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Perceptions on Inequality and on the Causes of Poverty in Slovakia. In this paper, popular 
perceptions on inequality and on the causes of poverty in Slovakia are analysed. The paper 
begins with the assumption that recognising popular perceptions will enable us to identify how 
socially marginalized people are represented in our society and what kinds of social policy 
measures are perceived as appropriate by the public. Our theoretical concept is based on a two 
dimensional typology with four basic types of poverty explanation: 1. individual blame or 
blaming-the-poor approach, 2. social blame or blaming-the-state approach, 3. individual fate and 
4. social fate. In addition to an empirical analysis, an assessment is made as to whether 
perceptions are shaped by basic principles present in the judgment process (self-interest, i.e. 
the underdog principle, or enlightenment principle). The dynamics of changes in public opinion 
are examined through available comparative datasets (European Values Study 1991 and 1999, 
Society 2004). The results show that the individual socio-economic position has an effect on the 
preferred explanation of poverty causes. The higher the socio-economic position, the more 
stigmatising the opinion. 
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 Štúdia sa zameriava na analýzu širšieho spektra názorov slovenskej verejnosti 
na nerovnosti a príčiny chudoby v spoločnosti. Sústredíme sa na ukázanie a vy-
svetlenie individuálnych a skupinových rozdielov v názoroch na chudobu a taktiež 
sa budeme snažiť ukázať, ako sa tieto názory v priebehu posledných pätnástich 
rokov menili. 
 Problémy chudoby a sociálneho vylúčenia, často spájané s problémom neza-
mestnanosti3, patria v súčasnosti medzi aktuálne témy aj v krajinách Európskej 
únie. Úzko súvisia s agendou EÚ a s prijímaním tzv. akčných plánov boja proti 
týmto negatívnym javom4. (Džambazovič, R. – Gerbery, D., 2005) Negatívne 
následky rastu úrovne sociálneho vylúčenia v spoločnosti sa pritom spájajú najmä 
s poklesom podpory demokracie, so stúpajúcim výskytom patologického správa-
nia, s nadmernou polarizáciou spoločnosti, s poklesom sociálnej solidarity 
a nárastom sociálnej izolácie. Napriek doterajším snahám krajín EÚ o redukova-
nie chudoby a sociálneho vylúčenia možno konštatovať, že sa im to neveľmi darí. 
Slovensko, ako vieme, je krajinou, v ktorej patrí miera nezamestnanosti medzi 
                                                 

najvyššie. Štatistický úrad na základe výberového zisťovania pracovných síl 
udáva nezamestnanosť v SR v druhom štvrťroku 2005 na úrovni 16,2% 
(www.statistics.sk, prístup 9.9.2005). Podľa údajov Eurostatu, ktoré vychádzajú 
z Mikrocenzu 2003, je podiel domácností ohrozených chudobou v SR na úrovni 
21%, čo je taktiež jeden z najvyšších podielov v rámci EÚ. Nezamestnanosť, 
chudoba a sociálne vylúčenie teda zostávajú aktuálnym problémom slovenskej 
spoločnosti. 
 Teraz však prejdime k tomu, prečo nás zaujíma otázka názorov na chudobu 
v slovenskej spoločnosti. Vo všeobecnosti vychádzame z predpokladu, že pozna-
nie verejnej mienky nám umožní identifikovať, aký je obraz sociálne margi-
nalizovaných ľudí v našej spoločnosti. Všeobecne prijímané názory, postoje či 
hodnoty sú zdrojom legitímnosti poriadku v spoločnosti. To, ako spoločnosť 
príjme a následne sa zžije s vysvetleniami, pravidlami či opatreniami (napríklad 
vlády), závisí vo veľkej miere i od toho, či tieto pravidlá chápe ako primerané 
danej situácii. Pripomeňme, že Weber rozlišuje medzi dodržiavaním pravidiel na 
základe ich legitimity v očiach dotknutých osôb (príkazy sú dodržiavané preto, 
lebo sa chápu ako primerané) a na strane druhej dodržiavaním pravidiel 
dosiahnutých použitím sily. (Weber, M., 1990 a 1999) 
 Koncept legitimity objasňuje dôležitosť sociologického skúmania vnímania 
chudoby verejnosťou. Je to tak preto, lebo toto vnímanie môže mať „praktické 
dôsledky pre legitimizáciu a životaschopnosť špecifických typov sociálnych 
opatrení proti chudobe... Názory verejnosti na chudobných a príčiny chudoby 
dovoľujú preniknúť do podstaty legitimizácie sociálnych a ekonomických nerov-
ností, ako aj do podstaty legitimity kolektívnych odpovedí na ne, a to vo forme 
inštitucionalizovaných sociálnych systémov a sociálnych opatrení proti chudobe.“ 
(Oorschot, van W. − Halman, L., 2000) 
 Odborná literatúra, ktorá sa týka problému chudoby a sociálneho vylúčenia, je 
dnes skutočne obsiahla5. Okrem literatúry sociologickej proveniencie je dôležitým 
zdrojom informácií o svete marginalizovaných ľudí aj história, keďže chápe do-
bové nazeranie na chudobu ako svoju dôležitú súčasť. Ako sa vyjadril Geremek 
(1999, s. 21), „história ľudskej spoločnosti je procesom premáhania egoizmu a 
šírenia pocitu solidarity.“ 
 Publikácie historikov patriacich k škole Annales (Geremek, B., 1999, Rhein-
heimer, M., 2003) analyzujú snahy stredovekých a rano-novovekých komunít 
o riešenie problému chudoby (aké boli, na čo sa zameriavali), pričom sa zameria-
vajú aj na širšiu analýzu dobových postojov k chudobe, ako aj reflexiu 
chudobných vo verejnosti (napr. ako bol vytváraný obraz chudobných v dobových 
                                                 

1 Štúdia bola vypracovaná na základe spolupráce na projekte VEGA č. 2/5117/25 s názvom Meniace sa alebo miznúce triedy? 
Triedna štruktúra a sociálna stratifikácia na Slovensku na prelome tisícročia“ (koordinátor: PhDr. Bohumil Búzik) a taktiež 
spoluprácou na projekte štátnej objednávky č. SP 51/028 06 00/028 06 02 – 2003 s názvom Regionálna diferenciácia, regionálny 
rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov (koordinátor: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.). 
2 Korešpondencia: Mgr. Katarína Strapcová, Sociologický ústav SAV, 813 64 Bratislava, Slovenská republika. Te.: +42421-2-
5296 4355, kl. 108; fax: +421-2-5296 1312, e-mail: katarina.strapcova@savba.sk 
3 Absencia zamestnania ako kľúčový faktor chudoby ekonomicky aktívnych ľudí. (Förster, M. F., 2004, Večerník, J., 2004) 5 Nemožno povedať, že to bolo vždy tak. Počas socializmu bola téma chudoby vysunutá na okraj pozornosti ako isté politické 

tabu, keďže priznať sa pretrvávajúcej existencii chudoby v socialistickej spoločnosti nebolo v tom čase žiaduce. (Večerník, J., 
2004) 

4 Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004-2006 pre Slovenskú republiku, ktorý sumarizuje opatrenia zamerané na prevenciu 
a znižovanie sociálneho vylúčenia, vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. 
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úradných záznamoch či v literatúre a tlači). Autori vo svojich dielach dokumen-
tujú, ako sa vytvárali a menili kolektívne postoje k chudobe v stredoveku a taktiež 
ako sa vytvárali a menili kľúčové diferenciácie a definície chudoby (prechod od 
súcitu, milosrdenstva, zľutovania a charity k sociálnej solidarite). Napríklad rozli-
šovanie medzi pomoc zasluhujúcou chudobou (starých, detí, chorých či hendi-
kepovaných) a pomoc nezasluhujúcou chudobou (tých, ktorí boli schopní praco-
vať) či rozlišovanie medzi materiálnou a nemateriálnou stránkou biedy. Historici 
čiastočne tiež dokumentujú to, ktoré názory mali krátkodobý alebo dlhodobejší 
vplyv, prípadne ktoré opatrenia sa vyskytli ako osamotené úspešné či neúspešné 
pokusy riešiť problém chudoby a naopak, ktoré perspektívy sa snažíme v mierne 
pozmenenej podobe aplikovať i v dnešnej sociálnej politike.  
 Pri čítaní týchto diel je zrejmé, že mnohé stereotypy v predstavách stredove-
kých ľudí sú aktuálne i dnes.6 Ako konštatuje Geremek (1999, s. 229), „v pred-
industriálnej Európe sa už stačili sformovať všetky spoločenské postoje k chudobe 
a bohatstvu (možno dokonca tiež hlavné programy sociálnej politiky), ktoré sa 
objavujú, alebo koexistujú v modernej priemyselnej spoločnosti. V sociálnej 
histórii posledných dvoch storočí sa menia základné kvantitatívne pomery medzi 
biedou a bohatstvom, rozširujú sa – alebo tiež menia – väzby kolektívnej solida-
rity, avšak chudoba zostáva súčasťou kontextu industriálneho vývoja.“ 
 Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o dnešný diskurz o sociálne odkázaných skupi-
nách obyvateľstva, možno konštatovať, že sa skutočne dynamicky vyvíja. Zmeny 
reflektujú rôznorodosť dopadov, ako aj rôznorodosť kombinácií dopadov, ktoré 
môže mať na človeka jeho nedostatočný príjem. Preto jednou z väčších zmien, 
s ktorou sa stretávame aj na Slovensku, je prechod od pojmu chudoba k pojmom 
sociálna marginalizácia a sociálne vylúčenie. Nesporne dôležitým momentom je 
i harmonizácia indikátorov sociálneho vylúčenia, ktorá umožňuje krajinám 
porovnávanie a ponúka im možnosť vidieť svoju pozíciu v širšom kontexte. 
(Džambazovič, R. – Gerbery, D., 2005, Čambáliková, M., 2003, Förster, M. F., 
2004)  
 Podobne ako vývoj diskusie o chudobe sa (hoci explicitne s istým oneskore-
ním) vyvíjala i diskusia o príčinách sociálnych a ekonomických nerovností medzi 
ľuďmi. Najmä v súčasných post-socialistických krajinách sa debata o novej 
podobe sociálnej stratifikácie, najmä o tzv. víťazoch a porazených súčasných 
procesov transformácie, stala často diskutovanou témou. Viaceré bývalé socialis-
tické krajiny, v minulosti výrazne ovplyvnené ideológiou egalitarizmu7, sa ocitli 

v priamej konfrontácii s novými princípmi trhovej ekonomiky (rastúci význam 
ekonomického kapitálu pri definovaní sociálneho statusu jednotlivcov, neza-
mestnanosť, privatizácia a pod.), ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na 
procesoch hierarchizácie a polarizácie v týchto spoločnostiach.  
 To, že pri analýze sociálnych nerovností sme nevyhnutne nútení poznať i situá-
ciu ekonomických nerovností, je dobre známy. Ako konštatujú viacerí spoločenskí 
vedci, celkový charakter sociálnych nerovností môže byť „pochopený len s pozna-
ním toho, ako a komu sú distribuované ekonomické zdroje“. (Vanfossen, B. H., 
1979, s. 96) Vzhľadom na transformačné procesy, ktoré začali po roku 1989 
prebiehať v našich geografických šírkach, sa nemožno čudovať, že príjmové 
nerovnosti u nás stále rastú. (Večerník, J., 1998; Lubyová, M. – Maroš, M. − 
Uramová, Ľ., 1998; Förster, M., 2004; Laluha, I. – Ošková, S. – Stanek, V., 2005) 
 Napriek negatívnemu vnímaniu rastu sociálnych a ekonomických nerovností 
v post-socialistických spoločnostiach nemožno hovoriť o ojedinelom trende vý-
voja. Ekonomické nerovnosti rastú takmer všade na svete, západnú Európu a 
severnú Ameriku nevynímajúc. (Atkinson, A. − Bourguignon, F., 2000, Got-
tschalk, P. – Smeeding, T. M., 1999, Gustafsson, B. - Johansson, M., 1997, 
Smeeding, T., 2002, Jesuit, D. − Smeeding, T., 2002, Förster, M. F., 2004) Viacerí 
z týchto autorov sa stotožňujú s názorom, že práve tento trend rastu vzbudil nový 
záujem o problematiku nerovností vo všeobecnosti a postavili do popredia pojmy, 
ako je solidarita a sociálna súdržnosť, ktoré sa v súlade s durkheimovskou 
tradíciou (Durkheim, É., 2004/1893) zväčša používajú synonymne. 
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 Obdobie po 2. svetovej vojne bolo totiž charakteristické optimistickými pred-
poveďami znižovania sociálnych a ekonomických nerovností v spoločnostiach 
„hojnosti“. Klasické diela ekonómov v povojnovom období mali tiež svoj podiel 
na istej „strate záujmu“ o nerovnosti vo všeobecnosti. Napríklad Kuznets (1955) 
predpokladal, že existuje priama súvislosť medzi ekonomickým rastom a po-
klesom nerovností. Predpokladal taktiež isté vývojové pravidelnosti, teda že 
s ekonomickým rastom a rastom príjmov budú nerovnosti na počiatku narastať (čo 
súvisí s procesom počiatočnej industrializácie a urbanizácie, tiež teda s precho-
dom pracovných síl z nerentabilného poľnohospodárskeho sektora k viac výnos-
nému priemyselnému sektoru), toto štádium bude však len prechodné a neskôr sa 
budú príjmové nerovnosti už len znižovať. Toto tvrdenie bolo často spájané 
s myšlienkou, že „dvíhajúci sa príliv zdvihne všetky lode“ (Hicks, D. A., 2000), 
čomu následne zodpovedal názor, že monitorovanie nerovností je ako „sledovať 
trávu rásť“. Vývoj v povojnových rokoch tomu skutočne nasvedčoval. Empirické 

6 Bližšie k historickej reflexii fenoménu chudoby na Slovensku: Dudeková (2003), Falisová (2003) a Kusá (2003).  7 Rovnostárske princípy v odmeňovaní znamenali, že mzdy zamestnancov neboli diferencované na základe pracovných výkonov, 
vyšších odborných schopností, náročnosti a zložitosti práce a ani na základe prosperity hospodárskeho sektora (naopak, menej 
výkonný poľnohospodársky sektor bol zvýhodňovaný na úkor výkonnejšieho priemyselného sektora). Čo sa týka príjmových 
nerovností, v bývalom Československu bola ich úroveň jednou z najnižších. (Večerník, J., 1998 a 2004) 

Napriek tomu, že princíp zásluhovosti bol deformovaný politickou ideológiou, môžeme tvrdiť, že v každodennom živote stále 
fungoval. Ani v období socializmu totiž nebola nivelizácia miezd chápaná pozitívne a väčšina ľudí si uvedomovala negatívne 
dopady radikálneho rovnostárstva (namiesto dôrazu na rovnosť šancí presadzuje rovnosť výsledkov napr. miezd), ktoré 
demotivovalo výkonných pracovníkov a paradoxne privilegovalo ľudí menej výkonných. 

Sociológia 37, 2005, č. 5 421



dáta získané z výskumného centra na výskum príjmových nerovností LIS8 však 
hovoria o opaku, teda že príjmové nerovnosti vo väčšine vyspelých krajín 
zaznamenávajúcich ekonomický rast majú rastúci trend. (Pozri graf č. 1) 

 Ako vidíme, objasňovanie súvislostí a trendov vývoja príjmových nerovností 
je komplexnou problematikou, pri ktorej dominujú individuálne (nízka kvalifiká-
cia), ako i makro-štrukturálne (daňová politika) faktory. Pre náš záujem je táto 
diskusia veľkou inšpiráciou, keďže veľmi podobné typy vysvetlení, a zdá sa, že 
dokonca v prepracovanejšej podobe, sa používajú i pri analýze názorov na príčiny 
chudoby.  

 Lindert (2000) v snahe objasniť distribučné trendy v nerovnostiach označuje 
šesť hlavných štrukturálnych zdrojov, ktoré sa dnes obyčajne používajú na 
objasnenie príčinných súvislostí kolísania nerovností v distribúcii príjmov. Tieto 
zahŕňajú: 1. populačné zmeny (demografické zmeny, migrácia), 2. rast úrovne 
kvalifikácie pracovnej sily, 3. asymetrická technologická zmena (ako skill-biased 
technological change), 4. produkt-dopyt posuny (domáce alebo svetové, pokles 
svetových cien, silnejšia medzinárodná konkurencia a pod.), 5. inštitúcie trhu 
práce (vrátane odborov), 6. rozpočtová redistribúcia (zdaňovanie, sociálne 
transfery a pod.). Ako autor ďalej poznamenáva, v súčasnej diskusii o príčinách 
rozširovania mzdových rozdielov v Británii a USA sa názory líšia najmä v tom, 
akú úlohu pripisujú faktorom ako: imigrácia, spomalenie rastu kvalifikácie, 
technologické zmeny šetriace prácu, posuny v dopyte po domácich produktoch, 
rast súťaže v dovoze, pokles významu odborov. (Lindert, P. H., 2000, s. 205) 

 
Graf č. 1: Nárast príjmových nerovností v deväťdesiatych rokoch 

 Atkinson a Bourguignon (2000) sa pri skúmaní vývoja príjmových nerovností 
sústredili najmä na rozdiely medzi kvalifikovanou a nekvalifikovanou prácou 
a tiež na to, aká je ich pozícia na súčasnom trhu práce. Upozorňujú pritom na to, 
ako súčasné technologické zmeny favorizujú kvalifikovaných zamestnancov, ako 
aj na tie ekonomické sektory, ktoré kvalifikovanú prácu intenzívnejšie využívajú. 
V pojmoch teórie ľudského kapitálu9 ide o rast návratnosti nákladov investova-
ných do kvalifikácie a vzdelania (v jednotlivých ekonomických sektoroch sa 
dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch líši, čo má potom dopad na tzv. 
asymetrickosť technologickej zmeny). To má za následok relatívny prepad 
nekvalifikovanej práce, sektorov od nej viac závislých, čo následne vyvoláva 
i negatívne zmeny v distribúcii príjmov. (Atkinson, A. − Bourguignon, F., 2000, 
s. 10) 
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8 Do projektu LIS (Luxembourg Income Study) (www.lisproject.org) je zapojených približne 25 štátov z Európy, Ameriky, Ázie 
a Oceánie, pričom dáta z niektorých krajín pokrývajú takmer 3 dekády. LIS databáza je kolekciou výskumov príjmov domácností 
z týchto krajín (household income surveys). Výskumy poskytujú demografické informácie a informácie o príjmoch a výdavkoch 
na troch odlišných úrovniach: domácnosť, osoba a dieťa.  
 Výskumný tím LIS transformuje pôvodné dáta z účastníckych krajín tak, aby obsahovali rovnakú štruktúru premenných, 
pričom rozlišuje tzv. harmonised variables (teda známe country-specific premenné) a standardized variables (teda premenné 
rovnaké pre všetky krajiny). Túto operáciu tiež nazývajú lisifikácia dát (lissification of the dataset). Harmonizácia a 
štandardizácia dátových súborov je nevyhnutná pre medzinárodný komparatívny výskum. Slovensko má v databáze zatiaľ dva 
dátové súbory z Mikrocenzov 1992 a 1996. V najbližšom období by mali byť k dispozícii i slovenské údaje z Mikrocenzu 2003. 

 9 Ekonomické teórie ľudského kapitálu (human capital theory) interpretujú vzdelanie ako investíciu do pracovnej sily, čo je 
porovnateľné napr. s investíciou do výrobných zariadení. Zaoberajú sa otázkami investovania času a peňazí do zlepšovania 
kvality pracovníkov odbornou prípravou a vzdelávaním. Zdôrazňuje sa tiež, že profesie, ktoré vyžadujú vyššie vzdelanie, musia 
byť lepšie zaplatené, ak chcú prilákať dostatočné množstvo pracovníkov, pretože tí očakávajú návratnosť (returns) investície do 
ľudského kapitálu. (Velký sociologický slovník, 1996, s. 474) 

Zdroj: Luxembourg Income Study (www.lisproject.org, prístup: 27.8.2005) 
Poznámka: Údaje za jednotlivé krajiny sa vo väčšine prípadov týkajú nárastu/poklesu Gini koeficientu medzi 
rokom 1991 a 2000. Ak údaje za tieto roky neboli prístupné, zvolili sme pre ilustráciu iné údaje, ktoré boli 
k dispozícii (údaje za Slovensko a Českú republiku reprezentuje rozdiel medzi rokmi 1992 a 1996). 
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Analýza názorov na príčiny chudoby 
 
 Dnešné skúmanie názorov ľudí na príčiny chudoby sa často dáva do súvislosti 
s charakterom sociálnej politiky v danej krajine, hoci nebola preukázaná jedno-
značná súvislosť medzi percepciou chudoby v tej ktorej krajine a charakterom jej 
sociálneho štátu. Skúma sa napr. súvislosť so známou typológiou Esping-Andersa 
a jeho známa typológia sociálneho štátu. (Oorschot, van W. – Halman, L., 2000; 
Arts, W. – Gelissen, J., 2001; Arts, W. – Halman, L. – Oorschot, van W., 2003; 
Alesina, A. – Glaeser, E. L., 2004) Tieto prístupy často vychádzajú z predstavy 
rôznej hierarchizácie priorít vo vzťahu k sociálnej solidarite, čo má za následok 
rozdiely v opatreniach sociálnej politiky v daných typoch sociálneho štátu. 
Predpokladá sa, že formálna solidarita formulovaná v sociálnom systéme štátu má 
zásadný vplyv i na neformálnu solidaritu so sociálne odkázanými, pociťovanú na 
individuálnej úrovni. Ako konštatuje Večerník (2004, s. 831), „nielen chudoba 
sama osebe, ale aj jej kontext je dôležitý. Nielen objektívne okolnosti, ale tiež 
„mierna“ politická klíma súvisí s jej percepciou a s podporou politík na jej 
zmiernenie. To sa spája s takými pojmami, ako je „sociálna spravodlivosť“, 
„sociálna rovnosť“ a „rovnosť šancí“ a po novom taktiež so „sociálnou kohéziou“ 
a „sociálnym začlenením“. Vnútorná konzistencia a vonkajšia legitimita týchto 
pojmov môže výrazne uľahčiť procesy začlenenia.“ 
 Súčasná diskusia o rôznych príčinách chudoby a o percepcii chudoby vo 
verejnosti nie je nijako široko rozvinutou problematikou10. Avšak v posledných 
desaťročiach sa táto téma pomaly rozvíjala a v našom poznaní vznikali dôležité 
diferenciácie a definície základných rozdielov. V súčasnosti sa pri hodnotení a 
analýze názorov na príčiny chudoby najčastejšie používa typológia so štyrmi 
základnými typmi ich vysvetľovania. (Oorschot, van W. – Halman, L., 2000, s. 7) 
Podľa nej sa príčiny chudoby viažu na: 1. chudobu ako zlyhanie jednotlivca, tzv. 
blaming-the-poor prístup, 2. chudobu ako osud jednotlivca, 3. chudobu ako 
zlyhanie spoločnosti, tzv. blaming-the-state prístup, 4. chudobu ako osud 
spoločnosti.  
 V danej typológii môžeme identifikovať dve základné dimenzie, a to dimenziu 
„individuálne vz. spoločenské“ a dimenziu „zlyhanie vz. osud“. Prvá býva nie-
kedy označovaná aj ako individuálno-štrukturálna dimenzia. Umožňuje rozlíšiť, či 
sa príčiny chudoby vnímajú skôr ako vnútorné – viažuce sa na konkrétneho 
jednotlivca (akcentuje morálne zlyhanie, napr. chudobní ako ľudia s negatívnymi 
osobnými vlastnosťami, lenivci, špekulanti, alkoholici a pod.) alebo vonkajšie, 
teda viažuce sa predovšetkým na spoločnosť (či istú vonkajšiu skupinu ľudí) a 
teda neovplyvniteľné konkrétnym jednotlivcom – chudobní ako obete vonkajších 

okolností, negatívnych spoločenských javov, ako je nespravodlivá distribúcia 
zdrojov, stigmatizácia chudobných (Goffman, E., 2003) a pod. 
 Druhou dôležitou dimenziou je „zlyhanie vz. osud“, pričom dôraz na zlyhanie 
(obžaloba, obvinenie, vina) súvisí s kritickým presvedčením o možnosti aktívne 
ovplyvniť a kontrolovať podmienky, v ktorých sa jedinec či spoločnosť nachádza 
(napr. chudobní ako nedostatočne aktívni ľudia). A naopak osud (údel) súvisí s 
presvedčením o výskyte istej neovplyvniteľnej zhody okolností, ktoré negatívne 
pôsobia na život jednotlivca či spoločnosti (napr. názor, že chudobní majú proste 
smolu, že ekonomickej recesii sa nedá uniknúť, že je nevyhnutné znášať následky 
technologického pokroku a pod.). Je to teda istý druh fatalistického postoja 
k podmienkam života jednotlivca. 
 Operacionalizácia tejto koncepcie do podoby indikátorov má potom formu 
štandardnej otázky11: Prečo u nás niektorí ľudia žijú v chudobe? Uvádzame štyri 
možné dôvody. Vyberte z nich ten, ktorý považujete za najdôležitejší. 1. pretože im 
nepraje šťastie, 2. z lenivosti a nedostatku pevnej vôle, 3. pre nespravodlivosť 
v našej spoločnosti, 4. je to nevyhnutná súčasť pokroku v modernom svete, 
5. žiaden z uvedených dôvodov, N = neviem. Vo výskumoch sa väčšinou pri tejto 
otázke následne zisťuje i „druhý najdôležitejší dôvod“. 
 Celkový pohľad na prepojenie teoretickej koncepcie a indikátorov použitých 
na meranie vo výskumoch nám ponúka tabuľka č. 1: 
 
Tabuľka č. 1: Dve základné dimenzie a štyri typy vysvetľovania chudoby 
 
 Individuálne  Spoločenské  
Zlyhanie Zlyhanie jednotlivca Zlyhanie spoločnosti 
 Chudobní sú leniví, chýba im 

šetrnosť, dobrá morálka 
Chudobní sú obeťami konania iných, sú obeťami 
sociálnej nespravodlivosti 

Osud (údel) Osud jednotlivca Osud spoločnosti 
 Chudobným nepraje šťastie Chudobní sú obeťami nekontrolovateľného 

spoločenského a globálneho rozvoja 
 
Zdroj: Oorschot, van W. − Halman, L., 2000. 
 
 Autori van Oorschot a Halman upozorňujú na to, že táto typológia pozostáva 
zo štyroch ideálnych typov, ktoré sa v realite môžu kombinovať, a že ľudia vo 
svojich vysvetleniach tieto typy skutočne i rôzne kombinujú, ak na to majú 
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11 Rovnaká otázka bola použitá napríklad už vo výskume Eurobarometer 5 Satisfaction and Poverty (máj – jún 1976). Výskum 
bol realizovaný v 9 štátoch západnej Európy a hlavnými riešiteľmi boli Ronald Inglehart a Jacques-Rene Rabier. Samotná séria 
výskumov Eurobarometer začala v roku 1974 (dokumentácia k výskumom na 10 V Čechách pozri Řeháková (2000), Matějů (2000) a Kreidl (2000). http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm, last accessed 25.5.2005). 
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 Treťou hypotézou, ktorú sa budeme snažiť overiť, je hypotéza osvietenstva 
(enlighment hypothesis), ktorá predpokladá, že vzdelanejšia časť populácie sa 
dokáže emancipovať od čisto osobných záujmov a bude preferovať pro-sociálne 
postoje a hodnoty, ktoré sa najčastejšie viažu na moderné občianstvo. (Robilson, 
R. – Bell, W., 1978, s. 129) Z hľadiska morálky ide teda o niečo ako „vyznávanie 
férového sveta“. (Lerner, M. – Lerner, S., 1981) Možno teda predpokladať, že 
neformálna solidarita vzdelanejších ľudí so sociálne odkázanými ľuďmi bude 
vyššia.  

možnosť (napr. vo výskumoch zameraných špeciálne na skúmanie sociálnych 
nerovností a chudoby, ktoré pracujú s viacerými batériami otázok12). 
 Pri interpretácii individuálnych rozdielov v názoroch na príčiny chudoby 
budeme čiastočne vychádzať z troch základných predpokladov, ktoré sa využívajú 
pri vysvetľovaní rozdielov v postojoch ľudí k princípom sociálnej spravodlivosti. 
(Gijsberts, M., 2002; Arts, W. – Gelissen, J., 2001) Prvá hypotéza sa čiastočne 
opiera o teóriu racionálnej voľby a koncept zvažovania ziskov a strát. V našom 
chápaní sa viaže na pojem princípu sledovania vlastného záujmu (self-interest 
principle), ktorý predpokladá, že jednotlivci sa riadia podľa toho, čo je prospešné 
z hľadiska ich socio-ekonomickej pozície v spoločnosti. Robinson a Bell (1978, 
s. 128) nazývajú tento princíp aj ako princíp znevýhodnených (the underdog 
principle), ktorý súvisí s tým, že jednotlivci v nevýhodnejších stratifikačných 
pozíciách zastávajú negatívnejšie postoje k nerovnosti. Naopak, jednotlivci, kto-
rým ich pozícia v stratifikačnom systéme prináša zisky, majú sklon považovať 
usporiadanie nerovností za spravodlivé. Daný princíp môžeme využiť aj pri 
analýze rozdielov v chápaní príčin chudoby, pričom sledujúc danú logiku môžeme 
očakávať významné rozdiely medzi ľuďmi s vyššou a nižšou socio-ekonomickou 
pozíciou v stratifikačnom systéme. Následne budeme teda o respondentoch v jed-
notlivých kategóriách znakov, ktoré majú nejakú súvislosť s pozíciou indivídua 
v stratifikačnom systéme (napr. vzdelanie, ekonomická aktivita, príjem a pod.) 
predpokladať, že ich postoje sa budú medzi sebou navzájom štatisticky významne 
líšiť. Líšiť sa budú mierou akceptácie či naopak odsudzovania chudoby. 

 Zatiaľ čo prvé dve hypotézy sú konkurenčným vysvetlením toho istého správa-
nia, tretia hypotéza predpokladá výskyt opačného správania. 
 
Dáta a ich analýza 
 
 V predchádzajúcej časti sme predstavili jeden zo súčasných spôsobov analýzy 
postojov k chudobe, ktorý sme zvolili za referenčný rámec našej analýzy. Aký typ 
vysvetľovania príčin chudoby teda prevažuje v názoroch verejnosti na Slovensku? 
Ako sa tento názor vyvíjal v 90. rokoch? A aké sú rozdiely vo vnímaní medzi 
vybranými skupinami obyvateľov? To sú otázky, na ktoré sa pokúsime odpovedať 
v tejto časti. 
 Pri analýze názorov súvisiacich s charakterom sociálnych nerovností a názorov 
na príčiny chudoby vychádzame predovšetkým z výskumu Spoločnosť 2004, ktorý 
realizoval Sociologický ústav SAV13. Taktiež využívame údaje z výskumov s ná-
zvom Výskum európskych hodnôt z rokov 1991 a 1999. Tento výskum je súčasťou 
medzinárodného projektu dlhodobého výskumu European Values Study (EVS)14, 
ktorý sa začal v roku 1981 (prvá vlna výskumov).  

 Druhým princípom, ktorý čiastočne súvisí s prvým a na základe ktorého môžu 
ľudia zvažovať svoj názor, je tendencia vyhraňovať sa voči iným etnocentrickou 
optikou dobrí/ normálni/morálni „MY“ a zlí/čudní/nemorálni „ONI“. (Alesina, A. 
– Glaeser, E. L., 2004) V tomto zmysle môžeme hovoriť o nepriateľsky naladenej 
pozícii voči chudobným. Fungovanie tohto princípu nás bude zaujímať najmä 
v súvislosti s preferovaním možnosti „chudoba je dôsledkom lenivosti a nedos-
tatku pevnej vôle“. Táto kategória odpovedí v sebe nesie jednoznačný morálny 
súd, ktorý patologizuje správanie sociálne odkázaných ľudí a pripisuje im nega-
tívne definovanú identitu. Istým spôsobom teda diskredituje postavenie sociálne 
odkázaných. Podľa tejto hypotézy bude neformálna solidarita s takto definovanou 
skupinou ľudí značne obmedzená a následne možno očakávať i striktný postoj 
k verejným výdavkom na sociálne zabezpečenie. Preto nás bude zaujímať, u ktorej 
skupiny respondentov rezonuje takéto vnímanie sociálne odkázaných najčastejšie. 

 V prvej časti analýzy sa zameriame na údaje z roku 2004 a pokúsime sa od-
kryť, aký bol charakteristický obraz vnímania príčin chudoby na Slovensku krátko 
po vstupe do Európskej únie (výskum sa realizoval v októbri – novembri 2004).  
 V tabuľke č. 2 môžeme nájsť základné početnosti, ktoré nám približujú obraz 
vnímania chudoby a jej príčin medzi Slovákmi. Najpreferovanejším dôvodom je 
„nespravodlivosť v našej spoločnosti“ (uviedla nadpolovičná väčšina, 55,8% 
respondentov). Z hľadiska našej teoretickej koncepcie teda v slovenskej verejnosti 
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13 Výskum Spoločnosť 2004 sa realizoval na vzorke 3980 respondentov v rámci projektu štátnej objednávky Regionálna 
diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných dosahov. Údaje boli zozbierané metódou 
štandardizovaných rozhovorov (face-to-face interview), počas ktorých anketár zaznamenával odpovede respondentov do 
dotazníka. Výberový súbor bol utvorený kvótnym výberom. Kontrolovanými kvótnymi znakmi boli – pohlavie, vek, vzdelanie, 
národnosť, veľkosť sídla a kraj bydliska. Výberová vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku 18 a viac rokov. 
14 European Values Study (EVS) sa zameriava na empirické skúmanie základných hodnôt, názorov a postojov ľudí v krajinách 
Európy. (Pozri Halman, L., 2001) Prostredníctvom štandardizovaného dotazníka boli doposiaľ uskutočnené tri vlny výskumov 
(1981, 1990-1991 a 1999-2000), čo umožňuje skúmanie tendencií a zmien základných hodnôt a názorov, ako aj porovnávanie 
zúčastnených krajín navzájom (v poslednej vlne výskumov v roku 1999 sa zúčastnilo 32 štátov). Na Slovensku sa výskum 
uskutočnil dvakrát, v roku 1991 a v roku 1999. K dispozícii teda máme dva výskumy, ktoré je možné využiť na porovnávaciu 
analýzu. 

12 V už spomínanom výskume Eurobarometer 5 (máj – jún 1976) boli v sade otázok o príčinách chudoby aj indikátory ako - vek 
a osamelosť (age and loneliness), choroba a nedostatočné zdravie (sickness, ill health), dlhodobá nezamestnanosť (chronic 
unemployment), nedostatočné vzdelanie (lack of education), zanedbávanie v detstve (deprived childhood), nedostatočná 
predvídavosť (lack of foresight), pitie a alkohol (drinking, alcohol), lenivosť (laziness), príliš veľa detí (too many children). 
Respondenti mali možnosť viacerých odpovedí a vyberali tri najdôležitejšie príčiny chudoby. 
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prevláda názor, ktorý kladie dôraz na „zlyhanie spoločnosti“ pri hodnotení príčin 
chudoby. Druhým najčastejšie uvádzaným dôvodom je „lenivosť, nedostatok 
pevnej vôle“ (18,4% resp.), teda názor, ktorý sa spája predovšetkým so „zlyhaním 
jednotlivca“. Môžeme sledovať, že rozdiel v počte prívržencov prvého a druhého 
najčastejšie uvádzaného názoru je skutočne výrazný, a to viac než trojnásobný. 
 
Tabuľka č. 2: Štruktúra názorov na príčiny chudoby na Slovensku v roku 
2004 
 

 Slovensko 
Spoločnosť 2004 
(počet) 

Slovensko 
Spoločnosť 2004 
(%) 

Nepraje im šťastie 507 13,7 
Lenivosť, nedostatok pevnej vôle 681 18,4 
Nespravodlivosť v spoločnosti 2067 55,8 
Nevyhnutná súčasť pokroku 451 12,2 
Počet respondentov 3706 93,1 
Missing1 274 6,9 
Celkový počet respondentov vo výskume 3980 100 

 
Zdroj: Údaje sú z dátového súboru Spoločnosť 2004, archivovaného v Sociologickom ústave SAV. 
1 Z analýzy sú vylúčení len tí respondenti, ktorí odpovedali možnosťou „žiaden z uvedených dôvodov“ a 
„neviem“ (=missing values). Možnosť „žiaden z uvedených dôvodov“ (pôvodne 5,4%-ný podiel respondentov) 
sme vylúčili pre lepšiu ilustráciu a interpretáciu vzhľadom na použitú teoretickú koncepciu. Respondenti 
posudzovali jednu najvýznamnejšiu príčinu chudoby. 
 
 Z uvedených údajov vyplýva, že pri vysvetľovaní príčin chudoby dominuje na 
dimenzii „zlyhanie vz. osud“ skôr aktivisticky vnímané zlyhanie (spoločnosti 
alebo jednotlivca, 55,8% + 18,4%, spolu 74,2%) nad pasívnym kapitulovaním pod 
tlakom osudu (13,7% + 12,2%, spolu 25,9%). Z hľadiska dimenzie „spoločenské 
vz. individuálne“ zas možno povedať, že spoločenské príčiny vysvetľovania 
chudoby (55,8% + 12,2%, spolu 68%) výrazne prevýšili tie, ktoré sa kladú za vinu 
jednotlivcom (13,7% + 18,4%, spolu 32,1%). Pri porovnaní s krajinami, ktoré sa 
zúčastnili na výskume EVS 1999-2000, by sa Slovensko zaradilo medzi krajiny 
s najvyššou mierou kritiky nespravodlivosti v spoločnosti, ktorými sú Švédsko, 
Španielsko, Litva, Poľsko, Bulharsko či Chorvátsko. (Halman, L., 2001, s. 47) 
 V slovenskej spoločnosti teda ľudia vnímajú chudobu najmä ako dôsledok 
pôsobenia „kontrolovateľného“ makro-spoločenského fenoménu, ktorým je so-
ciálna spravodlivosť v spoločnosti, respektíve jej nedostatok. Teda prevažuje ten 
typ vysvetlenia príčin chudoby, ktorý vníma istú nevhodnú konšteláciu spoločen-
ských štruktúr ako zodpovednú za daný stav. Avšak na základe tohto indikátora 
nemôžeme povedať viac a detailnejšie o charaktere nespravodlivosti v spoloč-
nosti, ktorú majú respondenti na mysli. Nevieme, či vnímajú ako nespravodlivú 

redistribúciu príjmov, daňovú politiku štátu, nekorektnosť zamestnávateľov voči 
zamestnancom, nízku stabilitu pracovných miest, nízke platy, nezamestnanosť 
alebo napr. diskrimináciu na základe rodových rozdielov. Pojem sociálna spra-
vodlivosť je širokým pojmom a môže sa vzťahovať na množstvo sociálnych 
javov. Napriek tomu však môžeme konštatovať, že vo všeobecnosti u Slovákov 
prevažuje názor, ktorý vidí možnosti eliminovania tohto nežiaduceho javu ako 
otvorené. 
 Ako teda môžeme definovať názorovú klímu Slovákov pri vnímaní chudoby? 
Z hľadiska už spomínanej optiky „my a oni“ možno konštatovať, že vo verejnosti 
neprevažuje názor, ktorý by akcentoval negatívnu morálku sociálne odkázaných 
a diskreditoval ich sociálne postavenie. Nad „prísne odsudzujúcim“ postojom teda 
prevažuje skôr akceptácia. Podobne tiež vo verejnej mienke neprevážili 
fatalistické postoje, hoci ich podiel nie je zanedbateľný. Zdá sa teda, že priestor na 
solidarizovanie sa s chudobnými zostáva do veľkej miery otvorený.  
 Hoci je solidarita s chudobnými na Slovensku sympatická, na druhej strane 
možno povedať, že názorová klíma na Slovensku takto istým spôsobom zároveň 
reflektuje nízku otvorenosť šancí, ktoré by mala spoločnosť svojim občanom 
poskytovať. Táto skutočnosť sa stáva výraznou najmä vtedy, ak sa bližšie 
pozrieme na názory, ktoré súvisia s možnosťami uplatnenia ľudí na súčasnom trhu 
práce. Ako sme už spomenuli, ekonomická aktivita je hlavným faktorom, ktorý 
umožňuje ľuďom uniknúť a vzdialiť sa riziku chudoby.  
 
Tabuľka č. 3: Názory na možnosti uplatnenia na súčasnom trhu práce 
 
 Aké ťažké/ľahké je na Slovensku.....? 

mi Rovnako 
ťažké/ľahké ťažké 

Ťažké Ľahké Veľmi 
ľahké 

Spolu 
(počet resp.) 

...pre nezamestnaných získať 
prácu 43,1 43,2 7,2 4,9 1,6 3961 

...pre zamestnanca dostať 
podobnú alebo lepšie platenú 
prácu, ak by chcel 

32,3 50,3 10,1 5,8 1,5 3948 

...začať s podnikaním 29,8 44,4 13,2 9,7 3,0 3912 

 Veľ

 
Zdroj: Údaje sú z dátového súboru Spoločnosť 2004 archivovaného v Sociologickom ústave SAV. 
 
 Prevažná väčšina ľudí vidí šance uplatnenia nezamestnaných na trhu práce ako 
nízke, keď tvrdí, že je pre nich ťažké získať prácu (veľmi ťažké + ťažké, 86,3%). 
Ani ďalšia možnosť zapojenia sa do pracovných aktivít, teda zapojenie sa do 
podnikania nie je vnímané ako práve jednoduchá záležitosť (veľmi ťažké + ťažké, 
74,2%). Možno sa nazdávať, že spôsob, akým ľudia vnímajú situáciu uplatnenia 
sa na trhu práce, sa odráža aj v ich názoroch na príčiny chudoby. Je totiž ťažké 
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Graf č. 2: Vývoj názorov na príčiny chudoby v rokoch 1991-2004, hlavné 
dimenzie 

vidieť chudobu ako dôsledok „zlyhania jednotlivca“, keď zároveň vieme, že ich 
možnosti vymanenia sa z chudoby vlastnou aktivitou sú minimálne. 
 Okrem toho, ako súvisia názory na príčiny chudoby s percepciou reality, nás 
však zaujíma i to, ako sa tieto názory vyvíjali. Proporcie odpovedí slovenských 
respondentov v roku 1991, 1999 a 2004 nájdeme v tabuľke č. 4. Na základe týchto 
údajov môžeme identifikovať, aké vzory percepcie chudoby prevládali v minu-
losti. Zreteľne možno vidieť, že názorové zmeny sa skutočne odohrali. Pri 
testovaní štatistickej významnosti rozdielov v názoroch medzi rokmi 1991, 1999 a 
2004 sa tieto názorové profily ukázali ako štatisticky významne rozdielne. 
 
Tabuľka č. 4: Vývoj štruktúry názorov na príčiny chudoby v rokoch 1991-
2004 
 
 Slovensko 

EVS 1991 
(%) 

Slovensko 
EVS 1999 
(%) 

Slovensko 
Spoločnosť 2004 
(%) 

Nepraje im šťastie 11,1 11,0 12,9 
Lenivosť, nedostatok vôle 34,1 31,3 17,4 
Nespravodlivosť v spoločnosti 32,8 37,6 52,7 
Súčasť pokroku 15,8 11,3 11,5 
Žiadny z uvedených 6,2 8,8 5,5 
Počet respondentov 1073 1283 3920 
Missing1 63 48 60 
Celkový počet respondentov vo výskume 1136 1331 3980 

 

 
Zdroj: Údaje za Slovensko sú z dátových súborov EVS archivovaných v Sociologickom ústave SAV a z nového 
výskumu Sociologického ústavu SAV Spoločnosť 2004. 

 1 Z analýzy sú vylúčení len tí respondenti, ktorí odpovedali možnosťou „neviem“ (=missing values). Respondenti 
určovali jednu - najdôležitejšiu príčinu. 

 
Zdroj: Údaje za Slovensko EVS 199, EVS 1999 a Spoločnosť 2004 archivované v Sociologickom ústave SAV. 
Z analýzy sú vylúčení respondenti, ktorí odpovedali možnosťou „neviem“ (=missing).   
  Zatiaľ čo v roku 1991 mierne prevažoval názor, že ľudia žijú v chudobe kvôli 

lenivosti a nedostatku pevnej vôle (34,1%), v roku 1999 už prevažoval názor, že 
chudoba je najmä dôsledkom existujúcej nespravodlivosti v spoločnosti (37,6%), 
pričom v roku 2004 narástol tento podiel odpovedí na výrazných 52,7%. V slo-
venskej spoločnosti dnes ľudia vnímajú chudobu najmä ako dôsledok pôsobenia 
„kontrolovateľného“ makro-spoločenského fenoménu, ktorým je sociálna 
spravodlivosť v spoločnosti. Avšak ako vidíme, nebolo to tak vždy, najmä pokiaľ 
ide o dimenziu „individuálne vz. spoločenské“. Premeny podielov jednotlivých 
názorov na dvoch základných dimenziách typológie predstavenej v predchádzajú-
cej časti môžeme sledovať v grafe č. 2. 

 K vysvetleniam na margo zmien v názorovej štruktúre obyvateľov možno po-
znamenať, že verejnosť takto určitým spôsobom reflektuje spoločenské zmeny 
v období transformácie. V súvislosti s fungovaním princípu znevýhodnených sa 
možno domnievať, že nárast skupiny strácajúcich a zmenšovanie sa skupiny tých, 
ktorým zmeny stratifikačného systému priniesli zisky, mali vplyv aj na nárast tej 
skupiny názorov, ktorá videla príčiny chudoby ako zlyhanie spravodlivosti v spo-
ločnosti. Slovenská spoločnosť, ako vieme, nemala mnoho skúseností s problé-
mom nezamestnanosti na začiatku transformačného obdobia, keďže počas socia-
lizmu sa prioritne presadzovala politika plnej zamestnanosti (aj za cenu zníženej 
ekonomickej efektivity). Dlhodobejší stav nezamestnanosti bol v tomto období 
považovaný za nezákonný, človek bol nútený zamestnať sa (či už to chcel alebo 
nechcel), čím bol výrazným spôsobom regulovaný trh práce. Pasívnejší zamest-
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Tabuľka č. 5: Názory na príčiny chudoby vo vybraných kategóriách obyvateľov nanci boli často nepriamo zvýhodňovaní, keďže prepustenie z práce im nehrozilo 
a ich mzda sa vďaka mzdovej nivelizácii príliš nelíšila od aktívnejších kolegov. 
Zdá sa, že na začiatku transformačného obdobia vo verejnosti silnejšie rezonovali 
tieto negatívne javy a ľudia sa nazdávali, že nové zmeny dopadnú najmä na ta-
kýchto nezodpovedných lenivcov a špekulantov, ktorým sa v skutočnosti pracovať 
nechcelo. 

 

Prečo u nás niektorí ľudia žijú v chudobe?  
Nepraje im  
šťastie 

Lenivosť, bez  
pevnej vôle 

Nespravodlivosť  
v spoločnosti 

Nevyhnutná 
súčasť pokroku 

Žena/Muž: (Missing = 6,9%, N = 3706) 
Muž 13,2 18,5 54,9 13,5  
Žena 14,1 18,3 56,6 11,0 

Spolu 13,7 18,4 55,8 12,2 
Vek: (Missing = 6,9%, N = 3706) 

18-19 rokov 19,9* 18,0 47,8* 14,3 
20-29 rokov 14,5 19,6 53,2 12,7 
30-39 rokov 14,2 19,2 51,5* 15,1** 
40-49 rokov 12,5 18,9 54,2 14,4* 
50-59 rokov 13,3 17,6 58,1 10,9 
60-69 rokov 11,9 15,4* 64,6*** 8,1** 

 

70 a viac rokov 14,6 19,9 59,7 5,8** 
Spolu 13,7 18,4 55,8 12,2 
Vzdelanie: (Missing = 6,9%, N = 3706) 

Základné (aj neukonč.) 17,8*** 13,2*** 60,3** 8,7** 
Stredné bez maturity 14,3 16,2** 61,3*** 8,2*** 
Stredné s maturitou 12,3 21,3*** 52,9* 13,4 

 

Vysokoškolské 8,6** 25,7*** 36,9*** 28,8*** 
Spolu 13,7 18,4 55,8 12,2 
Ekonomická aktivita: (Missing = 9,6%, N = 3596) 

Zamestnanci 13,6 19,4 53,3** 13,7** 
Podnikatelia 12,9 31,9*** 35,8*** 19,4*** 
Nezamestnaní 15,1 7,7*** 71,2*** 6,0*** 
Študenti 14,1 19,3 41,7*** 25,0*** 

 

Dôchodcovia/invalidi 13,3 16,2 64,4*** 6,1*** 
Spolu 13,6 18,4 55,8 12,2 
Čistý mesačný príjem (len zamestnanci a podnikatelia): (Missing = 13,9%, N = 2026)  
 do 8.000 14,9 13,1*** 65,0*** 7,0*** 
  8.001 – 10.000 14,2 16,1** 58,0** 11,7 
 10.001 – 12.000 12,4 22,1 51,9 13,6 
 12.001 – 16.000 10,0 24,8* 45,3** 20,0*** 
 16.001 a viac 15,3 31,5*** 32,1*** 21,2*** 
Spolu 13,3 20,8 51,7 14,2 
Kraje SR: (Missing = 6,9%, N = 3706)  
 Bratislavský 14,1 21,3 46,4*** 18,2*** 
 Trnavský 12,8 17,6 52,6 16,9** 
 Trenčiansky 13,2 14,2 57,7 14,9 
 Nitriansky 16,2 19,1 54,0 10,7 
 Žilinský 13,5 16,3 59,8 10,3 
 Banskobystrický 14,8 18,7 56,1 10,4 
 Prešovský 12,5 19,4 58,5 9,6 
 Košický 12,1 19,8 59,3 8,7** 
Spolu 13,7 18,4 55,8 12,2 

 V neskoršom vývoji spôsobili trhové mechanizmy útlm istých odvetví ekono-
miky a tým aj výrazný nárast miery nezamestnanosti v našej spoločnosti. Mnohí 
zamestnanci boli po hromadnom prepúšťaní vytlačení z trhu práce. Stabilita 
pracovných miest bola výrazne obmedzená, na čo doplatili najmä menej kvalifiko-
vaní zamestnanci. Znevýhodnenými osobami na trhu práce sa však stali aj absol-
venti, mladiství, dlhodobo nezamestnaní, uchádzači o zamestnanie vo veku nad 50 
rokov či uchádzači o zamestnanie so zníženou pracovnou schopnosťou a obyvate-
lia regiónov s útlmom ekonomickej produkcie.  
 Postupom pôsobenia trhových mechanizmov sa taktiež presunulo ťažisko za-
mestnávateľského sektora od štátneho k sektoru súkromnému. Tým sa viac menej 
eliminovala i prezamestnanosť v niektorých podnikoch, prípadne sa produktivita 
práce zvyšovala i prepúšťaním niektorých zamestnancov (prepúšťanie z orga-
nizačných dôvodov a pod.). Ponuka pracovnej sily výrazne prevýšila dopyt, 
tvorba nových pracovných miest bola minimálna a obmedzené boli tak aj mož-
nosti získať zamestnanie. Zdá sa, že zmeny v oblasti zamestnanosti, ktoré sa udiali 
v dôsledku pôsobenia trhových mechanizmov, mali vplyv aj na štruktúru názorov 
viažucich sa k príčinám chudoby. Práca prestala byť samozrejmosťou a neza-
mestnanosť ako jeden z dôležitých rizikových faktorov poklesu životnej úrovne sa 
stala realitou v mnohých slovenských rodinách. Vysoká úroveň nezamestnanosti a 
obmedzené možnosti získať nové zamestnanie mohli preto viesť k názorovému 
posunu od „zlyhania jednotlivca“ k „zlyhaniu spoločnosti“, teda k častejšiemu 
reflektovaniu makro-spoločenských zmien a ich negatívnych dôsledkov pri hod-
notení príčin chudoby. Možno teda konštatovať, že sa zvýšila aj úroveň akceptácie 
a neformálnej solidarity s chudobnými. 
 Teraz sa však vrátime k nášmu pôvodnému objektu skúmania a pozrieme sa 
bližšie na rozdiely, ktoré v názoroch na príčiny chudoby existujú medzi jednotli-
vými kategóriami obyvateľov Slovenska. Kategórie sme vytvorili na základe 
demografických znakov, teda rodovej príslušnosti, veku, vzdelania a ekonomickej 
aktivity respondentov. Keďže sú naše premenné vo väčšine prípadov kategorické, 
testovali sme štatistickú významnosť ich asociácií (chí-kvadrát test nezávislosti). 
Rozdiely medzi ženami a mužmi sa ukázali ako nevýznamné. To znamená, že obe 
pohlavia vnímajú príčiny chudoby viac-menej rovnako. Ostatné rozdiely sú však 
štatisticky významné, pričom podpriemerné, prípadne nadpriemerné zastúpenie 
niektorého názoru je možné sledovať v kontingenčnej tabuľke č. 5. 

 

Poznámka: Úroveň štatistickej významnosti odchýlky podľa hladiny významnosti: (*) < 0,05, (**) < 0,01, (***) 
< 0,001. Pri každej kategórii uvádzame podiel chýbajúcich odpovedí a počet respondentov. 
Zdroj: výskum Spoločnosť 2004, archív Sociologického ústavu SAV 
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 Pokiaľ ide o rozdiely medzi jednotlivými vekovými kategóriami respondentov, 
najvýraznejší je nadpriemerný podiel zástancov názoru „chudoba ako dôsledok 
nespravodlivosti v spoločnosti“ medzi staršími obyvateľmi vo veku 60 – 69 rokov 
(64,6% oproti celkovému priemeru 55,8%). Starší respondenti (50 a viac roční) vo 
všeobecnosti častejšie vidia nespravodlivosť v spoločnosti ako hlavnú príčinu 
problému chudoby, hoci štatisticky významné rozdiely sa preukázali len v kategó-
rii 60-69 ročných respondentov. Naopak, najnižší podiel zástancov tohto názoru je 
v najmladšej kategórii respondentov vo veku 18 − 19 rokov (47,8%), pričom 
najmladší respondenti sú jedinými, kde podiel odpovedí poklesol pod hranicu 
50%. V tejto kategórii respondentov je štatisticky významne nadpriemerná 
kategória odpovedí „chudobným nepraje šťastie“ (19,9% odpovedí oproti 
celkovému priemeru 13,6%), pri vysvetľovaní príčin chudoby teda kladú dôraz na 
nepriaznivý osud jednotlivca. Zaujímavým zistením je fakt, že respondenti 
v stredných vekových kategóriách (od 30 do 50 rokov) majú sklon vidieť chudobu 
ako „nevyhnutnú súčasť pokroku v modernej spoločnosti“ oveľa častejšie ako 
starší respondenti (od 60 rokov), ktorí túto možnosť preferujú podpriemerne často. 
 Rozdiely medzi jednotlivými kategóriami vzdelania sa taktiež preukázali ako 
štatisticky významné. Môžeme sledovať, že so stúpajúcim vzdelaním klesá pod-
pora najpopulárnejšieho názoru, ktorý zdôrazňuje zlyhanie spoločnosti. Od 
60,3%-nej podpory u respondentov so základným vzdelaním klesá podpora tohto 
vysvetlenia až na 36,9% u vysokoškolákov. Vysokoškoláci sa líšia od celkového 
priemeru vo všetkých kategóriách vysvetlenia. Oproti priemeru sú menej často 
zástancami názoru „chudobným nepraje šťastie“ (8,6%) a už spomínaného vysvet-
lenia „chudoba je dôsledok nespravodlivosti v spoločnosti“. Naopak si však nad-
priemerne často vyberajú vysvetlenia viažuce sa na „zlyhanie jednotlivca“ 
(25,7%) a viac ako dvojnásobne častejšie sú zástancami názoru o chudobe ako 
nepriaznivom „osude spoločnosti“ (28,8%-ný podiel oproti celkovému priemeru 
12,2%).  
 Vo vzdelanostných kategóriách stredoškolákov s maturitou a vysokoškolákov 
možno pozorovať zvýšený podiel tých, ktorí pripisujú stav chudoby najmä 
negatívnym vlastnostiam jednotlivcov (lenivosť, nedostatok pevnej vôle – 21,3% 
u SŠ a 25,7% u VŠ). Z hľadiska teórie, ktorá vychádza z princípu sledovania 
vlastného záujmu v závislosti od socio-ekonomickej pozície v spoločnosti, možno 
konštatovať, že výsledky sú v zhode s týmto princípom. Na trhu práce patria 
uvedené kategórie zamestnancov medzi tých, ktorí sú najkvalifikovanejší a teda 
najmenej ohrození rizikom nezamestnanosti15. Ich možnosti zamestnania sa sú 
často oveľa širšie než pri menej kvalifikovaných pracovníkoch. Zdá sa, že 
                                                 

zvýhodnená pozícia na trhu práce daná vyššou kvalifikáciou ovplyvňuje vyššie 
kvalifikovaných respondentov i pri výbere liberálne orientovaných vysvetlení 
príčin chudoby. Zároveň však u vysokoškolákov výraznejšie rezonuje už spomí-
naná „chudoba ako daň pokroku“ a nemožno zabúdať ani na to, že najčastejším 
vysvetlením príčin chudoby je vo všetkých vzdelanostných kategóriách „nespra-
vodlivosť v spoločnosti“.  
 Uprednostňovanie fatalisticky ladeného názoru, že chudoba je nevyhnutným 
dôsledkom pokroku, môže súvisieť aj s politickými názormi respondentov. Pri 
bližšom pohľade na politické preferencie vysokoškolákov (sebazaradenie na 
spektre pravica-ľavica) môžeme skonštatovať, že na Slovensku medzi nimi 
výrazne vyčnieva doprava orientovaná názorová skupina. Môžeme predpokladať, 
že práve túto možnosť častejšie využívajú pravicovo orientovaní respondenti, pre 
ktorých má poukázanie na sociálnu nespravodlivosť istú politickú konotáciu, 
s ktorou by sa neradi identifikovali. Variant „nespravodlivosť spoločnosti“ 
pravdepodobne pôsobí pre nich ako politicky citlivé vysvetlenie, ako akýsi protest 
proti súčasnej vládnucej elite, ktorá takýto stav akceptuje. Predpokladáme tiež, že 
to súvisí aj s chápaním súčasných globalizačných trendov v ekonomike. 
Globalizáciu – spôsobujúcu stratu trhov a krachy domácich podnikov − vnímajú 
zrejme ako neovplyvniteľný pokrok a nie ako nespravodlivosť v globálnom uspo-
riadaní sveta. V názoroch vysokoškolsky vzdelaných respondentov sa prejavuje 
skepsa. Globálne pomery sú u nich skôr osudom a nie niečím, proti čomu sa dajú 
prijímať opatrenia, prípadne proti čomu možno účinne protestovať.  
 V súvislosti so vzdelaním možno tiež konštatovať, že hypotéza viažuca sa na 
predpoklad princípu osvietenosti vzdelanejšej časti populácie sa nepotvrdila. 
Naopak, respondenti s VŠ vzdelaním patria medzi najvážnejších zástancov vy-
svetlenia chudoby ako „zlyhania jednotlivca“. Na základe tohto faktu teda možno 
konštatovať, že u najvzdelanejšej časti slovenskej populácie je pre princíp osvie-
tenosti vážnym konkurentom princíp sledovania vlastného záujmu. Možno teda 
predpokladať, že podpora formálnej solidarity s chudobnými (napr. zvýšenie so-
ciálnych dávok), ale aj neformálna solidarita s chudobou ohrozenými občanmi 
bude nižšia a naopak, v tejto skupine bude častejšie prítomný prísnejší morálny 
postoj a stigmatizácia. 
 Výrazné sú taktiež rozdiely medzi rôznymi kategóriami ľudí s rôznou väzbou 
na trh práce16. Zatiaľ čo sa názorový profil zamestnancov líši od celkovej štruk-
túry názorov len málo, názorový profil podnikateľov a nezamestnaných sa líši 
omnoho výraznejšie. V kontraste týchto dvoch názorových profilov je zjavné to, 
čo konštatuje aj Mareš (1999, s. 60), a to, že „vymedzenie príčin chudoby nesie 
                                                 

15 Podľa údajov z výberového zisťovania pracovných síl za rok 2003 (Štatistická ročenka SR 2004, s. 237) tvorí podiel 
vysokoškolákov medzi nezamestnanými len 3,6%, kým napríklad nezamestnaní so základným vzdelaním tvoria 23,2%, vyučení 
42,3% a stredoškoláci s maturitou 30,9% podiel celkového počtu nezamestnaných. 

16 Uvedené kategórie nie sú úplnou kategorizáciou, zahrnutí nie sú napr. rodičia na materskej dovolenke, osoby v dománosti, 
vojaci či civilkári a pod. Ide o pomerne heterogénne a málo početné kategórie ľudí (spolu 2,9%), ktoré nebolo možné zlúčiť do 
jednej zmysluplnej kategórie, preto sme ich z tejto analýzy vylúčili. 
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v sebe ideologickú záťaž. Mnohé z nich nie sú vysvetleniami v pravom slova 
zmysle. Sú to skôr racionalizácie vlastných postojov k chudobným zo strany tých, 
ktorí chudobnými nie sú, alebo racionalizácie vlastnej chudoby samotnými chu-
dobnými. Do odpovedí na takto položenú otázku sa premieta tak podozrievavosť 
tých, ktorí prispievajú na financovanie boja s chudobou, ako aj ašpirácie tých, 
ktorí z týchto príspevkov priamo či nepriamo čerpajú. Na jednej strane rôzne 
postoje od ospravedlňovania až po stigmatizáciu chudobných, na strane druhej 
snaha stigmatizácii sa vyhnúť.“  
 O podnikateľoch možno hovoriť aj ako o víťazoch transformácie a naopak, 
o nezamestnaných ako o porazených. Nové trhové mechanizmy tým prvým otvo-
rili nové možnosti na uplatnenie svojich schopností, zatiaľ čo tých druhých 
takpovediac „vyradili na druhú koľaj“. Kým podnikatelia často využili nové 
podmienky na zvýšenie svojej životnej úrovne, nezamestnaným sa ich životná 
úroveň automaticky znižuje, keďže sú zväčša odkázaní len na dávky sociálnej 
pomoci. Podnikatelia – zrejme pod vplyvom svojich osobných úspechov, skúse-
ností a využívaných schopností – oveľa častejšie hodnotia chudobných ako jedin-
cov, ktorí sa zrejme dostatočne nesnažia a nevyužívajú svoje možnosti (31,9% 
respondentov oproti celkovému priemeru 18,4%). Ich solidarita s chudobou 
ohrozenými ľuďmi je, zdá sa, výrazne nižšia ako solidarita zamestnancov, ktorí sú 
sami vystavení riziku ohrozenia chudobou napr. po strate zamestnania. 
 Ako zaujímavé sa tiež javí vysvetľovanie príčin chudoby nezamestnanými ako 
ľuďmi s reálnou skúsenosťou vylúčenia z trhu práce, ktorí nadpriemerne často 
uvádzajú dôvod „chudoba ako dôsledok nespravodlivosti v spoločnosti“ (71,2%-
ný podiel odpovedí). Vzhľadom na princíp sledovania vlastných záujmov nie je 
tento fakt prekvapivý. Vyrovnať sa s nepriaznivou sociálnou situáciou, samo-
zrejme, nie je ľahké pre väčšinu ľudí a môže mať negatívny dopad na sebaúctu 
človeka. To dokumentuje i fakt, že nezamestnaní často „nepriamo predpokladajú, 
že identita klienta úradu práce je vnímaná verejnosťou negatívne, a preto 
zdôrazňujú rozdiely v rámci tejto kategórie. Je im nepríjemné, ak by mali byť 
vnímaní ako „žobráci“ či „príživníci“. (Kusá, Z. − Valentšíková, B., 1996, s. 546) 
Podľa autorky rodiny odkázané na sociálnu podporu „prejavujú obavy o svoju 
sociálnu identitu smerom navonok“ (s. 555) a vytvárajú si prijateľné ospravedlne-
nia svojho nevýhodného sociálneho postavenia.  
 Bližšie sme sa pozreli tiež na názorové rozdiely v rámci jednotlivých príjmo-
vých kategórií (čistý mesačný príjem respondenov, rekategorizovaný do 5 príjmo-
vých kategórií, v ktorých sa početnosti pohybujú okolo 20%). Dôležité je 
upozornenie, že sme skúmali len príjmy zamestnancov a podnikateľov, teda osoby 
s príjmom z pracovnej aktivity. Môžeme len konštatovať, že v tomto prípade sa 
plne potvrdilo fungovanie princípu sledovania vlastného záujmu. Čím vyššia je 
kategória príjmu, tým vyššia je akceptácia príčiny chudoby ako „zlyhania jednot-

livca“ a naopak, nižšia je podpora vysvetlenia chudoby ako „zlyhania spoločnosti. 
V nižších príjmových kategóriách jednoznačne dominuje vysvetlenie „zlyhania 
spravodlivosti v spoločnosti“. Čím vzdialenejší sú respondenti finančnému nedos-
tatku, tým častejšie majú sklon pripisovať chudobným negatívnu identitu leniv-
cov. Častejšie tiež vidia chudobu fatalistickou optikou, teda ako nevyhnutný 
dôsledok pokroku v modernej dobe. Výrazne nižšia podpora názoru, ktorý pouka-
zuje na zlyhanie spoločnosti, je vzhľadom na princíp obhajoby vlastných záujmov 
samozrejmá. Málokto kritizuje pomery, ktoré sú preňho priaznivé a v ktorých sa 
mu relatívne dobre darí. Preto možno zo strany lepšie zarábajúcich očakávať 
nižšiu úroveň podpory formálnej aj neformálnej solidarity. Naopak, na strane hor-
šie zarábajúcich ľudí, ktorí sa sami môžu cítiť ohrození poklesom či stratou 
svojho príjmu, je neformálna solidarita s chudobnými vyššia a možno tiež predpo-
kladať, že viac budú podporovať opatrenia zamerané na posilnenie formálnej 
solidarity. 
 Na záver sme ešte otestovali, či sa líšia názorové profily reflektujúce príčiny 
chudoby v krajoch SR. Ako možno sledovať, krajom, v ktorom je názorový profil 
najvýraznejšie posunutý od priemeru, je Bratislavský kraj. Týka sa to najmä 
výrazne nižšieho podielu odpovedí, ktoré poukazujú na zlyhanie spravodlivosti 
v spoločnosti (46,4%). Naopak, vyšší je podiel odpovedí, ktoré dávajú chudobu do 
vzťahu k (fatalisticky definovanému) pokroku v modernej dobe (18,2%). Vysvet-
lenie regionálnych rozdielov môžeme vidieť aj v zvýšenom podiele vysoko-
školákov v rámci obyvateľov Bratislavského kraja, nižšou úrovňou nezamestna-
nosti, vyššími priemernými mzdami a taktiež vyšším podielom ľudí vo vysoko 
príjmových pracovných pozíciách17. Zdá sa teda, že aj pri vysvetľovaní regionál-
nych rozdielov môžeme využiť hypotézu o fungovaní princípu znevýhodnených. 
 Tvrdenie o rozdieloch spôsobených úrovňou príjmov sme overili aj druhýkrát. 
Respondenti posudzovali svoj príjem sami, príjem sa týkal ich domácnosti a odpo-
vedali na otázku Ako by ste charakterizovali finančnú situáciu vašej domácnosti? 
Ktorá z možností ju najviac vystihuje: 1. príjem stačí na všetko, 2. príjem stačí na 
všetko, ale hospodárime úsporne, 3. musíme veľmi šetriť, aby sme si mohli kúpiť 
drahšie veci, 4. máme dosť peňazí len na nákup najlacnejších vecí, 5. peniaze 
stačia len na najlacnejšie potraviny, 6. nemáme dosť peňazí ani na nákup 
najlacnejších potravín. V tabuľke č.6 môžeme vidieť, že predchádzajúce úvahy sa 
potvrdili aj pri posudzovaní finančnej situácie domácností respondentov. Taktiež 
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výberového zisťovania pracovných síl bola v roku 2004 v Bratislavskom kraji na úrovni 8,2%, pričom celkovo na Slovensku bola 
nezamestnanosť 18,1%. V roku 2004 bola priemerná mzda na Slovensku 15.825 slovenských korún, pričom v Bratislavskom 
kraji to bolo približne o tretinu viac, teda 21.016 slovenských korún. V Prešovskom kraji to bolo najmenej, teda len 12.535 
slovenských korún. (www.statistics.sk, prístup 13.9.2005) 
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nás však zaujali aj ďalšie znaky, ktoré súvisia so sebazaraďovaním respondentov 
na škále sociálneho statusu a škále ľavica-pravica. 
 
Tabuľka č. 6: Názory na príčiny chudoby podľa vybraných znakov 
 

Prečo u nás niektorí ľudia žijú v chudobe?  
Nepraje im 
šťastie 

Lenivosť, bez 
pevnej vôle 

Nespravo-
dlivosť  
v spoločnosti 

Nevyhnutná 
súčasť pokroku 

Finančná situácia domácnosti: (Missing = 7,9, N = 3664)  
Príjem stačí na všetko 10,9 31,0*** 35,4*** 5,8*** 
Stačí, ale hospodárime úsporne 15,3 22,6*** 45,3*** 16,8*** 
Musíme šetriť na drahšie veci 11,4* 20,2 58,3 10,2* 
Máme dosť len na lacné veci 13,0 13,3*** 65,0*** 8,7** 
Dosť len na lacné potraviny 15,2 9,1*** 68,8*** 7,0*** 
Nemáme dosť na potraviny 16,4 9,9** 69,0*** 4,7** 
Spolu 13,6 18,3 55,9 12,1 
Subjektívny sociálny status - sebazaraďovanie do tried: (Missing = 12,7%, N = 3476) 
Nižšia  17,1* 11,9*** 65,8*** 5,2*** 
Robotnícka 14,2 12,4*** 66,4*** 7,1*** 
Vyššia robot./nižšia stred. 13,6 17,4 59,3* 9,7* 
Stredná 12,8 23,4*** 47,4*** 16,4*** 
Vyššia stredná 9,4* 32,1*** 29,1*** 29,4*** 
Vyššia 10,0 20,0 36,7* 33,3*** 
Spolu 13,5 18,7 55,2 12,6 
Sebazaradenie na spektre ľavica - pravica: (Missing = 9,6%, N = 3597) 
Ľavica 13,7 12,7*** 66,9*** 6,8*** 
Stredo-ľaví 13,1 14,9** 63,4*** 8,6*** 
Stred 12,8 17,8 56,7 12,8 
Stredo-praví 14,6 25,0*** 42,0*** 18,4*** 
Pravica 15,5 24,0** 44,0*** 16,5** 
Spolu 13,5 18,2 56,0 12,3 

 
Poznámka: Úroveň štatistickej významnosti odchýlky podľa hladiny významnosti: (*) < 0,05, (**) < 0,01, (***) 
< 0,001. Pri každej kategórii uvádzame podiel chýbajúcich odpovedí a počet respondentov. 
Zdroj: výskum Spoločnosť 2004, archív Sociologického ústavu SAV. 
 
 Ako sme už spomenuli, čím priaznivejšia je finančná situácia domácností, tým 
vyššia je akceptácia príčiny chudoby ako zlyhania jednotlivca, ktorý sa dostatočne 
nesnaží a naopak, nižšia je podpora vysvetlenia chudoby ako dôsledku narušenia 
princípov spravodlivosti v spoločnosti. Rozdiely medzi finančne úspešnými a tými 
menej úspešnými poukazujú na možnosť potenciálneho konfliktu názorov. 
Očakávania smerom k opatreniam sociálnej politiky štátu budú teda pravdepo-

dobne taktiež rozdielne (postoje k štedrosti sociálneho zabezpečenia). Rozdiely 
teda pravdepodobne vyplývajú z pocitu potenciálnej hrozby straty finančnej nezá-
vislosti. Čím je toto riziko vyššie, tým viac sa jednotlivci solidarizujú s chudobou 
postihnutými ľuďmi a volajú po vyššej spravodlivosti v spoločnosti. Toto výraz-
nejšie vystupuje do popredia i pri probléme tzv. chudobných pracujúcich (working 
poor), ktorí si napriek svojmu zamestnaniu nedokážu zarobiť toľko, aby unikli 
hrozbe chudoby a pre ktorých zostáva táto hrozba stále prítomnou.  
 Zaujalo nás však i porovnanie jednotlivých podielov z hľadiska subjektívneho 
sebazaradenia sa do tried, ktoré boli respondentom ponúknuté. Najmä názorové 
profily nižšej a vyššej strednej triedy sú výrazne odlišné v každom aspekte. Zatiaľ 
čo respondenti, ktorí sa definujú ako nižšia trieda, majú nadpriemerný sklon vidieť 
príčiny chudoby ako „zlyhanie spravodlivosti v spoločnosti“ a nepriaznivý „osud 
jednotlivca“, u respondentov vyššej strednej triedy je to práve naopak. Nadprie-
merne často totiž vidia „osud spoločnosti“ a „zlyhanie jednotlivca“ ako tie najdô-
ležitejšie vysvetlenia chudoby, pričom svojím podielom 32,1% patria k tým naj-
presvedčenejším zástancom odsudzovania morálky chudobných ľudí. 
 Pokia ide o sebazaradenie respondentov na politickom spektre ľavica-pravica, 
štruktúra názorov korešponduje s liberálnou orientáciou pravice a pro-sociálnou 
orientáciou ľavice. Vyšší podiel odpovedí doprava orientovaných respondentov, 
ktoré spájajú výskyt chudoby s „daňou súčasnému pokroku“, sme vysvetlili už 
v prípade vysokoškolsky vzdelaných respondentov. Napriek rozdielom je však 
názor, ktorý hovorí o zlyhávaní spravodlivosti v spoločnosti, najpočetnejšie zastú-
pený vo všetkých kategóriách. Vzácnu konzistenciu v názorovej štruktúre mô-
žeme vidieť u respondentov zaraďujúcich sa do stredu, keďže sú so svojimi po-
dielmi odpovedí skutočne na úrovni priemeru a štatisticky významne sa od neho 
neodlišujú. U respondentov, ktorí sa na politickom spektre identifikujú smerom 
doprava, možno okrem príklonu k stigmatizujúcemu postoju k chudobe vidieť aj 
zvýšený podiel odpovedí vzťahujúcich sa na chudobu ako dôsledok nevyhnutného 
pokroku.  
 Na záver sa sústredíme na skúmanie názorov, ktoré sa viažu na sociálnu 
politiku a jej nástroje. Respondentov sme sa pýtali na ich názory a očakávania, 
ktoré majú smerom k vláde a jej sociálnym opatreniam. Nasledujúce údaje nám 
priblížia i pojem sociálnej spravodlivosti, ktorý, ako vieme, patrí pri hodnotení 
príčin chudoby na Slovensku k najdôležitejším. Základné frekvencie odpovedí 
sumarizuje tabuľka č. 7. 
 Ako možno sledovať, s názorom, že sociálne zabezpečenie je pre spoločnosť 
drahé, nesúhlasí 50,1% respondentov, menej ako tretina nie je celkom rozhodnutá 
v tejto otázke a 22,8%-ný podiel respondentov s daným výrokom súhlasí. Vzhľa-
dom na danú štruktúru názorov možno povedať, že väčšina ľudí na Slovensku 
nepodporuje ďalšie znižovanie dávok pre sociálne odkázaných. Vzhľadom na 
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 Úroveň dávok sociálnej pomoci sa v 90. rokoch stále menila. V roku 1998 boli 
v systéme sociálneho zabezpečenia urobené nové zmeny, pričom sa začalo roz-
lišovať medzi objektívnymi a subjektívnymi dôvodmi hmotnej núdze (zákon 
č. 195/1998 Z.z.). Zmeny mali za následok znižovanie dávok sociálnej pomoci pre 
tých, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov (zníženie dávky na 
50% životného minima). Táto zmena mala neskôr následky aj pre dlhodobo 
nezamestnaných, keďže tí začali byť automaticky považovaní za sociálne odkáza-
ných zo subjektívnych dôvodov, ak ich nezamestnanosť trvala viac ako 2 roky. 
V súčasnosti je životné minimum na úrovni 4 730 slovenských korún (Opatrenie 
MPSVR SR č. 262/2005), dávka v nezamestnanosti je stanovená ako 50% 
priemeru hrubých príjmov za 3 roky (na obdobie 6 mesiacov, stanovené je však jej 
maximum) a najnižšia dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je 1 560 
slovenských korún (Nariadenie vlády SR č. 382/2005). Vzhľadom na priemernú 
hrubú mesačnú mzdu zamestnanca hospodárstva SR, ktorá bola v roku 2004 na 
úrovni 15 825 Sk (jednotlivec po zdanení a odvodoch približne 12 500 Sk, údaje 
ŠÚ SR) je dnes suma najnižšej dávky naozaj nízka a tvorí len 12,5% priemeru 
čistej priemernej mzdy. Je tiež nízko pod hranicou rizika chudoby − 60% mediánu 
ekvivalentného príjmu (podľa Mikrocenzu 2003 medián = 5 511 Sk na ekvivalen-
tného člena) a tvorí cca 28% tohto mediánu. Relatívny prepad osôb v hmotnej 
núdzi, ktoré poberajú najnižšie dávky, od hranice rizika chudoby je teda hlboký 
a pripisovať veľkorysosť systému sociálnej pomoci dnes naozaj nemožno. 

opatrenia vlády a vývoj sociálneho zabezpečenia v posledných rokoch, keď do-
chádzalo k postupnému kráteniu rôznych druhov sociálnych dávok, sa možno 
nazdávať, že väčšia časť verejnosti aj takto reflektuje výraznejšiu skromnosť 
sociálnych dávok a ich prípadné zníženie by nepovažovala v dnešnej situácii za 
primerané. 
 
Tabuľka č. 7: Názory na vybrané opatrenia sociálnej politiky a sociálne 
zabezpečenie 
 
 A: Sociálne zabezpečenie  

je pre spoločnosť drahé.  
Vláda by mala menej  
míňať na dávky pre  
sociálne odkázaných (%) 

B: Bol/-a by som ochotný/-á 
platiť vyššie dane, ak by  
boli použité na zlepšenie  
situácie sociálne odkáza- 
ných ľudí (%) 

C: Vláda by mala  
zabezpečiť prácu pre  
každého, kto pracovať 
chce (%) 

Nesúhlasím 21,3 27,6 1,4 
Skôr nesúhlasím 28,8 30,0 3,3 
Rovnako súhlas/nesúhlas 27,1 24,4 9,2 
Skôr súhlasím 15,0 14,0 24,5 
Súhlasím 7,8 4,0 61,6 
Spolu: (počet odpovedí) 3623 3541 3674 

 
Zdroj: výskum Spoločnosť 2004, archív Sociologického ústavu SAV. 
 
 Výška sociálnych dávok sa počas posledných pätnástich rokov dynamicky 
menila. Na začiatku transformačného obdobia, keď sociálna politika musela 
bezodkladne reagovať najmä na zmeny na trhu práce, patrili medzi prvé sociálne 
podpory dávky v nezamestnanosti. Tie boli stanovené na 60% poberateľovho 
predchádzajúceho príjmu (v prípade prepúšťania to bolo až 90%) počas dvanás-
tich mesiacov. (Večerník, J., 2004, s. 809) Štúdie odborníkov Svetovej banky 
často naznačujú isté „pestovanie si sociálnej odkázanosti“ na začiatku transformá-
cie, a to prostredníctvom systému veľkorysých sociálnych dávok. „Zdá sa, že 
sociálne transfery boli kľúčom nielen v zamedzení rozširovania chudoby, ale aj 
v udržaní relatívne egalitárnej distribúcie príjmov. Za tieto pozitívne následky 
sociálnej siete však bola zaplatená istá cena. Široký rozsah a krytie veľkorysej 
sociálnej siete nepochybne vytvorilo silnú nechuť nezamestnaných k aktívnemu 
hľadaniu si pracovného miesta. To je špecifické najmä medzi tými s nízkym 
vzdelaním alebo kvalifikáciou, keďže sociálne minimum bolo často blízke 
minimálnej mzde… navyše vysoké dane z príjmov – potrebné na financovanie 
takejto rozsiahlej sociálnej siete – boli taktiež identifikované ako faktor podieľa-
júci sa na nezamestnanosti, najmä v rámci nízko-kvalifikovanej pracovnej sily.“ 
(Revenga, A. – Silva-Jauregui, C., 2002, s. 22) 

 Ďalšia otázka, ktorú sme v súvislosti so sociálnym zabezpečením skúmali, sa 
týkala priamo peňaženiek opýtaných respondentov. Umožňuje nám vidieť, 
nakoľko by boli Slováci schopní prejsť od deklarovanej solidarity s chudobnými 
aj priamo ku konkrétnym skutkom. Hovoríme však o daniach, čo je citlivou témou 
takmer pre všetkých ľudí, najmä ak sa v súvislosti s daňami objaví slovíčko 
„zvyšovanie“. Ako sa dá očakávať, pokusy o negatívne zmeny v daňovom zaťa-
žení a zvyšovanie daní sú veľmi nepopulárne, či už sa týka spotrebných daní alebo 
pomoci sociálne odkázaným. So zvyšovaním daní v prospech sociálne odkáza-
ných nesúhlasí nadpolovičná väčšina opýtaných − 57,6%. Naopak, na svoje 
príjmy, ak by boli použité v prospech sociálne odkázaných, by si dalo siahnuť 
približne 18% opýtaných18. To napovedá, že vláda by sa podľa občanov mala pri 
prijímaní nových opatrení sociálnej politiky spoliehať na zdroje, ktoré už má 
k dispozícii a hľadať rezervy v inom prerozdeľovaní skôr ako v ďalšom zdaňo-
vaní. 
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18 Napriek všetkému sa nám tento podiel môže zdať relatívne zaujímavý, keďže naznačuje, že neformálna solidarita týchto ľudí 
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Sociológia 37, 2005, č. 5 441



Tabuľka č. 8: Názory na sociálne zabezpečenie podľa názorov na príčiny 
chudoby 
 

Sociálne zabezpečenie je pre spoločnosť príliš drahé. Vláda by mala menej míňať na dávky pre sociálne 
odkázaných (Missing = 9,0%, N = 3623)  

 Súhlas Rovnako 
súhlas/nesúhlas Nesúhlas 

Nepraje im šťastie 21,7 30,3 48,0 
Lenivosť, nedostatok pevnej vôle 39,2*** 28,0 32,9*** 
Nespravodlivosť v spoločnosti 16,4*** 24,4*** 59,2*** 

 

Nevyhnutná súčasť pokroku 28,1** 33,1** 38,8*** 
Spolu 22,8 26,9 50,3 
Bol/-a by som ochotný/-á platiť vyššie dane, ak by boli použité na zlepšenie situácie sociálne odkázaných 
ľudí (Missing = 11,0%, N = 3541)  

 Súhlas Rovnako 
súhlas/nesúhlas Nesúhlas 

Nepraje im šťastie 18,5 25,8 55,7 
Lenivosť, nedostatok pevnej vôle 15,1* 21,1* 63,9*** 
Nespravodlivosť v spoločnosti 18,6 25,7* 55,7** 

 

Nevyhnutná súčasť pokroku 17,7 22,0 60,3 
Spolu 17,8 24,4 57,8 
Vláda by mala zabezpečiť prácu pre každého, kto pracovať chce (Missing = 7,7%, N = 3674)  

 Súhlas Rovnako 
súhlas/nesúhlas Nesúhlas 

Nepraje im šťastie 86,4 10,4 3,2 
Lenivosť, nedostatok pevnej vôle 76,7*** 15,6*** 7,7*** 
Nespravodlivosť v spoločnosti 92,1*** 5,6*** 2,3*** 

 

Nevyhnutná súčasť pokroku 76,5*** 13,5*** 9,9*** 
Spolu 86,6 9,0 4,4 

 
Poznámka: Úroveň štatistickej významnosti odchýlky podľa hladiny významnosti: (*) < 0,05, (**) < 0,01, (***) 
< 0,001. Pri každej kategórii uvádzame podiel chýbajúcich odpovedí a počet respondentov. 
Zdroj: výskum Spoločnosť 2004, archív Sociologického ústavu SAV. 
 
 Posledná otázka sa týkala vlády a jej zodpovednosti za vytváranie pracovných 
miest. 86,1%-ný podiel opýtaných si myslí, že vláda má zabezpečiť prácu pre 
tých, ktorí by chceli pracovať. Len 4,7% opýtaných s týmto názorom nesúhlasí. 
Vzhľadom na relatívne vysokú a dlhotrvajúcu úroveň nezamestnanosti na Sloven-
sku a taktiež vzhľadom na reflektovanie ťažkostí s hľadaním si práce (tabuľka 
č. 3) možno konštatovať, že verejnosť vníma sťaženú situáciu nezamestnaných pri 
hľadaní práce, ktorú nemôžu len tak jednoducho prekonať vlastnou aktivitou. 
Preto možno predpokladať, že intervencie vlády smerom k trhu práce, ktoré by 

boli v prospech vyššej miery pracovných príležitostí pre nezamestnaných, by boli 
vo verejnosti vnímané vysoko pozitívne.  
 V tabuľke č. 8 sa bližšie pozrieme na to, ako názory na sociálne zabezpečenie 
a opatrenia vlády súvisia s našou teoretickou koncepciou vysvetľovania príčin 
chudoby. 
 Pokiaľ ide o názory na výšku verejných výdavkov na sociálne zabezpečenie, 
možno povedať, že sú v zhode s tým, ako respondenti chápu a vysvetľujú si 
príčiny chudoby. Tí, ktorí kladú dôraz na individuálne zlyhanie sociálne odkáza-
ných a stigmatizujú ich postavenie, nadpriemerne často oproti celkovému prie-
meru súhlasia s názorom, že dávky by sa mali redukovať. Zároveň v súlade 
s princípom zásluhovosti častejšie vidia sociálne odkázaných ako ľudí, ktorí si 
podporu v súčasnej výške nezaslúžia. Stigmatizujúce vnímanie identity chudob-
ných ľudí má často za následok pozitívny postoj k redukovaniu sociálnej podpory. 
 V otázke platenia vyšších daní celkovo prevláda neochota vo všetkých názoro-
vých skupinách, hoci sa ukazuje, že štatisticky významne častejšie sa neochota 
prejavuje u respondentov, ktorí vnímajú chudobu ako individuálne zlyhanie. 
 Pri otázke, ako sa líšia jednotlivé názorové kategórie v postoji k úlohe vlády 
pri zabezpečovaní pracovných príležitostí, možno taktiež konštatovať, že anga-
žovanosť vlády v tejto otázke podporujú všetci. Názorová štruktúra v jednotlivých 
kategóriách sa však odlišuje, čo možno taktiež pripísať na vrub odlišnej miere 
neformálnej solidarity so sociálne odkázanými. 
 
Záver 
 
 V štúdii sme sa pokúsili analyzovať názory na príčiny chudoby na základe 
typológie s dvomi základnými dimenziami príčin, ktorými sú dimenzie sociálne – 
individuálne zlyhanie – osud. Nepriamo sme sa dotkli aj názorov vzťahujúcich sa 
na otázky sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky na Slovensku. Vo všeobec-
nosti sme vychádzali z predpokladu, že poznanie verejnej mienky nám umožní 
identifikovať, aký je obraz sociálne marginalizovaných ľudí v našej spoločnosti a 
aké typy opatrení sociálnej politiky naša verejnosť vníma ako legitímne. 
 Názorová klíma Slovákov pri vnímaní chudoby sa viaže najmä na prízvukova-
nie sociálnej spravodlivosti. Zistili sme, že v súčasnosti Slováci najčastejšie 
vnímajú chudobu ako dôsledok nespravodlivosti v spoločnosti. Možno teda 
konštatovať, že vo verejnosti neprevažuje názor, ktorý by akcentoval negatívnu 
morálku sociálne odkázaných a diskreditoval ich sociálne postavenie. Nad „prísne 
odsudzujúcim“ postojom teda prevažuje skôr akceptácia. Podobne tiež vo verejnej 
mienke neprevážili fatalistické postoje kladúce dôraz na odovzdanosť osudu a 
bezbrannosť chudobných, hoci ich podiel nie je zanedbateľný. Zdá sa teda, že 
priestor na neformálne solidarizovanie s chudobnými zostáva do veľkej miery 
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otvorený. To sa potvrdilo aj pri skúmaní vzťahov s názormi na opatrenia sociálnej 
politiky a sociálne zabezpečenie. Akceptácia chudobných a prejavy neformálnej 
solidarity sa odrážajú i na preferovaní pozitívne zameraných opatrení voči so-
ciálne odkázaným. Naopak, stigmatizujúce vnímanie identity chudobných ľudí má 
často za následok pozitívny postoj k redukovaniu sociálnej podpory. 
 Z hľadiska dynamiky názorových zmien možno v porovnaní s rokom 1991 
hovoriť o výraznom názorovom posune od postoja kladúceho dôraz na zlyhanie 
a individuálnu zodpovednosť za vlastný osud k postoju, ktorý zdôrazňuje zlyháva-
nie spoločnosti a spoločenskú zodpovednosť voči sociálne odkázaným občanom. 
Vysvetlenie tejto zmeny spájame najmä s tým, že počas posledných pätnástich 
rokov doľahli na väčšiu časť domácností ekonomické zmeny, a to najmä zmeny 
na trhu práce, ktoré pôsobili negatívne a zapríčinili pokles životnej úrovne 
mnohých slovenských domácností. Na začiatku transformačného obdobia bola 
úroveň nezamestnanosti nízka a ľudia nemali pocit ohrozenia, pokiaľ ide o ich 
pozície na trhu práce. V súčasnosti je Slovensko jednou z krajín v rámci EÚ, kde 
je úroveň nezamestnanosti najvyššia. Práca prestala byť samozrejmosťou a 
nezamestnanosť ako jeden z dôležitých rizikových faktorov poklesu životnej 
úrovne sa stala realitou v mnohých slovenských rodinách. Vysoká úroveň neza-
mestnanosti a obmedzené možnosti získania nového zamestnania mohli preto pri 
hodnotení príčin chudoby viesť k názorovému posunu od „zlyhania jednotlivca“ k 
„zlyhaniu spoločnosti“, teda k častejšiemu reflektovaniu makro-spoločenských 
zmien a ich negatívnych dôsledkov. 
 Pokiaľ ide o individuálne rozdiely v názoroch na príčiny chudoby, najčastejšie 
potvrdzovanou hypotézou bola tá, ktorá sa viazala na princíp sledovania vlastného 
záujmu. V súlade s týmto princípom boli skupiny s výhodnejšou sociálno-eko-
nomickou pozíciou, ktoré sa následne necítia ohrozené vládnucimi spoločenskými 
pomermi, náchylnejšie vidieť príčiny chudoby v ich individuálnom zlyhaní. 
Naopak, opýtaní na nižších priečkach sociálneho statusu zaujali skôr akceptujúci 
než odsudzujúci postoj. Možno teda konštatovať, že neformálna solidarita s chu-
dobou ohrozenými občanmi, ich akceptácia, prísnosť morálneho postoja či stigma-
tizácia sa viaže na indikátory sociálneho statusu. V tejto súvislosti konštatujeme, 
že sa nepotvrdila konkurenčná „hypotéza osvietenosti“ predpokladajúca, že vzde-
lanejšie vrstvy vyznávajú férovejší a spravodlivejší svet. 
 Pri analýze vplyvu subjektívne pociťovaných pozícií v spoločnosti sme taktiež 
skonštatovali, že tieto zohrávajú svoju rolu a diferencujú štruktúru názorov v jed-
notlivých skupinách (subjektívne ohodnotenie príjmov, sociálny status – trieda, 
politické spektrum ľavica – pravica). Rozdiely pravdepodobne vyplývajú najmä 
z pocitu potenciálnej hrozby straty finančnej nezávislosti. Čím je toto riziko vyššie 
(nízky príjem, nižší sociálny status), tým viac sa jednotlivci solidarizujú s chudo-
bou postihnutými ľuďmi a volajú po vyššej spravodlivosti v spoločnosti. Pri 

politickej orientácii vyjadrenej na politickom spektre ľavica – pravica sa okrem 
príklonu pravice k chápaniu chudoby ako individuálnemu zlyhaniu výraznejšie 
prejavil aj príklon k názoru, že chudoba je nevyhnutnou daňou pokroku. Tento 
presun vystihuje tú časť pravicovo orientovaných respondentov, ktorí uznávajú 
negatívne pôsobenie makrospoločenských faktorov, svojou fatalistickou optikou 
však nevidia možnosť účinne sa proti negatívnym spoločenským javom brániť. 
 V úvode sme začali s konštatovaním, že Slovensko patrí medzi krajiny 
s najvyššou mierou rizika chudoby domácností v rámci Európskej únie. Chudobná 
je každá piata slovenská domácnosť. Zdá sa, že táto skutočnosť sa odráža aj v ná-
zoroch Slovákov a v ich volaní po spravodlivejšej a dokonalejšej spoločnosti. 
Neformálna solidarita so sociálne odkázanými prevažuje nad ich odmietaním a 
stigmatizáciou. V súlade s koncepciou legitimity možno konštatovať, že názorová 
klíma na Slovensku otvára dvere prijímaniu opatrení aj smerom k formálnemu 
vyjadreniu solidarity zo strany vládnych inštitúcií. 
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