnotou mesačnej sumy je spojená vyššia pravdepodobnosť úspechu 
(vyššiu šancu uspieť v programe majú domácnosti, ktoré sporia mesačne viac 
ako 33 EUR (1000 Sk)). Tento jav možno zdôvodniť napríklad aj tým, že 
domácnosti, ktoré majú z im vlastného dôvodu silnú motiváciu nadobudnúť 
cieľ sporenia, sú skutočne ochotné pravidelne sporiť vyššie sumy. Na druhej 
strane ak je domácnosť schopná ušetriť mesačne vyššiu sumu, môže to 
znamenať, že vzhľadom na príjmy si ozaj môže dovoliť pravidelne sporiť. 
Naopak, domácnosti, ktoré si zvolia mesačnú sumu vo výške 17 EUR (500 Sk), 
môžu mať výrazne horšiu finančnú situáciu, no predpokladajú, že dokážu 
usporiť aspoň nižšie sumy. Po čase sa ale účasti v programe vzdajú. 
• Počet mesiacov sporenia alebo dĺžka zapojenia domácnosti do programu je 
v negatívnom vzťahu s pravdepodobnosťou úspechu. Vyššiu šancu uspieť 
v programe majú domácnosti, ktoré sporia najviac 12 mesiacov.  
• Celková suma sporenia je podobne ako dĺžka zapojenia sa do programu 
v negatívnom vzťahu s pravdepodobnosťou úspechu. Z výsledkov ďalej vy-
plýva, že za optimálnu kombináciu možno pokladať program sporenia, 
v ktorom domácnosť sporí viac ako 33 EUR (1000 Sk) mesačne po dobu 
najviac 12 mesiacov. 
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 Výskum bol uskutočnený v troch obciach, a tak nie je možné výsledky 
zovšeobecniť na všetky obce, príp. na celú oblasť východného Slovenska. 
Ukázali sme, že medzi obcami existujú podľa vybraných premenných štatis-
ticky významné rozdiely. Je tak zrejmé, že existujú rozdiely medzi klientmi 
z miest a klientmi z obcí. Inak vnímajú skutočnosti klienti v rámci majoritného 
obyvateľstva a inak klienti zo segregovaných osád. Za jednu z dôležitých 
charakteristík analyzovaných domácností možno považovať etnické zloženie, 
pričom prevažujúcim bolo rómske obyvateľstvo. Rómske obyvateľstvo je 
značne heterogénne a situácia u Rómov v osadách a u Rómov integrovaných do 
majoritného obyvateľstva je rozdielna. Preto pri uplatnení kritérií v iných 
podmienkach je dôležité uskutočniť novú podrobnú analýzu domácností a od 
nej odvodiť nové „kritické“ hodnoty príslušných kritérií.  
 Pred vstupom do novej obce by bolo vhodné vytvoriť sociálno-ekonomický 
profil obce s dôrazom na cieľové skupiny a sociálno-psychologický profil cie-
ľovej skupiny obyvateľov. Sociálno-ekonomický profil by mal pokrývať hlavné 
sociálne a ekonomické ukazovatele obce (štruktúra obyvateľstva a domácností 
podľa veku, vzdelania, ekonomickej aktivity; miera zamestnanosti a nezamest-
nanosti, počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi; zamestnávatelia a pracovné 
príležitosti v obci, technická vybavenosť obce; štruktúra a rozdelenie príjmov 
domácností a pod.). Sociálno-ekonomický profil by mal tvoriť základ pre po-
rovnanie kvality života v jednotlivých obciach. Sociálno-psychologický profil 
cieľovej skupiny obyvateľov by mal vypovedať o charakteristikách ako úroveň 
rozumových schopností, temperament, „vzťah k ja“, „vzťah k ty“ – jednanie 
a vychádzanie s členmi spoločnosti, analýza potrieb a hodnôt, interakcia v spo-
ločnosti, analýza sociálnej percepcie a inferencie, analýza postojov a pod.  
 Porovnaním profilov pôvodných a nových obcí dostávame prvú informáciu 
o tom, do akej miery môžeme výsledky z pôvodných obcí (analyzovaných 
v tejto štúdii) indukovať na nové obce.  
 V prípade, že profily novej potenciálnej obce vhodnej na zaradenie do 
programu mikroúspor sa významne líšia od profilov pôvodne analyzovaných 
obcí, bolo by potrebné uskutočniť hlbšiu analýzu. 
 
Záver 
 
Situácia mnohých rómskych rodín z marginalizovaných chudobných regiónov 
je kritická a majú obmedzený prístup k statkom a službám typickým pre majo-
ritné obyvateľstvo. Napriek snahám mnohých vlád problém chudoby Rómov 
pretrváva a nedochádza k výrazným pozitívnym zmenám. Odborníci sa zho-
dujú v názore, že pomoc na riešenie chudoby by mala mať aktivačný charakter.  
 Niektorí autori zaraďujú k aktivačným nástrojom aj tzv. podmienené trans-
fery, t.j. hotovostné transfery v prospech chudobných. Podmieňujúcou aktivitou 
v rámci programov podmienených transferov môže byť aj preukázanie schop-
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nosti domácnosti vytvárať príjem a pravidelne sporiť malé sumy a s využitím 
nasporenej sumy v budúcnosti zvýšiť životnú úroveň. Práve táto aktivita bola 
rozhodujúcou podmienkou na vyplatenie bonusu (ako formy podmieneného 
transferu) chudobným domácnostiam na východnom Slovensku v rámci prog-
ramu Splňme si svoj sen, realizovaného združením ETP Slovensko. Program 
tak prepájal na Slovensku relatívne nový nástroj – mikrofinancie (vo forme 
mikrosporenia) – s programami podmienených transferov.  
 Napriek predpokladu, že chudobní ľudia nesporia, nedokážu sporiť a neve-
ria finančným inštitúciám, existuje množstvo štúdií dokazujúcich opak a k rov-
nakému záveru dospela aj táto štúdia. 
 V rámci analýzy programu možno za hlavné zistenie považovať to, že exis-
tujú štatisticky významné rozdiely medzi úspešnými a neúspešnými účastníkmi 
programu. Na rozdiel od neúspešných klientov (t.j. tých, ktorí program ukončili 
predčasne, pretože nedodržali podmienky programu) úspešní klienti vnímajú 
pozitívnu subjektívnu zmenu kvality bývania a schopnosti hospodáriť. Pozi-
tívna zmena sa prejavila aj z objektívneho pohľadu, konkrétne na zvýšení indi-
viduálneho blahobytu domácností vyjadreného indexom vybavenia domácnosti 
predmetmi dlhodobej spotreby. 
 Analýza je zameraná predovšetkým na rómske obyvateľstvo. Ukázalo sa, že 
klienti vnímajú program pozitívne a nepriame efekty programu sa prejavili aj 
na uvedomení si potreby vzdelania. Klienti zapojení do programu sa pravidelne 
zúčastňovali finančného školenia, ktorého cieľom bolo naučiť ich hospodáriť 
s peniazmi. Úspešní klienti považujú školenie za prínosné, čo mohlo priaznivo 
pôsobiť na ich zotrvanie v programe a v konečnom dôsledku na zvýšenie ich 
blahobytu.  
 Viaceré štúdie poukazujú na význam žien v mikrofinančných programoch. 
Vychádzajúc z výsledkov štúdie, môžeme skutočne predpokladať, že úloha 
žien v rómskych domácnostiach zapojených do programu je významná z po-
hľadu charakteristík, ako sú: sporivosť, venovanie sa deťom, starostlivosť 
o domácnosť a rozhodovanie o peniazoch.  
 V štúdii sú identifikované faktory, ktoré sú v úzkom vzťahu s úspechom/ne-
úspechom domácností zotrvať v programe. Uvedené faktory možno považovať 
za akýsi pomocný nástroj na kvantitatívne zhodnotenie charakteristík do-
mácnosti a mali by pomôcť upozorniť na žiadateľov, ktorí patria do „rizikovej“ 
skupiny a program by nemuseli úspešne ukončiť. Je potrebné si uvedomiť, že 
identifikované faktory majú slúžiť skôr ako pomocné charakteristiky. Ide 
o podporné charakteristiky pri riešení sporných prípadov, keď existujú pochyb-
nosti o tom, či žiadateľ bude schopný pravidelne sporiť. Individuálna analýza 
žiadateľa zo strany realizátora programu v spolupráci s komunitnými pracov-
níkmi, ktorí sú s potenciálnymi klientmi v dennom kontakte, je smerodajná 
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a mala by zohrávať významnú úlohu pri rozhodovaní o zaradení alebo nezara-
dení klienta do programu. 
 Účinky programu sú analyzované na vzorke najchudobnejších rómskych 
domácností s nízkou úrovňou vzdelania a ekonomickej aktivity jej členov. Pre 
tieto domácnosti je tiež charakteristický obmedzený prístup na finančný trh. Na 
to, aby domácnosť bola prijatá do programu, musela preukázať schopnosť 
generovať príjem a pravidelne sporiť dohodnutú sumu peňazí. Znamená to, že 
domácnosť musela mať aj istú dávku motivácie a záujem na zlepšení vlastnej 
situácie. Závery štúdie preto možno zovšeobecniť len na domácnosti spĺňajúce 
tieto kritériá. 
 Aj napriek dosiahnutým pozitívnym výsledkom nemožno mikrofinančné 
programy pokladať za univerzálny nástroj boja s chudobou. Mali by byť 
vnímané ako podporný – motivačný nástroj pre najchudobnejšie domácnosti, 
ktoré si uvedomujú potrebu zlepšiť vlastnú situáciu.  
 V budúcich analýzach našu pozornosť upriamime na zapájanie sa úspešných 
klientov do ostatných podporných aktivít realizovaných v regióne, ako aj na 
vnímanie prínosov účasti v programe Splňme si svoj sen s odstupom času.  
 
Tomáš Želinský pôsobí od roku 2009, kedy ukončil doktorandské štúdium, ako 
odborný asistent na Katedre regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej 
fakulty TU Košice. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zaoberá teóriou 
a meraním chudoby a problematikou mikrofinancií. Výsledkom jeho relatívne 
krátkej vedeckovýskumnej práce je viacero publikácií z oblasti odhadu 
chudoby, ekonomickej štatistiky a regionálneho rozvoja. 
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