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Urban poverty in Slovakia 
The study addresses the issue of urban poverty, with the aim of comparing the situa-
tion in towns and cities in the Slovak Republic and classifying them into several cate-
gories. For this purpose, the authors use statistical and administrative indicators rela-
ted to the income situation of households, housing deprivation, the presence of social-
ly excluded communities and risk demographic structure. These indicators allow the 
capture of the incidence of urban poverty in all towns and cities in Slovakia and thus 
extend the analytical perspectives which have been used until now. A hierarchical 
cluster analysis is employed in order to classify towns and cities in Slovakia into cate-
gories differing by risk of poverty, deprivation and social exclusion. The results show 
that four clusters can be distinguished. The cluster with the highest risk (the fourth 
cluster) contains mainly towns from the region of Banská Bystrica and Košice. It 
doesn’t include any towns from three regions – Bratislava, Trenčín and Žilina. Towns 
in the cluster with the most risk poverty profile belong to small or medium sized 
towns of Slovakia. 
Key words: towns and cities, regions, pover ty, mater ial depr ivation, social exclu-
sion, social indicators, cluster analysis, Slovakia 

 
ÚVOD 

Mestská chudoba je v podmienkach Slovenska stále nedostatočne preskúmaným 
fenoménom. Najčastejšie sa spomína v súvislosti s konceptualizáciou priestorovej 
segregácie, popisom jej mechanizmov či inventarizáciou možných priestorových 
indikátorov chudoby využiteľných na identifikáciu priestorov chudoby v Sloven-
skej republike (napr. Michálek 2004 a 2005, Džambazovič 2007 a Veselovská 
2013). Doposiaľ jej bola venovaná skôr útržkovitá pozornosť, s dôrazom na ana-
lýzu vybraných miest, mestských priestorov a ich charakteristík, bez presahu ku 
komparatívnej analýze všetkých miest na území Slovenskej republiky (napr. Mu-
šinka 2006, Ondoš a Korec 2006, Smith a Rochovská 2006, Rochovská et al. 2013 
a Michálek a Veselovská 2016). Tento sklon k partikularite, individuálnym prípa-
dom zhmotneným v samostatných štúdiách mal viacero príčin. Jednou z nich bola 
samotná povaha mestskej chudoby a možností jej zachytenia. Pri sledovaní chudo-
by v mestských priestoroch je ťažké uplatniť štandardné prístupy používané na ná-
rodnej úrovni alebo pre účely medzinárodnej komparácie. Tie sa totiž veľmi často 
opierajú o štatistické výberové zisťovania, ktorých údaje možno použiť nanajvýš 
na úrovni NUTS III. Mestskú chudobu tak nemožno definovať pomocou konceptov 
Eurostatu, ako sú napríklad „miera rizika chudoby“, „miera materiálnej deprivácie“ 
či „miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia“. Analýzy priestorových as-
pektov chudoby na Slovensku sa preto primárne zameriavajú na regionálnu 
(krajskú) úroveň1, pričom územia ohrozené chudobou identifikujú na základe de-

––––––––––––––– 
1 V citovaných dielach autorov a autoriek nachádzame aj analýzy na úrovni okresov či prípadov vybraných obcí. 
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terminantov miery rozvinutosti, deprivácie, sociálnej exklúzie a pod. (napr. Falťan 
et al. 1995, Michálek 2004, 2006 a 2014, Halás 2008, Pauhofová et al. 2010, Želin-
ský 2010, Veselovský 2012, Michálek a Podolák, eds. 2014, Gajdoš a Moravanská 
2016, Michálek a Podolák, eds. 2016). 

Ak je však cieľom analýza a klasifikácia miest z aspektu chudoby na celom úze-
mí Slovenska, nemožno sa spoliehať na výsledky akokoľvek zaujímavých a pod-
netných prípadových štúdií. Je potrebné hľadať také výskumné stratégie, ktoré do-
volia dostatočne štruktúrovať pohľad na slovenské mestá a formulovať všeobecnej-
šie závery. Predkladaná štúdia preto pristupuje k mestskej chudobe spôsobom, kto-
rý je determinovaný dostupnosťou empirických dát pokrývajúcich všetky mestá na 
Slovensku a ich teoretickou silou a výpovednou hodnotou. Mestská chudoba je 
definovaná v termínoch nízkeho príjmu, materiálneho nedostatku, sociálnej exklú-
zie (sociálneho vylúčenia) a demografických ukazovateľov indikujúcich vyššiu 
pravdepodobnosť ohrozenia chudobou, resp. prítomnosť chudobného obyvateľstva. 
Konkrétne, za chudobných sú považovaní tí obyvatelia miest, ktorí žijú v domác-
nostiach poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, v domácnostiach s nedostatočným 
materiálnym vybavením a v domácnostiach so špecifickou demografickou štruktú-
rou. Indikátorom výraznejšieho ohrozenia miest bude taktiež prítomnosť priestoro-
vo marginalizovaného rómskeho osídlenia nachádzajúceho sa na okraji alebo mimo 
mesta. Náš prístup sa teda opiera o špecifickú kombináciu informácií, ktorá podľa 
našich vedomostí nebola na úrovni miest doposiaľ využitá. To všetko pri plnom 
vedomí, že problematika mestskej chudoby sa nevyčerpáva len disagregáciou úda-
jov na úroveň miest, ale že jej súčasťou je otázka segregovaných priestorov a vy-
čleňovania komunít, vznik a rozširovanie „no-go areas“, procesy gentrifikácie, 
otázky tvorby a udržiavania verejného priestoru, prístup k verejným službám a via-
ceré ďalšie dimenzie života v meste. 

Štúdia pozostáva z niekoľkých častí. V prvej podkapitole predstavíme vybrané 
indikátory, ich silné a slabé stránky, spolu s analýzou mestskej chudoby. V druhej 
podkapitole sa zameriame na základnú interpretáciu hodnôt indikátorov a ich kon-
text. Tretia podkapitola bude obsahovať prezentáciu výsledkov klastrovej analýzy, 
prostredníctvom ktorej klasifikujeme mestá do kategórií s odlišnou mierou riziko-
vosti chudoby. V záverečnej časti zhŕňame hlavné zistenia, kontextualizujeme ich a 
ponúkame reflexiu použitých postupov. 

 
VYMEDZENIE  INDIKÁTOROV  MESTSKEJ CHUDOBY 

Jedným z kľúčových problémov pri analýze mestskej chudoby na Slovensku je 
limitovaná dostupnosť relevantných dát2. Situáciu sťažuje aj skutočnosť, že dostup-
né dáta pokrývajú len niektoré aspekty chudoby a sociálneho vylúčenia, sú zbiera-
né s odlišnou periodicitou a odkazujú na rôzne časové momenty. Ide o prirodzený 
výsledok toho, že existujúce indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia neboli di-
––––––––––––––– 
2 Na rozdiel od starých členských krajín EÚ či iných krajín OECD (napríklad USA, Kanada a Austrália) je dostup-
nosť dát, z ktorých by bolo možné priamo odvodzovať výskyt chudoby a sociálneho vylúčenia na úrovni sloven-
ských miest, veľmi limitovaná. Komparatívnou výhodou západoeurópskych krajín je dlhá tradícia decentralizácie 
sociálnej politiky (až na úroveň miest), sprevádzaná nevyhnutnosťou zberu relevantných údajov o sociálno-ekono-
mickej situácii. Západoeurópske mestá majú aj špecifickú skúsenosť s veľmi heterogénnymi mestskými populácia-
mi, čo sa prejavuje často aj v zreteľnom sociálno-priestorovom odlíšení jednotlivých mestských častí, ktoré potom 
nesú spoločné, typické črty sociálno-ekonomického rozvoja a charakteristické znaky ich obyvateľov (napr. Mus-
terd et al. 2006, Flint a Robinson 2008 a Finney a Simpson, eds. 2009). Výskyt chudoby alebo sociálneho vylúče-
nia tak možno odhadovať aj ako územnú charakteristiku, vlastnú pre celé lokality (napr. mestské štvrte), nielen pre 
priestorovo rozptýlené domácnosti a jednotlivcov. 
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zajnované pre účely skúmania mestskej chudoby. Výber vhodných a relevantných 
indikátorov mestskej chudoby v podmienkach Slovenska musí byť preto založený 
nielen na teoretických úvahách, ale musí zohľadňovať aj obsah a povahu existujú-
cich dostupných sociálnych, ekonomických, infraštruktúrnych a demografických 
ukazovateľov. 

Na základe prieskumu rôznych zdrojov štatistických a administratívnych údajov 
a analýzy teoretickej sily príslušných ukazovateľov sme dospeli k súboru sociál-
nych indikátorov, ktoré vypovedajú o dôležitých aspektoch chudoby a sociálneho 
vylúčenia, a to na úrovni miest. Na indikáciu mestskej chudoby navrhujeme využiť 
ukazovatele, ktoré sa viažu na príjmovú situáciu, depriváciu v oblasti bývania, prí-
tomnosť sociálne vylúčených komunít a sociálno-demografické charakteristiky 
(viď tab. 1). Ide o zmes ukazovateľov, ktorý odkazuje na individuálne charakteris-
tiky, resp. charakteristiky domácností (príjem, podmienky bývania a sociálno-
demografické charakteristiky), ako aj na priestorový aspekt chudoby (prítomnosť 
sociálne vylúčených komunít). Primárnu úlohu zohrávajú ukazovatele prvého typu 
– údaje o jednotlivcoch a domácnostiach, pretože dát o priestorových aspektoch 
chudoby, ktoré by boli dostupné za všetky mestá Slovenska, je veľmi málo. Nevie-
me tak kvantifikovať koľko tzv. „no-go“ mestských zón existuje, koľko priestoro-
vo vylúčených lokalít sa v mestách nachádza a ako sú alokované. Je zrejmé, že ta-
kýto typ dát môže vzniknúť skôr ako výsledok špecifického projektu/výskumu, 
priamo zameraného na získanie údajov o mestskej chudobe, a nie ako súčasť budo-
vania štandardných databáz o sociálnej a ekonomickej situácii na Slovensku. 

 
Tab. 1. Indikátory mestskej chudoby 

Dimenzia Indikátor Typ dát Zdroj dát 
Periodicita 

zberu 

Príjmová  
chudoba 

Podiel počtu poberateľov dávky 
v hmotnej núdzi z počtu obyvateľov 
vo veku 15 – 64 rokov (%) 

Administratív-
ne údaje 

ÚPSVAR Mesačne 

Príjmová  
chudoba 

Podiel počtu dlhodobých poberateľov 
z celkového počtu poberateľov dávky 
v hmotnej núdzi (%) 

Administratív-
ne údaje 

ÚPSVAR Mesačne 

Materiálna 
deprivácia 

Podiel počtu bytov s menej než 0,5 
obytnej miestnosti na obyvateľa         
z počtu všetkých bytov (%) 

Údaje z SODB ŠÚ SR 
Raz za 10 

rokov 

Materiálna 
deprivácia 

Podiel počtu bytov bez splachovacie-
ho WC z počtu všetkých bytov (%) 

Údaje z SODB ŠÚ SR 
Raz za 10 

rokov 

Materiálna 
deprivácia 

Podiel počtu bytov bez vane alebo 
sprchy  z počtu všetkých bytov (%) 

Údaje z SODB ŠÚ SR 
Raz za 10 

rokov 

Sociálne   
vylúčenie 

Podiel počtu ľudí bez domova z počtu 
obyvateľov mesta (%) 

Údaje z SODB ŠÚ SR 
Raz za 10 

rokov 

Sociálne   
vylúčenie 

Prítomnosť a počet koncentrovaných 
marginalizovaných rómskych osídlení 
nachádzajúcich sa na okraji alebo 
mimo mesta 

Údaje z Atlasu 
rómskych 
komunít 

Úrad    
splnmocnenca 

vlády pre 
rómske    

komunity 

Nepravidelne 

Sociálno-
demografické 
charakteristiky 

Podiel jednorodičovských domácností 
z celkového počtu domácností (%) 

Údaje zo Stavu 
a pohybu  

obyvateľstva 
ŠÚ SR Ročne 

Sociálno-
demografické 
charakteristiky 

Podiel detí narodených mladým  
matkám (%) 

Údaje zo Stavu 
a pohybu  

obyvateľstva 
ŠÚ SR Ročne 
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Jadrom portfólia vybraných ukazovateľov sú indikátory príjmovej chudoby. 
Nedostatočný, respektíve veľmi nízky príjem je základný, všeobecne uznávaný 
proxy indikátor chudoby, ktorý sa štandardne využíva pri analýzach na rôznych 
úrovniach (medzinárodnej, národnej a regionálnej). A to napriek tomu, že voči 
konceptu príjmovej chudoby možno vzniesť oprávnené námietky3. Identifikáciu 
mestskej chudoby na základe príjmovej situácie podporuje aj dostupnosť údajov. 
Ide o administratívne údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúce sa 
poberania dávky v hmotnej núdzi. 

Poberanie dávok v hmotnej núdzi odkazuje na životnú úroveň, ktorá je výrazne 
vzdialená od štandardu celej populácie. Poskytovanie dávok v rámci programu 
„pomoc v hmotnej núdzi“ cieli na najchudobnejšie kategórie obyvateľov. Nárok 
totiž získavajú len tie osoby (a ich domácnosti), ktorých príjmy sú nižšie než je 
zodpovedajúca úroveň životného minima. A keďže sumy životného minima sú na 
Slovensku stanovené veľmi nízko, osoby s nárokom na dávku v hmotnej núdzi 
možno považovať skutočne za osoby nachádzajúce sa pod hranicou chudoby. Po-
tvrdzuje to aj porovnanie celkových súm, ktoré možno z daného programu získať 
(vrátane rôznych príspevkov) a oficiálnej hranice chudoby definovanej Eurosta-
tom4. Pomoc v hmotnej núdzi dlhodobo garantuje príjem hlboko pod touto hrani-
cou. Vysoký počet (podiel) poberateľov dávok v hmotnej núdzi tak možno považo-
vať za valídny a robustný indikátor výskytu chudoby na konkrétnom území. 

Do analýzy mestskej chudoby vstupuje poberanie dávky v hmotnej núdzi dvo-
ma spôsobmi. Ako prvý ukazovateľ využívame percentuálny podiel počtu pobera-
teľov dávky v hmotnej núdzi z počtu obyvateľov mesta vo veku 15 – 64 rokov. 
Počet poberateľov dávky dávame do vzťahu s veľkosťou ekonomicky produktívnej 
populácie a nie s celkovým počtom obyvateľov mesta, pretože poberanie dávky 
v hmotnej núdzi sa týka populácie v produktívnom veku. Druhým ukazovateľom 
viažucim sa na systém pomoci v hmotnej núdzi je percentuálny podiel počtu dlho-
dobých poberateľov dávky v hmotnej núdzi z celkového počtu poberateľov dávky 
v meste. K dlhodobým poberateľom patria osoby, ktoré dostávajú dávku v hmotnej 
núdzi viac než 12 mesiacov. Uvedený ukazovateľ potom indikuje pretrvávanie prí-
jmovej chudoby, ktoré často ústi do prehlbovania chudoby a kumulácie sociálnych 
problémov. 

Ďalšiu skupinu tvoria ukazovatele deprivácie v oblasti bývania. Indikátory kva-
lity bývania, resp. nedostatočného vybavenia domácnosti sú bežne využívané aj na 
Slovensku – ako súčasť súboru ukazovateľov mnohonásobnej deprivácie využíva-
nej pri priestorovom meraní chudoby (napr. Michálek 2004, Veselovská 2013, Mi-
chálek a Podolák, eds. 2016). Analýza mestskej chudoby zohľadňuje podmienky 
bývania, prostredníctvom vybavenosti domácností základnou infraštruktúrou, ktorá 
je považovaná za nevyhnutnú podmienku štandardného a dôstojného bývania. Vší-
mať si budeme výskyt obydlí s veľkou hustotou, kde na jednu osobu pripadá menej 

–––––––––––––– 
3 Často uvádzanou námietkou je, že identifikácia chudoby na základe príjmu je síce postačujúca, avšak neumožňu-
je zistiť „všetko, čo potrebujeme vedieť o tom, čo to znamená byť chudobným“ (Nolan a Whelan 2011, p. 16). 
Aktuálny príjem nezachytáva všetky zdroje, ktoré má domácnosť k dispozícii (napr. úspory), alebo ktoré by mohla 
mať k dispozícii (napr. schopnosť požičať si). Nehovorí nič o tom, ako domácnosť míňa príjem, aké sú jej spotreb-
né vzorce a prípadne záväzky, ktoré ich ovplyvňujú (dlhy). Navyše, aktuálne meraný nízky príjem môže byť do-
časnou, atypickou situáciou, ktorá sa zásadne neprejavuje v životnej úrovni.  
4 Ide už o vyššie spomínanú „mieru rizika chudoby“, pričom hranica chudoby je stanovená ako 60 % mediánu 
národného ekvivalentného disponibilného príjmu. 
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ako 0,5 izby5, ďalej absenciu vane alebo sprchy a splachovacieho WC v byte. Uve-
dené ukazovatele pochádzajú z ostatného Sčítania obyvateľov, domov a bytov 
z roku 2011 (ŠÚ SR 2011). 

Ďalším dôležitým indikátorom týkajúcim sa oblasti bývania je počet ľudí bez 
domova. Indikuje výskyt extrémnej mnohonásobnej deprivácie, respektíve kumulá-
cie jej extrémnych foriem. Vysoký počet osôb bez domova v určitej lokalite pouka-
zuje na problémy v sektore sociálneho bývania a – celkovo – politík bývania na 
lokálnej úrovni (napr. O´Sullivan et al., eds. 2010 a Statistical Release 2015). Ten-
to údaj, získaný zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, má však niekoľko 
metodologických obmedzení (pozri Ondrušová et al. 2015). Štatistický úrad SR sa 
pri zbere údajov zameral len na niektoré kategórie ľudí bez domova6. Údaje zachy-
távajú najmä tzv. sekundárne bezdomovectvo, teda osoby žijúce v rôznych typoch 
kolektívnych zariadení dočasného ubytovania a osoby žijúce v obydliach, ktoré nie 
sú klasifikované ako domy/byty určené na bývanie. 

Ukazovateľ prítomnosť marginalizovaných rómskych osídlení (komunít) zachy-
táva skutočnú priestorovú dimenziu chudoby a sociálneho vylúčenia. Odkazuje na 
jasne vymedzený priestor, v rámci ktorého marginalizované rómske komunity vy-
kazujú dlhodobo výrazne vyššiu koncentráciu chudoby a deprivácie, pričom ich 
formy tu nadobúdajú často oveľa vyhrotenejšie podoby než medzi príslušníkmi 
majoritnej populácie (Džambazovič a Jurásková 2002, Filadelfiová et al. 2006, 
Mládek a Pukačová 2010, Filadelfiová a Gerbery 2012, Šuvada 2015 a Rusnáková 
a Rochovská 2016). Prítomnosť marginalizovaných osídlení mení profil sociálnych 
problémov v meste a prináša nové výzvy pre (lokálnu) verejnú politiku. Ich výskyt 
je na Slovensku zmapovaný vďaka Atlasom rómskych komunít (Radičová et al. 
2004 a Mušinka et al. 2014), ktorý sa pripravuje pod gesciou Úradu splnomocnen-
ca vlády pre rómske komunity. Vo všeobecnosti sa rozlišujú tri typy marginalizo-
vaných rómskych osídlení, a to podľa stupňa integrácie, resp. segregácie: integro-
vané (rozptýlené alebo koncentrované), koncentrované na okraji obce a koncentro-
vané mimo obce. Koncentrované rómske osídlenia by sme mohli zjednodušene 
charakterizovať ako etnicky homogénne časti obcí rôznej veľkosti, predstavujúce 
samostatné sídelné útvary, ktoré môžu, ale aj nemusia byť integrálnou súčasťou 
obce, ale sociálno-kultúrne tvoria samostatnú entitu. V prípade koncentrovaných 
rómskych osídlení v mestách ide o termín, ktorý nahradzuje termín rómske geto či 
rómska enkláva, keďže v odbornej literatúre majú pojmy geto a enkláva ešte ďalšie 
konotácie (napr. Mangen 2004, Gottdiener a Hutchison 2006, Toušek 2007 a 
Wacquant 2008). Tieto rómske komunity vykazujú najvyšší stupeň oddelenia od 
majoritnej populácie v meste (vidieckej obci), ktoré často zahŕňa aj existenciu fy-
zických bariér (most, železničné priecestie, skládka, a pod.). V analýze mestskej 
chudoby si budeme všímať, či sa v mestách (alebo v ich blízkosti) nachádzajú kon-
centrované marginalizované rómske komunity a aký je ich počet. Interpretácia je aj 
v tomto prípade priamočiara: vyššie hodnoty indikátora svedčia o vyššom výskyte 
chudoby a sociálneho vylúčenia. 

–––––––––––––– 
5 Túto definíciu sme zvolili preto, lebo ide o najnižšiu sledovanú hodnotu ukazovateľa „hustota obydlia“, ktorá by 
mala zachytávať situáciu výraznej deprivácie v oblasti bývania. Potvrdzuje to aj logika indikátora „miera preplne-
nia obydlia“, ktorý je súčasťou portfólia sociálnych indikátorov EÚ a ktorý opisuje preplnené obydlia na základe 
zistenia, či na osobu pripadá jedna izba alebo nie. Nami zvolený indikátor teda cieli na striktnejšie definovanú 
populáciu ľudí ohrozených zhoršenými podmienkami bývania. 
6 Populácia ľudí bez domova nie je z hľadiska formy bezdomovectva homogénna. 
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Do analýzy sme zahrnuli aj sociálno-demografické indikátory, ktoré reflektujú 
vplyv demografických štruktúr a procesov na povahu sociálnych rizík v rôznych 
priestorových kontextoch (Michálek 2004 a Michálek a Veselovská 2016). Za také-
to ukazovatele možno pokladať podiel jednorodičovských domácností a podiel detí 
narodených mladým matkám. 

 
METÓDY 

Naša analytická stratégia pozostáva z dvoch krokov. Najprv sa zameriame na 
deskriptívnu analýzu hodnôt spomenutých ukazovateľov a identifikáciu miest 
s najviac rizikovým profilom. Následne pomocou klastrovej analýzy zoskupíme 
mestá Slovenskej republiky do niekoľkých zhlukov z hľadiska výskytu chudoby a 
sociálneho vylúčenia. Klastrová analýza je štatistická analýza, ktorá má exploratív-
nu povahu. Umožňuje na základe väčšieho počtu vstupných ukazovateľov identifi-
kovať skryté štruktúry, zoskupovanie podobných prípadov do spoločných skupín. 
V analýze využívame tzv. hierarchickú klastrovú analýzu založenú na aglomeratív-
nom zhlukovaní. V rámci nej sa opierame o tzv. Wardovu metódu, ktorá ako krité-
rium pre zhlukovanie využíva súčet druhých mocnín odchýlok každého prípadu od 
ťažiska zhluku/klastra, do ktorého je zaradený. Teda, spájajú sa tie zhluky, v kto-
rých je prírastok celkového vnútroskupinového súčtu druhých mocnín odchýlok od 
skupinového priemeru minimálny (Řezánková 2007). Vzhľadom na povahu dát 
sme za mieru podobnosti zvolili druhú mocninu euklidovskej vzdialenosti. 

Pri analýze mestskej chudoby vyvstáva otázka, akým spôsobom narábať s dvo-
ma najväčšími mestami Slovenska – s Bratislavou a Košicami. Vypočítanie prie-
merných hodnôt zvolených ukazovateľov za všetky mestské časti by podľa nás za-
krylo rozdiely, ktoré sa v Bratislave či Košiciach môžu vyskytovať a ktoré môžu 
nadobúdať aj interpretačne zaujímavé intervaly. Na strane druhej, ak by sme zostú-
pili až na úroveň mestských častí, stratila by sa perspektíva celku, ktorá je v prípa-
de veľkomiest dôležitá. Preto sme sa v prípade Bratislavy a Košíc rozhodli sledo-
vať úroveň okresov. 

 
DESKRIPTÍVNA  ANALÝZA  VÝSKYTU  MESTSKEJ  CHUDOBY 

V Slovenskej republike sa nachádza 140 obcí so štatútom mesta, ktoré predsta-
vujú 4,8 % z celkového počtu 2 890 obcí7. Podiel mestského obyvateľstva podľa 
posledného SODB v roku 2011 tvoril 54,4 % zo všetkých obyvateľov SR. V porov-
naní so SODB v roku 1991 tento podiel poklesol o 2,4 percentuálneho bodu. 

Z hľadiska príjmovej chudoby meranej prostredníctvom poberania dávky 
v hmotnej núdzi, vykazujú Slovenské mestá výraznú variabilitu. Podiel poberate-
ľov dávky v hmotnej núdzi z populácie vo veku 15 – 64 rokov sa v mestách pohy-
boval od 0,3 % do 13 % (obr. 1). V priemere poberatelia dávky v hmotnej núdzi 
predstavovali 3 % danej vekovej kategórie. Tri štvrtiny slovenských miest vykazo-
vali podiel nižší než 3,6 %. Poberanie dávok bolo najfrekventovanejšie v mestách 
Košického a Banskobystrického kraja. Najvyšší podiel vykazoval Kráľovský 
Chlmec, kde podiel poberateľov dávky v hmotnej núdzi predstavoval 13 %. Za ním 
nasledovali dve mestá z Banskobystrického kraja – Jelšava s 11,9 % a Tornaľa 
––––––––––––––– 

7 Ide o celkový počet obcí bez mestských častí Bratislavy (17) a Košíc (22), vrátane Bratislavy 
a Košíc. 
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s 10,6 %. Približne každá desiata osoba vo veku 15 – 64 rokov je poberateľom dáv-
ky v Dobšinej (9,5 %). 

Obr. 1. Podiel poberateľov dávky v hmotnej núdzi na počet obyvateľov mesta                   
vo veku 15 – 64 rokov (%) 

 
Podiel dlhodobých poberateľov dávky v hmotnej núdzi v mestách kolísal medzi 

44 % a 100 % (obr. 2). Viac ako 90 % dlhodobých poberateľov z celkového počtu 
poberateľov dávok mali len tri mestá na Slovensku (Svätý Jur, Trenčianske Teplice 
a Rajecké Teplice)8. Podiel na úrovni troch štvrtín a viac mala však už približne 
polovica miest. Tomu zodpovedá aj skutočnosť, že priemerná hodnota za všetky 
mestá na Slovensku bola na úrovni 74,9 %. Medzi desiatimi mestami s najvýraz-
nejším výskytom pretrvávajúcej chudoby (vo všetkých týchto mestách dosahoval 
podiel dlhodobých poberateľov dávky v hmotnej núdzi viac ako 83 %) nájdeme len 
menšie mestá, respektíve mestá s veľmi malým a malým počtom obyvateľov. Do-
minujú im pritom mestá z Nitrianskeho kraja, ktoré sú si navyše priestorovo blízke 
a vytvárajú ľahko identifikovateľný geografický zhluk. 

V slovenských mestách sa vyskytuje v priemere 4,6 % bytov, kde na jednu oso-
bu pripadá menej než 0,5 obytnej miestnosti. Tento podiel je v rozpätí od 1,2 % po 
14,3 %. Možno trochu prekvapujúco, ale najvyšší podiel preľudnených obydlí ne-
nájdeme na Slovensku vo veľkých mestách. V desiatke miest s najvyšším zastúpe-
ním takýchto obydlí sa nachádzajú najmä malé mestá. Najvyšší podiel – nad 10 % 
– vykazujú Dobšiná, Jelšava a Hanušovce nad Topľou. Vysoký podiel, presahujúci 
8,5 %, nájdeme aj vo zvyšných mestách, ktoré sa nachádzajú výhradne v Prešov-
skom a Košickom kraji. 
–––––––––––––– 
8 Vysoký podiel dlhodobých poberateľov v uvedených troch mestách môže byť prekvapením, keďže rozhodne 
nejde o mestá v marginalizovaných regiónoch. V týchto mestách je ale absolútny počet všetkých poberateľov 
dávky v hmotnej núdzi veľmi nízky (tvoriaci zanedbateľný podiel z populácie týchto miest). Problém veľmi níz-
kych príjmov (a dlhodobej nezamestnanosti, ktorý je pravdepodobne jeho príčinou) tu teda nie je rozšírený, ak sa 
už ale vyskytuje, ide o problém dlhodobého charakteru. 
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Ob. 2. Podiel dlhodobých poberateľov dávky v hmotnej núdzi na celkovom                         
počte poberateľov (%) 

 
Byty bez vane alebo sprchy predstavujú v priemere 1,4 % a byty bez splachova-

cieho WC tvoria 2 % bytov v slovenských mestách. Za týmito nízkymi hodnotami 
sa však skrýva výrazná variabilita. Najvyšší podiel bytov bez vane alebo sprchy 
nájdeme v meste Modrý Kameň, kde predstavujú až 14 %, čo je desaťnásobne vyš-
šia hodnota než je priemer za všetky mestá na Slovensku. Zároveň, v Modrom Ka-
meni nájdeme aj najvyšší podiel bytov bez splachovacieho WC (23 %). Výskyt 
obydlí bez vane alebo sprchy a bez splachovacieho WC spolu súvisí: potvrdzuje to 
podobnosť zoznamu desiatich miest s najvyšším podielom takýchto obydlí. 

V mestách na Slovensku žije v priemere 0,6 % ľudí bez domova. Máme však aj 
mestá, kde podiel ľudí bez domova túto hodnotu niekoľkonásobne prekračuje. Ľu-
dia bez domova žijú najčastejšie v menších mestách. Takmer 60 % miest na Slo-
vensku sa však s problémom bezdomovectva nemusí potýkať vôbec. 

Na základe deskriptívnej analýzy možno identifikovať mestá, v ktorých dochá-
dza ku kumulácii sociálnych problémov. Na tento účel využijeme takzvané kvintily 
– štatistické charakteristiky rozdelenia hodnôt, ktoré rozdeľujú rad hodnôt 
(zoradených od najnižšej po najvyššiu) do piatich rovnako veľkých skupín. Zaují-
ma nás, ktoré mestá sa nachádzajú v piatom kvintile rozdelenia hodnôt viacerých 
ukazovateľov súčasne. Teda, ktoré mestá vykazujú najhoršie9 hodnoty. Pre popis 
kumulácie sociálnych problémov sme zo zoznamu indikátorov mestskej chudoby 
vybrali päť ukazovateľov (pozri tab. 2). Do analýzy sme nezaradili podiel počtu 
ľudí bez domova a počet separovaných osídlení marginalizovaných rómskych ko-
munít, pretože vzhľadom na výrazné nerovnomerné rozdelenie ich hodnôt nemala 

–––––––––––––– 
9
 Vyššie hodnoty znamenajú z vecného hľadiska horšiu situáciu. Najvyššie hodnoty – hodnoty v piatom kvintile – 

indikujú najhoršiu situáciu vo zvolenej oblasti. 
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konštrukcia kvintilov zmysel. Rovnako sme do tabuľky nezaradili indikátory de-
mografickej situácie, pretože chceme poukázať len na kombináciu výsledkov 
v danej oblasti, nie ich predpokladov. 

 
Tab. 2. Mestá čeliace veľmi nepriaznivej situácii vo viacerých oblastiach chudoby 

a sociálneho vylúčenia súčasne 

Vysvetlivky: DvHN = dávka v hmotnej núdzi. 
Poznámka: Do analýzy sme zahrnuli aj okres Košice-okolie, čo nám umožňuje kontextualizovať pozíciu mesta 
Košice.  

Uvedený postup vedie k niekoľkým zaujímavým zisteniam. Po prvé, na Sloven-
sku sú tri mestá patriace do najrizikovejšej kategórie z hľadiska všetkých piatich 
indikátorov: Modrý Kameň (Banskobystrický kraj), Tisovec (Banskobystrický 
kraj) a Sečovce (Košický kraj). Potom nasleduje sedem miest, ktoré patria do najri-
zikovejšej kategórie v štyroch oblastiach a len v jednej vykazujú o niečo priazni-
vejšiu situáciu. Tornaľa v Košickom kraji sa nachádza v skupine miest s najvyššími 
hodnotami z hľadiska podielu poberateľov dávky v hmotnej núdzi, podielu dlhodo-
bých poberateľov, podielu bytov bez splachovacieho WC a bez vane alebo sprchy. 
Podielom preľudnených bytov sa zaraďuje do susediacej kategórie – štvrtého kvin-
tilu. Mestá Hnúšťa a Jelšava (obe z Banskobystrického kraja) vykazujú najvyššie 
podiely poberateľov dávky v hmotnej núdzi a podielu deprivácie v oblasti bývania. 
Lepšie sú na tom v súvislosti so zastúpením dlhodobých poberateľov dávky 
v hmotnej núdzi. Trebišov a Medzev sú ďalšie mestá v Košickom kraji, v ktorých 
dochádza ku kumulácii viacerých problémov. Podobne ako Hnúšťa či Jelšava pat-
ria k mestám s najhoršou situáciou v oblasti deprivácie a poberania dávok, pričom 
podiel dlhodobých poberateľov je u nich nižší a zaraďuje ich do tretieho 
(stredného) kvintilu. Platí to aj o Krompachoch (opäť z Košického kraja), ktoré 
však z hľadiska podielu dlhodobých poberateľov dávky v hmotnej núdzi patria do 
20 % miest s najnižšou hodnotou. 

Mestá, v ktorých sa kumulujú uvedené sociálne problémy, sa nachádzajú najmä 
na strednom a východnom Slovensku. Kombinuje sa v nich prítomnosť dlhodobé-
ho zotrvávania v sociálnom systéme, vysoké miery deprivácie v oblasti bývania 
a prítomnosť marginalizovaných rómskych osídlení, pre ktoré je charakteristická 
koncentrácia obyvateľov v priestorovo segregovaných lokalitách. 

  
Podiel       

poberateľov 
DvHN 

Podiel        
dlhodobých 
poberateľov 

DvHN 

Podiel pre-
ľudnených 

bytov 

Podiel 
bytov bez 

WC 

Podiel bytov 
bez vane/ 

sprchy 

Modrý Kameň 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 

Tisovec 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 

Sečovce 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 

Tornaľa 5. kvintil 5. kvintil 4. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 

Hnúšťa 5. kvintil 4. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 

Jelšava 5. kvintil 4. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 

Trebišov 5. kvintil 3. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 

Medzev 5. kvintil 3. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 
Krompachy 5. kvintil 1. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 

Košice-okolie 5. kvintil 4. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 5. kvintil 
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KLASIFIKÁCIA  MIEST  SR  Z  HĽADISKA  MESTKEJ  CHUDOBY 

Klasifikácia miest umožňuje získať ucelenejší a zároveň štruktúrovanejší po-
hľad na mestskú chudobu na Slovensku a rozdeľuje mestá do špecifických skupín 
na základe podobnosti problémov, ktorým čelia. Klasifikáciu je možné realizovať 
viacerými spôsobmi. Ako sme už uviedli, využívame hierarchickú klastrovú ana-
lýzu s aglomeratívnym zhlukovaním a v rámci nej Wardovu metódu, pričom za 
mieru podobnosti sme zvolili druhú mocninu euklidovskej vzdialenosti. Mestá sme 
klasifikovali na základe ukazovateľov v oblasti príjmovej chudoby, materiálnej 
deprivácie a demografickej štruktúry. Využili sme osem z deviatich indikátorov, 
uvedených v tab. 1. Do analýzy sme nezaradili podiel domácností bez WC, a to pre 
veľmi vysokú mieru korelácie s podielom domácností bez vane (Spearmanovo 
rho = 0,9). V takomto prípade možno z dvojice silno korelovaných premenných 
jednu vylúčiť10. Klastrová analýza môže viesť k viacerým riešeniam. Pri jej realizá-
cii sme na základe predbežných analýz preddefinovali maximálny počet riešení na 
sedem. Vzhľadom na výsledok a empirické rozloženiu miest do jednotlivých kate-
górií za vecne zmysluplnú interpretáciu považujeme riešenie, v ktorom sú mestá 
rozdelené do štyroch skupín/klastrov. 

Na základe klastrovej analýzy teda zaraďujeme mestá Slovenskej republiky do 
štyroch skupín. V prvom klastri sa nachádza 44 miest, v druhom 11, tretí klaster 
obsahuje 67 miest, do štvrtého klastra bolo zaradených 26 miest. Pripomíname, že 
tieto klastre nevznikli na základe jednotlivých ukazovateľov, ale sú výsledkom šta-
tistickej procedúry, ktorá zohľadňuje kombináciu všetkých vybraných indikátorov. 
Tieto klastre majú odlišné charakteristiky vzhľadom na chudobu a sociálno-demo-
grafickú situáciu: potvrdzujú to údaje v tab. 3, kde sú zvýraznené hodnoty nad prie-
merom za všetky mestá v SR11. Najmenej rizikové podmienky vykazuje druhý 
klaster. Naopak, ako najviac problematické sa ukazujú mestá v prvom a štvrtom  
klastri. 

V druhom, najmenej rizikovom klastri nájdeme najnižší podiel poberateľov 
dávky v hmotnej núdzi a, čo je dôležité, aj najnižší podiel dlhodobých poberateľov 
tejto dávky. Znamená to, že výskyt priamych finančných problémov a od nich sa 
odvíjajúcich ťažkostí je v porovnaní s ostatnými kategóriami miest oveľa nižší 
(podiel dlhodobých poberateľov je tu nižší o viac než pätnásť percentuálnych bo-
dov). Priaznivejšiu situáciu potvrdzuje aj nižší výskyt deprivácie v oblasti bývania, 
s výnimkou zastúpenia preľudnených obydlí (v tomto ohľade mestá v druhom 
klastri vykazujú výrazne vyššie hodnoty). Priemerné hodnoty ďalších dvoch kľúčo-
vých ukazovateľov – priemerný počet marginalizovaných rómskych osídlení a po-
diel počtu bezdomovcov na počte obyvateľov – potvrdzujú špecifické postavenie 
druhého klastra ako najmenej rizikovej kategórie miest na Slovensku. 

Na strane druhej, v štvrtom klastri možno nájsť najmenej priaznivé hodnoty 
takmer vo všetkých sledovaných oblastiach. Táto kategória miest je charakteristic-
ká najvyšším podielom poberateľov a druhým najvyšším podielom dlhodobých 

–––––––––––––– 
10 Silnejšiu koreláciu možno nájsť aj medzi počtom marginalizovaných rómskych osídlení a podielom poberateľov 
dávky v hmotnej núdzi (Spearmanovo rho = 0,5). Oba indikátory v analýze ponechávame, pretože predstavujú 
teoreticky silné determinanty závažnosti sociálnych problémov, ktorým mestá musia čeliť. 
11 Tabuľka obsahuje aj indikátory, ktoré nevstupovali do klastrovej analýzy, ale slúžia na lepšiu charakteristiku 
situácie vo vytvorených klastroch. 
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poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Výskyt deprivovaných podmienok bývania a 
výskyt extrémne zraniteľných populácií (ľudí bez domova a marginalizovaných 
rómskych osídlení) je tu výrazne častejší než v ostatných troch klastroch. 

Klastre číslo jedna a tri stoja niekde medzi krajnými bodmi vytýčenými druhým 
a štvrtým klastrom. Z hľadiska chudoby a sociálneho vylúčenia však prvý klaster 
predstavuje určite rizikovejšiu kategóriu. Podiel poberateľov dávky v hmotnej nú-
dzi je síce na približne rovnakej úrovni ako v treťom klastri, avšak podiel dlhodo-
bých poberateľov je signifikantne vyšší (o deväť percentuálnych bodov). Častejší 
je aj výskyt deprivácie i prítomnosť zraniteľných skupín. 

 
Tab. 3. Ukazovatele sociálnej a demografickej situácie pre identifikované klastre miest 

Vysvetlivky: zvýraznené sú hodnoty, ktoré sú nad celkovým priemerom za všetky mestá SR. 

 

Ukazovateľ 
Prvý 

klaster 

44 miest 

Druhý 
klaster 

11 miest 

Tretí 
klaster 

67 miest 

Štvrtý 
klaster 

26 miest 

Podiel poberateľov DvHN z počtu obyvateľov                 
vo veku 15 – 64 rokov (%) 2,3 1,5 2,2 6,4 

Podiel dlhodobých poberateľov z celkového           
počtu poberateľov DvHN (%) 81,4 56,6 72,4 78,1 

Podiel poberateľov aktivačného príspevku (%) 19,4 13,2 19,1 46,7 

Podiel počtu bytov s menej než 0,5 obytnej          
miestnosti na obyvateľa z počtu všetkých          
bytov (%) 

3,6 5,1 4,1 7,5 

Podiel počtu bytov bez splachovacieho WC             
z počtu všetkých bytov (%) 2,2 1,3 1,3 3,9 

Podiel počtu bytov bez vane alebo sprchy                
z počtu všetkých bytov (%) 1,5 0,9 1,0 3,9 

Podiel počtu ľudí bez domova z počtu                        
obyvateľov (%) 0,7 0,1 0,5 1,1 

Priemerný počet marginalizovaných                           
rómskych osídlení nachádzajúcich sa                       
na okraji alebo mimo mesta 

0,6 0,2 0,5 1,4 

Podiel jednorodičovských domácností                   
z celkového počtu domácností (%) 11,6 10,8 11,8 10,1 

Podiel detí narodených mimo manželstva (%) 39,5 31,9 40,6 57,4 

Podiel detí narodených mladým matkám (%) 2,9 3,4 3,6 16,0 

Podiel domácností so 6 a viac členmi                       
z celkového počtu domácností (%) 4,7 7,9 4,5 7,2 

Podiel osôb v poproduktívnom veku                        
z celkového počtu obyvateľov (%) 12,7 10,5 12,2 10,6 
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Pri porovnávaní výsledkov identifikovaných kategórií miest netreba zabúdať na 
demografické súvislosti, lebo aj v tomto ohľade možno pozorovať signifikantné 
diferencie. Aby sme získali komplexnejší pohľad, situáciu v klastroch popisujeme 
nielen pomocou hodnôt indikátorov využitých v klastrovej analýze, ale aj ďalšími 
indikátormi, ktoré majú vo vzťahu k téme explanačný potenciál. Napr. v štvrtom 
klastri sa uvádza, že v priemere až 16 % detí narodilo mladým matkám. Pre porov-
nanie, v ostatných klastroch je to menej než štyri percentá. Podiel detí narodených 
mimo manželstva je tu taktiež vysoko nad hodnotami vo zvyšných kategóriách. Na 
druhej strane, zastúpenie jednorodičovských rodín je oproti očakávaniam nižšie, 
podobne ako podiel osôb v poproduktívnom veku. Kombinácia demografických 
podmienok v štvrtom klastri však vytvára rizikové prostredie, v ktorom sa zvyšuje 
potencialita ohrozenia chudobou a sociálnym vylúčením. Demograficky najmenej 
rizikový profil majú mestá v druhom klastri. Nájdeme tu nižší podiel detí narode-
ných mladým matkám, nižší podiel detí narodených mimo manželstva, jednorodi-
čovských domácností, ako aj osôb v poproduktívnom veku. 

Tabuľka 4 ponúka pohľad na začlenenie miest do jednotlivých klastrov, a to aj 
s ich regionálnou príslušnosťou. Na prvý pohľad je zrejmé, že štvrtý klaster, ktorý 
vykazuje najrizikovejšie prostredie, je sýtený najmä mestami z Banskobystrického 
a Košického kraja. Tri kraje v ňom nemajú zastúpenie vôbec: Bratislavský, Tren-
čiansky a Žilinský. Druhý, najmenej rizikový klaster tvoria mestá najmä zo Žilin-
ského, Prešovského a Bratislavského kraja. Všímať si len zastúpenie miest z rôz-
nych krajov v rámci jednotlivých klastrov môže byť trochu mätúce, keďže sa tu 
môže prejavovať rôzna „sila“ krajov v zmysle odlišného počtu miest. Preto je uži-
točné pozrieť sa i na to, aké je rozloženie miest do klastrov v rámci jednotlivých 
krajov (riadky a tabuľky). Dôležitá je informácia, ktoré regióny majú najvyšší po-
diel miest v štvrtom klastri a druhom klastri, ktoré predstavujú krajné body pomys-
leného kontinua. 

Najvyšší podiel miest v „najrizikovejšom“, štvrtom klastri má Košický a Ban-
skobystrický kraj. Spomedzi miest v Košickom kraj patrí do štvrtého klastra 43 % 
miest, spomedzi miest v Banskobystrickom kraji je to 38 % miest. Na porovnanie, 
v Prešovskom kraji bolo do štvrtého klastra zaradených 21 % miest, v Nitrianskom 
14 % miest a v Trnavskom kraji 6 % miest. Ak sledujeme aj veľkostné kategórie 
miest (podľa počtu obyvateľov), tak môžeme konštatovať, že s najväčšou kumulá-
ciou znevýhodnení z hľadiska chudoby sa stretávame v prípade malých (5 000 – 
9 999 obyvateľov), menších (10 000 – 19 999 obyvateľov) a stredne veľkých miest 
(20 000 – 49 999 obyvateľov). Najvyšší podiel v druhom klastri majú mestá zo 
Žilinského (21 %) a Bratislavského kraja (18 %). Za nimi nasleduje Prešovský kraj 
s 13 % miest v druhom klastri, Trenčiansky s 5 % a Banskobystrický kraj so 4 % 
miest. 
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Tab. 4. Zaradenie miest do klastrov a ich regionálna príslušnosť 

Prvý klaster Druhý klaster Tretí klaster Štvrtý klaster 

Bratislavský kraj (6) 
Bratislava 2 
Bratislava 3 
Bratislava 5 
Pezinok 
Stupava 
Svätý Jur 

Bratislavský kraj (2) 
Malacky 
Modra 
  

Bratislavský kraj (3) 
Bratislava 1 
Bratislava 4 
Senec 
  

Bratislavský kraj (0) 

Trnavský kraj (4) 
Dunajská Streda 
Gabčíkovo 
Galanta 
Hlohovec 

Trnavský kraj (0) 
  

Trnavský kraj (12) 
Gbely 
Holíč 
Leopoldov 
Piešťany 
Senica 
Sereď 
Skalica 
Šamorín 
Šaštín – Stráže 
Trnava 
Veľký Meder 
Vrbové 

Trnavský kraj (1) 
Sládkovičovo 
  

Nitriansky kraj (9) 
Komárno 
Levice 
Nové Zámky 
Šahy 
Šaľa 
Štúrovo 
Šurany 
Želiezovce 
Vráble 

Nitriansky kraj (0) 
  

Nitriansky kraj (4) 
Nitra 
Tlmače 
Topoľčany 
Zlaté Moravce 

Nitriansky kraj (2) 
Hurbanovo 
Kolárovo 

Trenčiansky kraj (8) 
Bánovce nad Bebravou 
Bojnice 
Handlová 
Ilava 
Nemšová 
Trenčín 
Trenčianske Teplice 
Stará Turá 

Trenčiansky kraj (1) 
Brezová pod Bradlom 

Trenčiansky kraj (9) 
Dubnica nad Váhom 
Myjava 
Nová Dubnica 
Nováky 
Nové Mesto nad Váhom 
Partizánske 
Považská Bystrica 
Prievidza 
Púchov 

Trenčiansky kraj (0) 
  

Žilinský kraj (4) 
Krásno nad Kysucou 
Rajecké Teplice 
Ružomberok 
Turzovka 

Žilinský kraj (4) 
Námestovo 
Trstená 
Tvrdošín 
Rajec 

Žilinský kraj (11) 
Bytča 
Čadca 
Dolný Kubín 
Kysucké Nové Mesto 
Liptovský Hrádok 
Liptovský Mikuláš 
Martin 
Turany 
Turčianske Teplice 
Vrútky 
Žilina 

Žilinský kraj (0) 
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pokračovanie tab. 4 

Poznámka: Do analýzy sme zahrnuli aj okres Košice-okolie, čo nám umožňuje kontextualizovať pozíciu mesta 
Košice. 

 
DISKUSIA  A  ZÁVER 

Predložená analýza mestskej chudoby sa opiera o teoretické argumenty zdôvod-
ňujúce význam ukazovateľov chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré sú dostupné 
na úrovni miest. Cieľom bolo získať poznatky týkajúce sa všetkých miest na Slo-
vensku. Z tohto dôvodu bola pozornosť zameraná na ukazovatele, ktoré sa vyzna-
čujú vysokým stupňom štandardizácie a ktoré neboli vytvorené špeciálne pre účely 
tejto analýzy, ale existujú ako súčasť pravidelného zberu údajov o sociálno-
ekonomickej a demografickej situácii. Pre všetky použité indikátory platí, že spĺňa-
jú požiadavky kladené na sociálne indikátory (pozri napr. Atkinson et al. 2002 a 
Gerbery a Džambazovič 2011). Majú jasnú interpretáciu – ich hodnoty umožňujú 
konštatovanie zlepšenia alebo zhoršenia situácie, sú transparentné (spôsob ich kon-

Banskobystr. kraj (7) 
Banská Štiavnica 
Detva 
Dudince 
Hriňová 
Krupina 
Nová Baňa 
Veľký Krtíš 

Banskobystr. kraj (1) 
Sliač 

Banskobystr. kraj (7) 
Banská Bystrica 
Kremnica 
Lučenec 
Poltár 
Zvolen 
Žarnovica 
Žiar nad Hronom 

Banskobystr. kraj (9) 
Brezno 
Fiľakovo 
Hnúšťa 
Jelšava 
Modrý Kameň 
Revúca 
Rimavská Sobota 
Tisovec 

Prešovský kraj (2) 
Lipany 
Veľký Šariš 

Prešovský kraj (3) 
Bardejov 
Spišské Podhradie 
Spišská Stará Ves 

Prešovský kraj (13) 
Giraltovce 
Humenné 
Kežmarok 
Podolínec 
Poprad 
Prešov 
Snina 
Spišská Belá 
Stará Ľubovňa 
Svidník 
Svit 
Vranov nad Topľou 
Vysoké Tatry 

Prešovský kraj (5) 
Hanušovce nad Topľou 
Levoča 
Medzilaborce 
Sabinov 
Stropkov 

Košický kraj (4) 
Košice – okolie 
Rožňava 
Spišské Vlachy 
Strážske 

Košický kraj (0) Košický kraj (8) 
Gelnica 
Košice 1 až 4 
Medzev 
Michalovce 
Spišská Nová Ves 

Košický kraj (9) 
Čierna nad Tisou 
Dobšiná 
Kráľovský Chlmec 
Krompachy 
Moldava nad Bodvou 
Sečovce 
Sobrance 
Trebišov 
Veľké Kapušany 
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štrukcie a vstupné údaje sú známe), úplné, hodnoverné, revidovateľné a naviazané 
na verejnú politiku (umožňujú konštatovať úspech alebo neúspech verejno-
politických intervencií). K ich silným stránkam patrí aj to, že popri zachytení situá-
cie vo všetkých mestách na Slovensku postihujú viaceré aspekty chudoby reflektu-
júc tak jej multidimenzionálny charakter. 

K limitom zvolených indikátorov možno zaradiť obmedzený tematický záber 
determinovaný povahou dát, ktoré sa na Slovensku zbierajú na úrovni miest. Na-
priek tomu, že súbor indikátorov pokrýva štyri aspekty chudoby a sociálneho vylú-
čenia, stále ponúka limitovaný obraz. Chýbajú tu ukazovatele, ktoré by pomohli 
zachytiť depriváciu v spotrebe, výskyt dlžôb a nesplatených finančných záväzkov 
a pod. Nepochybne by spresnili odhady a závery. Nevýhodou je aj skutočnosť, že 
časový interval aktualizácie hodnôt niektorých indikátorov je dlhý. Indikátory po-
chádzajúce zo SODB sú dostupné každých desať rokov. Získanie nových hodnôt 
indikátorov pochádzajúcich z výskumov životnej úrovne marginalizovaných róm-
skych komunít si doteraz vyžadovalo päťročný interval. Navyše, pravidelná reali-
zácia tohto zisťovania v budúcnosti nie je istá. 

Silné a slabé stránky možno identifikovať aj v prípade zvoleného metodologic-
kého postupu. Klastrová analýza sa ukazuje ako vhodný nástroj systematizácie po-
znatkov o mestskej chudobe. Klasifikácia miest do štyroch klastrov, dištinktívnych 
z hľadiska sledovaných aspektov mestskej chudoby, umožňuje všímať si podob-
nosti a diferencie, ako aj ich prípadné determinanty. Na druhej strane, sledované 
ukazovatele nebolo možné využiť na identifikáciu deprivovaných území (štvrtí, 
častí miest), v ktorých sa kumulujú sociálno-ekonomické problémy a prehlbuje sa 
sociálna izolácia ich obyvateľov. Výnimkou sú marginalizované rómske komunity. 
Povaha dát neumožňuje zachytiť vplyvy/účinky politických opatrení na úrovni 
miest v oblasti chudoby, deprivácie a sociálneho vylúčenia. To zároveň predstavuje 
jednu z veľkých výziev pre budúce snahy o redukciu mestskej chudoby. 

Situovanie analýzy chudoby do mestského prostredia neznamená len zostúpenie 
v hierarchii administratívneho usporiadania na najnižšiu úroveň obcí, ale aj vyspo-
riadanie s kvalitatívne novými skutočnosťami, utváranými špecifikami relatívne 
pevne vymedzeného priestoru mesta, jeho priestorovým usporiadaním a jeho vnú-
tornou dynamikou. To všetko kladie na skúmanie mestskej chudoby vysoké požia-
davky a predstavuje výzvu pre ďalšie analýzy mestskej chudoby na Slovensku.  

Táto štúdia je súčasťou riešenia grantovej úlohy APVV Sociálna stratifikácia a 
sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti (APVV-14-0639). 
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URBAN  POVERTY  IN  SLOVAKIA 
 

Urban poverty in Slovakia has been examined mainly in relation to spatial segregation, 
description of its mechanisms and a review of the spatial indicators of poverty. Previous 
analyses focused on selected towns and urban areas, excluding a comparative analysis of all 
towns and cities in Slovakia. This bias stems from several reasons. One of the most im-
portant causes is represented by the fact that the analysis of poverty in urban areas can not 
rely on standard approaches and measures, used at a national level or for the purposes of 
cross-country comparisons. NUTS III level is the lowest level which data from statistical 
sample surveys can refer to. Therefore, spatial aspects of poverty in Slovakia have been 
primarily analysed at a regional level. 

The presented study examines urban poverty from another perspective, which is deter-
mined by availability of theoretically well-grounded empirical data which covers all towns 
and cities in Slovakia. It relies on indicators of income, housing deprivation, the presence 
of socially excluded communities and the risk demographic structure of the urban popula-
tion. It extends existing analytical approaches and offers new insights in the issues of urban 
poverty. 

Based on hierarchical cluster analysis, towns and cities in Slovakia are classified into 
four categories differing by risk of poverty, deprivation and social exclusion. The cluster 
with the highest risk (the fourth cluster) contains mainly towns from the region of Banská 
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Bystrica and Košice: there are 43% of towns from the region of Košice in this cluster, 38% 
of towns from the region of Banská Bystrica, 21% from the region of Prešov, 14% from the 
region of Nitra and 6% of towns from the region of Trnava. It doesn’t include any towns 
from three regions – Bratislava, Trenčín and Žilina. Towns in the cluster with the most risk 
poverty profile belong to small or medium sized towns of Slovakia. 


