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ÚVOD 

Zámerom tejto publikácie je prispieť k rozšíreniu poznania v oblasti 

príjmovej polarizácie a nerovnosti na Slovensku. Skúmajú sa tie súvislosti, 

ktoré najviac reprezentujú reálne disproporcie na regionálnej úrovni 

a z pohľadu dlhodobého predstavujú ohrozenia v prehĺbení príjmovej pola-

rizácie a náraste nerovnosti. Najvážnejšími endogénnymi determinantmi 

potenciálneho prehlbovania polarizácie v SR sú nezamestnanosť, predo-

všetkým nezamestnanosť dlhodobá, a starnutie populácie. Slovensko sa 

v ukazovateli dlhodobej nezamestnanosti pohybuje medzi krajinami EÚ 

na „špici pelotónu“, a diferenciácia miery dlhodobej nezamestnanosti vnútri 

krajiny je veľmi veľká. Keďže je starnutie v regiónoch tiež značne rozdiel-

ne, zaujíma nás problémový profil regiónov, ktorý môže napovedať o bu-

dúcom vývoji polarizovania. Prehlbovanie polarizácie je negatívny spolo-

čenský jav, ktorý často vedie k nárastu sociálneho pnutia, k otvoreným 

konfliktom a nepokojom.  

Skúmaním exogénnych a endogénnych vplyvov na príjmovú polarizá-

ciu a nerovnosti sa postupne formuje názor, že dôležitú úlohu pri vzniku 

štrukturálnych problémov a vývoji dlhodobej nezamestnanosti na Sloven-

sku zohráva výber „cesty“ transformácie po roku 1989, významne ovplyv-

nený zmenami vo svetovej ekonomike, ktorá prechádzala procesom 

globalizácie spojeným s nárastom moci nadnárodných spoločností, a neskôr 

krízové podmienky po roku 2008. Transformačný scenár vznikal v pro-

stredí, ktorému dominoval neoliberalizmus, pretavený do tzv. Washington-

ského konsenzu. Eufóriu, ktorú reprezentujú ukazovatele konvergencie 

Slovenska ku EÚ na makroekonomickej úrovni nezdieľa podstatná časť 

obyvateľov v regiónoch, kde nie je perspektíva vzniku nových pracovných 

miest, kde možno hovoriť o desocializácii a depopulácii, kde je vysoký 

počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi, chudobných zamestnaných 

a chudobných starobných dôchodcov. Znovuobjavenie kritického mysle-

nia je nielen potrebné, ale aj nevyhnutné.  

 

Kolektív autorov  
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1. VÝCHODISKÁ SKÚMANIA PRÍJMOVEJ POLARIZÁCIE  
NA SLOVENSKU  

Príjmová a majetková polarizácia nie je fenoménom novodobým, je spo-

ločenským javom vyskytujúcim sa v rôznej forme a intenzite v celej histórii 

súčasnej civilizácie. V závislosti od vplyvu historicky sa meniacich vonkajších 

a vnútorných podmienok fungovania systémov prezentoval jej obsah 

väčšie či menšie sociálne pnutia, pevnosť či krehkosť sociálnych štruktúr.  

V novodobých podmienkach registrujeme zrýchľovanie globalizačných 

procesov a súčasne sa minimálne od 80. rokov 20. storočia zaznamenáva 

zásadnejší rast nerovností a chudoby i v ekonomicky vyspelých krajinách.  

Očakávania obyvateľstva pri príprave na vstup a samotné členstvo 

Slovenska v Európskej únii boli spojené nielen s opätovným nadobudnu-

tím demokratických hodnôt, ale aj s úspešným priblížením sa k ekono-

mickým a spoločenským štruktúram západných krajín EÚ, v prvej etape. 

Následne, v rámci reálneho partnerského koexistovania v únii, sa očaká-

valo dosiahnutie porovnateľne vysokej životnej úrovne slovenskej popu-

lácie. Reálie súčasného sveta však dokumentujú, že sa krajiny EÚ ako 

celok i individuálne stávajú priestorom, v ktorom sú príjmové nerovnosti 

a chudoba vážnym spoločenským problémom, spájaným z pohľadu eko-

nomiky predovšetkým s rastúcimi štrukturálnymi problémami a so zloži-

tosťami regionálnych trhov práce.  

Celková situácia v európskom priestore sa komplikuje tým, že geopo-

litické procesy vťahujú Európu do diania, v ktorom sa napätosť v systé-

moch rýchlo stupňuje. V dôsledku prírodných zmien, ktoré globálna spo-

ločnosť môže ovplyvniť iba minimálne, tak rastie množstvo a intenzita 

planetárnych rizík.  

Východiská založené na rámci globálnych rizík  

Úzka previazanosť európskeho ekonomického priestoru s ostatnými 

regiónmi globalizovaného sveta predpokladá akceptovanie svetovo zade-

finovaných rizík v ekonomickej, environmentálnej, geopolitickej, sociálnej 
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a technologickej oblasti. Slovensko ako súčasť Európskej únie prijíma 

v tomto zmysle opatrenia pre adaptačné procesy, ktoré by mali viesť 

k minimalizácii dopadov pri naplnení rizík, resp. k redukcii rizík. Vyplýva 

to z úloh a funkcií štátu.  

Už v roku 2014 boli medzi desať kľúčových rizík vývoja globalizova-

ného sveta zaradené tak rôzne prejavy príjmových disparít, ako aj štruk-

turálna nezamestnanosť (World Economic Forum, 2014). V roku 2015 sa 

potvrdil trend starnutia populácie, prehlbovania polarizácie spoločnosti, 

rastu príjmových nerovností a jedným zo zásadných ekonomických rizík 

zostáva vysoká miera štrukturálnej nezamestnanosti. Vo všeobecnosti sa 

predpokladá, že ťažisko rizík ekonomického charakteru, ktoré dominovali 

od roku 2007 do roku 2014, sa bude presúvať na riziká environmentálne-

ho charakteru (predovšetkým v dôsledku klimatických zmien a krízy 

z nedostatku vody). Celkovo sú sociálne štruktúry označené za „krehké“ 

nakoľko sú pod tlakom rastúcich sociálno-ekonomických nerovností vnútri 

krajín i medzi krajinami, ako dôsledkov štrukturálnej nezamestnanosti. 

Predpokladá sa, že slabý ekonomický rast a technologické zmeny budú 

túto nezamestnanosť v budúcom období udržiavať na vysokej úrovni aj 

v ekonomicky vyspelých krajinách. Ak sa nerovnosti a nezamestnanosť 

budú negatívne podieľať na stabilite spoločnosti očakáva sa, že vzniknutá 

destabilita bude obratom pôsobiť na prehlbovanie polarizácie, na ďalší 

rast nezamestnanosti a na obmedzovanie tvorby bohatstva (World Eco-

nomic Forum, 2015). Z uvedeného možno usudzovať, že navzájom pod-

mienené vplyvy vytvárajú do budúcnosti ďalšiu škálu potenciálnych rizík, 

ktoré v dôsledku kumulácie environmentálnych problémov budú pravde-

podobne ekonomické riziká multiplikovať.  

Miera dopadov však nebude v krajinách EÚ rovnaká vzhľadom na di-

ferencovaný rozsah a hĺbku štrukturálnych problémov jednotlivých eko-

nomík. Na strane krajín strednej Európy sú štrukturálne problémy pozna-

čené i „obetavým“ prechodom na trhový systém. Pre tieto krajiny, napriek 

uvedomeniu si vážnosti environmentálnych rizík, bude ťažisko s veľkou 

pravdepodobnosťou dlhšiu dobu zostávať v rizikách ekonomického a so-

ciálneho charakteru.  
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Diferencovanosť uskutočnených štrukturálnych zmien, všeobecne za-

vŕšených vstupom krajín strednej Európy do EÚ, sa prejavuje v sprievode 

rozdielnych sociálno-ekonomických problémov medzi krajinami i vnútri 

týchto krajín. Dotýka sa tak regionálnych príjmových nerovností, polarizá-

cie spoločnosti, ako aj nezamestnanosti. Zvlášť vysoká miera dlhodobej 

nezamestnanosti, ktorá indikuje vážne štrukturálne problémy ekonomiky, 

je príznačná pre Slovensko. Primárne ovplyvňuje prehlbovanie príjmovej 

polarizácie v regiónoch SR.  

Pri odpovedi na otázku ako reálne „pracovať“ na obmedzení dopadov 

globálne definovaných rizík hlavne v ekonomickej a sociálnej oblasti, 

ktoré sú na úrovni Slovenska viditeľné, je potrebné zaujať kritický postoj 

k identifikovaniu príčin konkrétnych rizík. V našom prípade sa má na 

mysli kritická analýza príčin vzniku a prehlbovania príjmovej polarizácie, 

nerovností a nezamestnanosti v regiónoch Slovenska (kraje, okresy), 

skúmanie väzieb a súvislostí polarizovania spoločnosti.  

Skúmanie príčin nerovností a polarizácie v teoretických  
a empirických prácach  

Determinanty príjmových nerovností a polarizácie sú podľa OSN 

(2013) exogénneho a endogénneho charakteru. Medzi exogénne deter-

minanty sa radia globalizácia obchodu, finančná globalizácia a technolo-

gické zmeny. Medzi endogénne faktory sú zahrnuté makroekonomické 

politiky, politika trhu práce, nerovnosť v bohatstve, zdaňovanie, transfery 

a verejné výdavky. Predpokladáme, že sa uvažuje s úzkou previazanos-

ťou vplyvu uvedených vonkajších i vnútorných determinantov, do ktorej je 

najmä z pohľadu exogénnej determinácie potrebné zahrnúť i signifikantný 

vplyv pôsobenia geopolitických faktorov (v súčasnosti sa prejavujú v eko-

nomickej oblasti najmä v podobe sankcií rôzneho druhu a dosahu).  

Za jeden z kľúčových determinantov nárastu ekonomických nerovností 

je v poslednej dekáde považovaná globalizácia. Majú sa na mysli nerov-

nosti medzi krajinami rozvinutými a rozvojovými a nerovnosti vnútri krajín 

(Roser a Cuaresma, 2012; 2014). Niektoré výsledky Heckscher-Ohlinov-

ho modelu, ktoré hovorili o pozitívnom vplyve medzinárodného obchodu 

na pokles nerovnosti v rozvojových krajinách (Harrison et al., 2011) sa 
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ukázali v rozpore s reálnym vývojom v oblasti príjmovej polarizácie 

v týchto krajinách v neskoršom období. Sme toho názoru, že obchodova-

nie rozvojových krajín väčšinou s prírodnými zdrojmi (ako ropa, zemný 

plyn, prvky vzácnych zemín a pod.), ktorými disponujú vlády a úzke sku-

piny podnikateľov, bolo a je založené na produkcii, ktorú realizuje pre-

važne nízkokvalifikovaná pracovná sila s nízkymi mzdami. Z obchodu 

profitujú politické elity a podnikatelia na úkor väčšiny zamestnancov, čo 

vedie k fixovaniu nerovností, resp. k ich rastu. Aj ďalšie exogénne deter-

minanty nerovností, ako finančná liberalizácia a mobilita kapitálu, nepri-

speli k redukcii nerovností, naopak, zväčšili ich. Podľa Abraham et al., 

(2009) finančná liberalizácia a mobilita kapitálu umožnili rozšíriť práva na 

ochranu kapitálu, čo viedlo k obmedzeniu práv zamestnancov i politických 

práv všeobecne. Tvrdí sa, že dôsledkom finančnej globalizácie je postup-

ná degradácia pozície a sily odborov. Podľa správy ILO (2008) je pria-

mym dôsledkom takéhoto vývoja pokles podielu miezd na HDP a rast 

podielu ziskov. Upozorňujeme, že systematické obmedzovanie fungova-

nia odborov nie je z dôvodu historického naplnenia funkcie záštity za-

mestnancov pred zamestnávateľmi, ako to tvrdia niektorí odborníci na 

právo. Významné posilňovanie pozícií transnacionálnych korporácií (TNK) 

práve dokazuje ako sa na národnej úrovni v podstate postupne „vzdáva 

boj“ v presadzovaní záujmov štátu o občana – zamestnanca v dcérach 

a vnučkách TNK, pôsobiacich v tej ktorej krajine.  

Podľa Stiglitza (2012) neboli efekty globalizácie obchodu na príjmovú 

a majetkovú nerovnosť až také dramatické ako v prípade liberalizácie 

kapitálových a finančných trhov. Mobilita tovarov je podľa neho substitú-

ciou za mobilitu ľudí. To znamená, že ak krajina importuje tovary, ktorých 

výroba je náročná na nízkokvalifikovanú a rutinnú prácu, v domácej kraji-

ne sa znižuje dopyt po takýchto pracovníkoch. Vysvetľuje, že ak má níz-

kokvalifikovaná pracovná sila v domácej krajine zostať konkurencie-

schopnou, je pre ňu riešením buď akceptovať nižšie mzdy, alebo zvýšiť 

svoju kvalifikáciu. Aký však bude vývoj v prípade celkového radikálneho 

poklesu potreby práce v dôsledku intenzívnejšieho aplikovania nových 

technológií, ktoré budú vyžadovať len menšie počty vysokokvalifikovanej 

pracovnej sily? Aké vôbec budú možnosti veľkej masy nízkokvalifikovaných 
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zvyšovať svoju kvalifikáciu? Uvedené otvára celý rad otázok, ktoré „stoja“ 

nad oblasťou konkurencieschopnosti pracovnej sily v tej ktorej krajine 

a úzko súvisia s nadradením globalizačných procesov, ktoré sú potrebné 

skupinám elít pre ďalší rast ich bohatstva, nad reálne dôsledky v znižova-

ní životnej úrovne väčšiny populácie sveta.  

Je evidentné, že technologické transfery a zmeny sa vplyvom globali-

zácie stali dynamickejšími. Vytvára sa tak priestor pre rast dopytu po 

vysoko kvalifikovaných pracovníkoch, ktorých odborná príprava je v kraji-

nách sveta významne diferencovaná. Pomer „síl“ medzi dopytovanou 

vysokokvalifikovanou pracovnou silou a nízkokvalifikovanou vedie k tomu, 

že rozdiely v ich mzdách sa začali významnejšie prehlbovať. Globalizácia 

a technologické zmeny, ako hlavné exogénne faktory narastania nerov-

ností, umožňujú medzinárodný transfer ekonomických nerovností pro-

stredníctvom mobility kapitálu a asymetrického prístupu k vyššiemu vzde-

laniu. V súvislosti s modernými technológiami teda vzniká stále vyšší 

dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch a naopak znižuje sa potre-

ba rutinnej a fyzickej práce. Podľa tvrdého konštatovania Stiglitza (2012) 

technologický pokrok, ktorý je náročný na zručnosti a kvalifikáciu, umožnil 

zapojenie talentovaných jedincov do pracovného procesu na úkor menej 

talentovaných, a to aj prostredníctvom princípu „víťaz berie všetko“.  

V oblasti skúmania endogénnych determinantov zvyšovania príjmo-

vých nerovností a polarizácie sa objavujú nové teoretické východiská 

zamerané na heterogénnosť firiem, zhoršovanie pozície a sily odborov pri 

vyjednávaniach, vyčleňovanie aktivít podnikov a firiem do zahraničia, 

frikčné a štrukturálne problémy trhu práce a na čiastočné pracovné úväzky.  

Fournier a Koske (2012) pomocou kvantilovej regresie na dátach ro-

dinných účtov z 32 krajín OECD skúmali endogénne determinanty pra-

covných príjmov, ktorými sú podiel verejného sektora na zamestnanosti 

(čím je podiel vyšší, tým sú nerovnosti v pracovných príjmoch nižšie). 

Ďalej skúmali nerovnosť vo väzbe na vzdelanie, pracovné skúsenosti, silu 

odborov a druh pracovnej zmluvy. Vo svojich výsledkoch dospeli k tomu, 

že popri technologickom pokroku a globalizácii má významný vplyv na 

vývoj nerovností aj štrukturálna politika, smerovaná predovšetkým cez 

politiky vzdelanosti a politiky trhu práce. Potvrdenie významnosti vplyvu 
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štrukturálnej politiky na trh práce aj vo vzťahu k politike vzdelanosti 

umožňuje zaoberať sa napríklad otázkami: aká je teda príčina pretrváva-

nie dlhodobej nezamestnanosti, jej vysokej miery, nie je jej príčinou práve 

nevhodná štrukturálna politika? A ak je nevhodná, ktoré sú hlavné deter-

minanty jej neadekvátneho nastavenia?  

Viacero štúdii ukázalo, že hlavným endogénnym determinantom príj-

mových nerovností vo väčšine rozvojových a menej rozvinutých ekonomi-

kách sveta je nezamestnanosť. Za ekonomicky vyspelé krajiny sa možno 

stretnúť vo väzbe na nezamestnanosť s vysvetleniami nasledujúceho 

strohého charakteru. Vývoj príjmovej nerovnosti v čase je spravidla proti-

cyklický, t. j. rast nezamestnanosti zhoršuje relatívnu príjmovú pozíciu 

najnižších príjmových skupín. Aj za vyspelé ekonomiky sa teda potvrdzu-

je dopad rastu nezamestnanosti na príjmové nerovnosti, keďže sa zhor-

šuje príjmová pozícia nízkopríjmovej populácie. Možno konštatovať, že 

rast nezamestnanosti ako takej pôsobí na vývoj nerovností negatívne. Ak 

sa bude brať do úvahy nezamestnanosť štrukturálna, ktorá má obecne 

dlhšie trvanie ako nezamestnanosť frikčná, v krajinách kde možno regis-

trovať veľmi vysoké miery dlhodobej nezamestnanosti bude problém 

príjmových nerovností hlbší a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva budú 

fixované dlhšie obdobie, resp. ich príjmová disponibilita sa bude ťažko 

a dlho meniť. Príkladom môže byť Slovensko a jeho regióny (problémové 

okresy), ktoré po zložitej transformácii ekonomiky zasiahla hospodárska 

a finančná kríza. V regiónoch sú zaznamenané vysoké miery dlhodobej 

nezamestnanosti, ktoré dokazujú hlboké štrukturálne problémy (nevyrov-

nanie sa so zánikom viacerých odborov hospodárskych činností, rozpad 

poľnohospodárskych podnikov, exodus mladej populácie) (Pauhofová, 

2015; Stehlíková – Pauhofová, 2015).  

Ešte v predkrízovom období Mocan (1999) dekompozíciou nezamest-

nanosti na cyklickú a štrukturálnu zložku na dátach USA odhalil, že s ná-

rastom štrukturálnej nezamestnanosti narastá aj podiel najvyšších príj-

mových skupín na celkových príjmoch a klesá podiel spodných 60 % 

populácie. Potvrdil, že rast štrukturálnej nezamestnanosti má určujúci 

vplyv na nárast príjmových nerovností.  
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Skúmaním determinantov príjmovej polarizácie na súbore 300 000 

domácností v 26 krajinách EÚ1 za obdobie 2003 – 2009 dospel Holzner 

(2012) k záveru, že s nižšou úrovňou polarizácie pozitívne koreluje vyššie 

progesívne zdanenie práce a do určitej miery tiež zdanenie kapitálu. 

K nižšej miere polarizácie podľa výsledkov autora prispeli tiež verejné 

výdavky na sociálnu ochranu a vzdelanie, nižšia nezamestnanosť, väčšia 

otvorenosť krajiny z pohľadu obchodu a najmä silná priemyselná základ-

ňa. Najviac polarizovaná spoločnosť z pohľadu príjmu sa ukázala byť 

v krajinách južnej Európy, v baltských krajinách a na Britských ostrovoch.  

V súčasnosti sa možno stretnúť s viacerými štúdiami, ktoré prehlbo-

vanie polarizácie v globálnej spoločnosti berú ako reálny fakt a skúmajú 

jej súvislosť s ďalšími sociálnymi a ekonomickými javmi akými je naprí-

klad terorizmus. Esteban a Schneider (2008) vo svojej práci dokazujú 

hypotézu, že prehlbujúca sa polarizácia zvyšuje riziko konfliktu, vrátane 

ozbrojeného násilia. Zaujímali sa tiež o to ako polarizovanie indukuje 

rôzne anomálie v spoločnosti akými sú napríklad zrútenie sociálneho 

a politického systému, politická nestabilita, štrajky a iné nenásilné formy, 

kedy sa jedna skupina snaží vytvárať tlak na inú, konkurenčnú skupinu. 

Domnievajú sa, že v polarizovanej spoločnosti sa znižuje ochota človeka 

podieľať sa na riešení vecí vo verejnom záujme.  

Rozdiely medzi príjmovou nerovnosťou a polarizáciou príjmov 

Vo všeobecných interpretáciách vývoja sociálnych javov v ekonomike 

a spoločnosti sa často používajú, niekedy zamieňajú, termíny ako nerov-

nosť a polarizácia. Najmä pri charakterizovaní vývoja rozloženia príjmov, 

alebo majetku na medzinárodnej, národnej resp. regionálnej úrovni, či pri 

zisťovaniach ako sa mení zastúpenie sociálnych skupín v spoločnosti 

(aktuálne tzv. stredná trieda) sa možno stretnúť s používaním týchto 

odlišných pojmov, ktoré sú však vzájomne prepojené. Na rozdiel od ne-

rovnosti predstavuje polarizácia teoretický koncept, ktorý je relatívne 

                                                        
1 Bez Nemecka. Autor vychádzal z databázy EU SILC. Slovensko sa v tom období nachá-
dzalo na 6. mieste z 26 krajín, ako menej polarizovaná krajina (vzorku reprezentovalo len 
17 112 domácností).  
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menej preskúmaný, tzn. že v literatúre je polarizácii venovaná oveľa 

menšia pozornosť ako konceptom nerovnosti.  

Podľa Duclos a kol. (2004) pod pojmom polarizácia možno obecne 

chápať odcudzenie sa subjektov jednotlivým socioekonomickým skupi-

nám (počas určitého časového úseku). Je založené na identifikovaní sa 

jednotlivcov s vlastnou socioekonomickou skupinou. Možno to interpreto-

vať i tak, že polarizácia spočíva v odcudzení medzi skupinami s rôznymi 

atribútmi a v identifikovaní sa jednotlivcov v rámci skupiny s podobnými 

atribútmi. Z tohto by mohlo vyplývať, že nerovnosť je jedným z aspektov 

polarizácie, no nemožno to tvrdiť vo všetkých prípadoch. Existujú však 

niektoré evidentné vplyvy a na základe nich zmeny, ktoré sa prejavia tak 

vo zvýšení nerovnosti, ako aj polarizácie. Napríklad ak sa berú do úvahy 

dve socioekonomické skupiny, ktoré sa od seba z hľadiska príjmových 

charakteristík vzďaľujú je pravdepodobné, že sa zvyšuje nerovnosť aj 

polarizácia. Avšak znižovanie nerovností v rámci týchto dvoch príjmovo 

diferencovaných skupín by s najväčšou pravdepodobnosťou viedlo k dvom 

lepšie definovaným príjmovým skupinám, pričom príjmová nerovnosť 

v celej populácii by klesla a polarizácia by naopak mohla narásť.  

Esteban a Ray (1994) pod polarizáciou chápu tendenciu zoskupova-

nia sa populácie do klastrov, resp. skupín. Príslušníci každého klastra 

majú veľmi podobné atribúty (príjem, mzdy), pričom rôzne klastre majú 

rozdielne atribúty. Podľa autorov musia byť pri zisťovaní polarizácie naplne-

né tri podmienky. 

1. Hodnotia sa rozdiely medzi skupinami, teda príspevok individuálnych 

jedincov na meranie polarizácie by mal byť zanedbateľný.  

2. Pri dvoch skupinách a za viac skupín bude polarizácia narastať ak sa 

nerovnosť vo vnútri skupín znižuje.  

3. Polarizácia bude rásť, keď sa zväčší vzdialenosť medzi skupinami.  

Z uvedeného vyplýva, že zásadný rozdiel medzi nerovnosťou a pola-

rizáciou spočíva predovšetkým v bode 2. Tento bod predstavuje poruše-

nie pri všetkých štandardných meraniach nerovností, ktoré sú konzistent-

né s usporiadaním Lorenzovej krivky. Pojmy polarizácia a nerovnosť teda 

nemožno zamieňať.  
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Autori poukazujú na to, že polarizovaná spoločnosť môže vykazovať 

nízke miery nerovnosti, tiež že početnosť populácie v každom klastri má 

vplyv na váhu (čo štandardné merania nerovnosti ignorujú). Z toho vyplý-

va, že existuje celá škála ekonomických a sociálnych javov, pre ktoré 

môže byť znalosť stupňa polarizácie názornejšia ako miera nerovnosti. 

Autori poskytujú príklady polarizácie pri distribúcii príjmov, bohatstva, 

segmentácii trhu práce, konceptoch duálnej ekonomiky v rozvojových 

krajinách a pod.2  

Brzezinski (2013), ktorý sa zaoberal rozdielmi v trendoch nerovnosti 

v príjmoch (meranej Giniho koeficientom) a príjmovej polarizácie (mera-

nou koeficientom DER) za vybrané krajiny, dospel k rôznym záverom. 

V prvom prípade zistil, že trendy v príjmovej nerovnosti a polarizácie sú 

podstatne odlišné, v niektorých obdobiach protichodné. Pozoroval vzťah 

medzi meraním polarizácie (DER(𝛼) indexy, Wolfsonov index) a nerov-

nosťou (Giniho koeficient). Čím nižšia bola váha pre veľkosť skupín 𝛼, 

tým sa DER(𝛼) index viac podobá Giniho koeficientu, ktorý nepripisuje 

veľkosti príjmových klastrov žiadnu váhu – pri (𝛼) = 0 sa DER index 

rovná Giniho koeficientu. Výsledky rozdielnych trendov vývoja polarizácie 

a nerovnosti za vybrané krajiny ilustruje nasledujúci obrázok.  

  

                                                        
2 Príklad rozdielov medzi nerovnosťou a polarizáciou: Existujú dve rovnako početné po-
pulácie s rovnakým celkovým príjmom (A a B). Príjem je v každej z nich rozdielne distri-
buovaný. Populácia A je rovnako distribuovaná medzi 10 príjmových intervalov rozmiest-
nených rovnomerne od seba s príjmom v hodnotách 1,2, … 10. Populácia B je distri-
buovaná iba do dvoch rovnako početných skupín s príjmom 3 a 8. Ide o rozdelenie popu-
lácie B výsostne do skupiny bohatých a do skupiny chudobných, bez existencie strednej 
triedy. U populácie B je odcudzenie medzi skupinami väčšie. Podľa Duclos a kol. (2004) 
by sa teda mohlo argumentovať, že je v porovnaní s populáciou A, ktorá je rovnomenne 
rozdelená do viacerých príjmových skupín s menšími rozdielmi medzi nimi, je populácia B 
viac polarizovaná. Pri pohľade na nerovnosť meranú Giniho koeficientom, za populáciu 
A koeficient nadobúda hodnotu 0,30 a za populáciu B 0,23. Nerovnosť je teda nižšia pri 
populácii B. Ak sa v populácii B z nejakých príčin zvýši vzdialenosť medzi dvoma klastra-
mi, zvýši sa rozdiel medzi bohatými a chudobnými, spoločnosť sa viac polarizuje a zá-
roveň rastie aj nerovnosť Z hľadiska príjmu sú obidve skupiny homogénne, ale príjmový 
rozdiel medzi nimi sa zvýšil. Polarizácia a nerovnosť teda nemusia byť protichodnými 
javmi.  
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O b r á z o k 1.1 

Rozdiely medzi Giniho koeficientom nerovnosti a DER(1) indexom polarizácie 
v príjmoch za vybrané krajiny  

 

Prameň: Brzezinski (2013).  

Za niektoré krajiny však Brzezinski (2013) dokumentuje podobnosť 

trendov vo vývoji nerovnosti a polarizácie v príjmoch, čo dokladá nasledu-

júci obrázok.  
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O b r á z o k 1.2 

Podobnosti medzi Giniho koeficientom nerovnosti a DER(1) indexom polari-
zácie v príjmoch za vybrané krajiny 

 

Prameň: Brzezinski (2013).  

Z hľadiska pochopenia pojmov nerovnosť a polarizácia a rozdielov 

medzi nimi nie je možné obísť metodiky ich merania. Existuje široká škála 

ukazovateľov nerovnosti a polarizácie. Popri najčastejšie používanom 

ukazovateli nerovnosti – Giniho koeficiente – sa využívajú ukazovatele 

polarizácie – DER indexy polarizácie a Wolfsonov index bipolarizácie. 

Štandardné indexy nerovnosti kladú dôraz na odchýlku od globálneho 

priemeru, ignorujúc zhlukovanie v okolí lokálnych priemerov. Giniho ko-

eficient je definovaný ako pomer plochy medzi Lorenzovou krivkou 

a diagonálou ku celkovej ploche pod diagonálou.3 Pri príjmovej polarizácii 

sa možno stretnúť s dvoma základnými prístupmi k meraniu. Prvý zahŕňa 

                                                        

3 Môžeme ho zapísať ako: 𝐺 = [
1

𝜇
] ∑ ∑ 𝑓(𝑦𝑖)𝑓(𝑦𝑗)|𝑦𝑖 − 𝑦𝑗|𝐾

𝑗=1
𝐾
𝑖=1 , kde 𝜇 je aritmetický 

priemer celej vzorky, 𝑦𝑖 a 𝑦𝑗  sú príjmy každej skupiny, a 𝑓(𝑦𝑖) 𝑎 𝑓(𝑦𝑗) sú podiely 

populácie i, resp. j.  
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ľubovoľný počet pólov (Esteban a Ray 1991; 1994; 1999). Podľa druhého 

spôsobu je polarizácia procesom, kedy sa distribúcia stáva bipolárnou 

(Woflson, 1994; Wang a Tsui, 2000). Wolfsonov index je odvodený z Lo-

renzovej krivky. Vymedzuje polarizáciu medzi dve skupiny – nad a pod 

úrovňou mediánu.4 Duclos a kol. (2004) odvodili vzťah pre meranie pola-

rizácie vytvorením súboru axióm. Polarizácia vychádza z tzv. rámca 

„identifikácia – odcudzenie“, resp. z toho, že jednotlivec sa identifikuje 

alebo stotožňuje so skupinou, ktorej je na základe podobných atribútov 

súčasťou a naopak, odcudzuje sa skupine, ktorá je od neho na základe 

rôznych atribútov vzdialená. Identifikácia je rastúcou funkciou počtu jed-

notlivcov v danej skupine. Pre jednotlivca platí, že čím väčší počet ľudí 

má rovnaký príjem ako on, tým viac sa s touto skupinou identifikuje. Od-

cudzenie zasa charakterizuje rozpor spôsobený v rozdieloch príjmov 

medzi skupinami. Jednotlivec sa cíti odcudzený ostatným tým viac, čím je 

príjmový rozdiel väčší.5 

Determinanty vývoja príjmových nerovností a polarizácie  
na Slovensku, dopad na ekonomiku a spoločnosť  

Tradičný pohľad len cez úzke poňatie teoretických konceptov vývoja 

ekonomiky a spoločnosti, bez kritického zhodnotenia jednotlivých vývojo-

vých procesov a vplyvov, neumožní uspokojivé zodpovedanie otázok 

                                                        

4 𝑊 =
2 𝜇

𝑚
+ [

𝜇𝐻−𝜇𝐿

𝜇
− 𝐺], kde m je medián príjmu a 𝜇, 𝜇𝐻, 𝜇𝐿 sú aritmetické priemery 

príjmu celkovej populácie, populácie s príjmom nad a pod hodnotou mediánu. G je Giniho 
koeficient. Wolfsonov index nadobúda, podobne ako Giniho koeficient, hodnoty od 0 do 1. 
Pričom 1 predstavuje maximálnu polarizáciu, kedy polovica populácie má nulový príjem 
a druhá dvojnásobok priemeru.  

5 Vzťah pre meranie polarizácie možno zapísať nasledovne:  

𝐷𝐸𝑅(𝛼) =
1

2𝜇1−𝛼 ∬ 𝑓(𝑥)1+𝛼𝑓(𝑦)|𝑥 − 𝑦| 𝑑𝑦𝑑𝑥,  kde f(x) a f(y) sú funkcie hustoty 

príslušného rozdelenia, μ je priemerný príjem a 𝛼 je parameter vyjadrujúci váhu prisudzova-

nú faktoru identifikácie. Podľa súboru axióm z Duclos a kol. (2004) platí: 0,25 ≤ 𝛼 ≤ 1,0. 

Čím väčšia hodnota je tomuto parametru prisudzovaná, tým viac sa odlišuje od Giniho 
koeficientu, pričom ak je parameter α rovný 0, tak sa DER index rovná Giniho koeficientu, 
ktorý by pre funkcie hustoty mal tvar:  

𝐺 =
1

2𝜇
∬ 𝑓(𝑥)(𝑦)|𝑥 − 𝑦| 𝑑𝑦𝑑𝑥. 
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súvisiacich s polarizáciou spoločnosti a s vývojom príjmových nerovností 

na Slovensku. Ambíciou je tento kritický pohľad v zodpovedajúcej miere 

použiť, a tak obnažiť príčiny súčasného stavu v oblasti príjmových nerov-

ností a polarizácie až na regionálnu úroveň SR.  

Pri skúmaní súvislostí vývoja príjmových nerovností a polarizácie na 

Slovensku zohľadňujeme:  

– exogénne vplyvy,  

– endogénne determinanty,  

– špecifiká objektívneho vývoja ekonomiky SR po roku 1989, ktoré 

v sebe obsiahli tlak exogénnych faktorov na následné prejavy endo-

génnych determinantov nerovnosti a polarizácie v regiónoch SR.  

Vplyvy exogénneho charakteru na vývoj príjmovej nerovnosti a pola-

rizácie ako globalizácia obchodu, finančná globalizácia a technologické 

zmeny, sa v podmienkach Slovenska prejavujú prostredníctvom proce-

sov, do ktorých sa ekonomika zapájala pri príprave na vstup do EÚ 

a ktorých je súčasťou už ako člen EÚ a eurozóny. Charakteristiky týchto 

procesov a konkrétne analytické výsledky sú sústredené napríklad 

v prácach Šikulu a kol. (2003), Okáliho a kol. (2004), Outratu a kol. 

(2006), Staněka (2010) a Morvaya (2015). Komponentmi zmeny systému, 

transformácie ekonomiky, bola v počiatočnej fáze cenová liberalizácia 

a privatizácia, nasledovaná decentralizáciou a dereguláciou. Kritiku trans-

formačného scenára a charakteristiku pozície Československa na počiat-

ku transformácie ponúka vo svojej publikácii Švihlíková (2015). Slovensko 

pri počiatočných nerovnováhach v procese transformácie vykazovalo rast 

príjmových nerovností a chudoby v porovnaní s vývojom za krajiny EÚ, čo 

je doložené napríklad v prácach a príspevkoch Morvaya a kol. (2005) 

a Schmögnerovej (2010). Prechod od minimálnych príjmových nerovností 

a nepolarizovanej spoločnosti (unifikácia príjmov pred rokom 1989) k ná-

rastu príjmových nerovností, polarizácie a chudoby (Želinský, 2014; Ka-

sanický, 2009) bol rýchly a radikálny. Pri reštrukturalizácii ekonomiky 

zanikol nezanedbateľný počet odborov priemyselnej výroby, čo sa pre-

mietlo v zásadnej redukcii pracovných miest s významným diferencova-

ným dopadom v regiónoch SR (Kováčová, 1985; Mládek, 1995; Bezák, 

2001; Lauko – Gurňák – Križan, 2009). Jednotlivé politiky majú smerovať 
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ekonomiku a spoločnosť na cestu konvergencie k štruktúram v tradičných 

členských krajinách EÚ, čo sa na makroekonomickej úrovni darilo a darí 

ako vyplýva z publikácií Šikulovej (2006), Inštitútu finančnej politiky 

(2006), Lalinského (2012), Šikulovej a kol. (2014). Exogénne vplyvy na-

dobudli na svojej „sile“ nástupom krízy v roku 2008. Táto sa v pod-

mienkach Slovenska premietla v diferencovanom pôsobení vnútorných 

determinantov príjmových nerovností a polarizácie na regionálnej úrovni 

(Pauhofová – Želinský, 2015; Martinák – Pauhofová, 2014), rastom ne-

zamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti (Stehlíková – Pauhofová, 

2015) a v celkovom poklese hrubého bohatstva domácností a raste ich 

zadlženia (NBS, 2015a).6 Aj keď Slovensko ako krajina konverguje k EÚ, 

regionálna divergencia zostáva naďalej jednou z kľúčových výziev pre 

hospodársku politiku Slovenska (Workie Tiruneh, 2015).  

Z pohľadu nastavenia a riadenia spoločnosti v kontexte vývoja po ro-

ku 1989 možno krátko otvoriť niektoré otázky týkajúce sa prerozdeľova-

cích procesov, ktoré s príjmovou polarizáciou a nerovnosťami úzko súvi-

sia. Ide v prípade Slovenska o spravodlivý a rovnocenný podiel na rozho-

dovaní pri tvorbe a rozdeľovaní spoločenských hodnôt? Alebo na riadení 

spoločnosti a prerozdeľovaní spoločenských hodnôt profituje iba úzka 

skupina obyvateľstva? Politické a finančné elity? Nejde o to bezprostred-

ne na tieto otázky odpovedať, ale vytvoriť istú nástupnú platformu pre 

úvahy aj keď predpokladáme, že v prvom momente to vyvolá retrospek-

tívnych duchov z minulého, socialistického, zriadenia. Možno vychádzať 

z toho, že vlastníci kapitálu rozhodujú nielen o svojich príjmoch, ale aj 

o mzdách zamestnancov, pričom platí vzťah nepriamej úmery – čím me-

nej z vytvorených hodnôt ide zamestnancom, tým viac ide vlastníkom kapitá-

lu. Tento mechanizmus je podporovaný a obhajovaný rôznymi ekonomic-

kými teóriami a spoločenskými ideológiami, ako napríklad neoliberalizmus 

                                                        
6 V rozdelení hrubého bohatstva (vlastníctva reálnych a finančných aktív), sa zvýšila kon-
centrácia vlastníctva v najvyššom kvintile, keď 20 % domácností vlastní 54 % finančných 
aktív (v HFCS1 to bolo len 48 %), vo všetkých ostatných častiach rozdelenia vlastníctvo 
finančných aktív pokleslo. Vrchných 20 % domácností vlastní vyše 50 % celkového čisté-
ho bohatstva spoločnosti a spodných 40 % vlastní iba niečo vyše 10 %.Výrazný pokles 
nastal v miere vlastníctva hlavného bývania z úrovne 90 % domácností v HFCS1 na 85 % 
domácností v HFCS2 (t. j. za 4 roky). Najväčší výskyt dlhu je v domácnostiach s referenčnou 
osobou vo veku 35 – 44 rokov.  
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či konzervativizmus a je „úlohou“ predovšetkým prominentnej časti inte-

lektuálnej triedy spoločnosti tieto ideológie obhajovať a pomáhať presa-

dzovať. Okrem ideologických nástrojov je na obranu záujmov vlastníkov 

kapitálu používané i násilie, ktorého forma a intenzita je premenlivá 

v závislosti od spoločenského prostredia, ktoré nie je v čase a priestore 

stabilné. Tento spoločenský konflikt sa niekedy označuje ako triedna 

vojna, keďže ide o boj medzi dvomi odlišnými spoločenskými triedami 

s nejednakými právami. Je to o to markantnejšie ak stredná trieda nie je 

stabilizovaná, naopak, stráca sa. Možno hovoriť, že ide o zákonmi nain-

štalovaný potenciál spoločenského konfliktu.  

Z pohľadu budúcnosti predpokladáme pôsobenie exogénnych a en-

dogénnych determinantov v smere rastu nerovností a prehlbovania pola-

rizácie v slovenských podmienkach v štyroch líniách:  

– zrýchlenie starnutia s prejavom napätosti v sociálnych a penzijných 

fondoch, riziko možnosti nízkej medzigeneračnej solidarity,  

– problémy rastu konečnej spotreby domácností a jej štruktúry, vyplýva-

júce z nízkej úrovne príjmov obyvateľstva, z rastu zadlženosti domác-

nosti, zo zmenšovania koncentrácie hrubého bohatstva v nízkopríj-

mových domácnostiach,  

– rast vplyvu aplikovania nových technológií s dopadom na celkovú 

potrebu práce, charakteristickú zvýšeným dopytom po vysokokvalifi-

kovanej pracovnej sile a radikálnym poklesom dopytu po pracovnej si-

le nízkokvalifikovanej (zrejme dlhodobý časový horizont),  

– rastúci potenciál konfliktu v európskom civilizačnom modeli v dôsled-

ku uplatňovania konceptu multikulturalizmu, s následkami v redukcii 

sociálneho štátu, pnutím na regionálnych trhoch práce a zmenami 

v štruktúre a veľkosti spotreby domácností.  

Rámec globálnych rizík udáva starnutie ako jeden z kľúčových prob-

lémov (World Economic Forum, 2015). V tradičných krajinách EÚ bol 

proces starnutia a jeho zrýchlenie zreteľnejší skôr ako na Slovensku, kde 

bude vrcholiť v priebehu nasledujúcich 10 – 15 rokov (Šprocha a kol., 

2013). Na jednej strane sa starnutie v Európskej únii považuje za výzvu 

v oblasti realizovania prorastových faktorov v ekonomike, ktorá vychádza 

z rastúceho počtu starších ľudí, a teda ide o významne sa zväčšujúci 
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segment spotreby. Reakciou na to má byť motivovanie podnikov a firiem 

zameraných na saturovanie špecifickej štruktúry tovarov a služieb pre 

starších ľudí (Páleník a kol., 2012; Páleník a kol., 2014; Páleník a kol., 

2015). Na druhej strane nie všetky krajiny v EÚ sú pre realizovanie tzv. 

koncepcie striebornej ekonomiky „dobre vybavené“ z hľadiska vývoja 

potenciálnych disponibilných príjmov starších ľudí, aj keď ich počet v tejto 

vekovej skupine rastie (Pauhofová – Páleník, 2013a). Navyše, v krajinách 

s nízkym a v budúcnosti s klesajúcim potenciálnym dopytom na strane 

starších (nízke starobné dôchodky) je predpoklad tiež napätosti sociál-

nych a penzijných systémov z pohľadu fiškálnej udržateľnosti. Problema-

tika fiškálnej udržateľnosti je skúmaná napríklad v príspevku Siváka, 

Ochotnického a Čambalovej (2011). Na Slovensku nižší počet ľudí v pro-

duktívnom veku a nárast počtu ľudí v dôchodkovom veku spôsobí, že štát 

bude musieť okrem penzijných systémov financovať zvýšené výdavky na 

zdravotníctvo a dlhodobú starostlivosť. Predpokladá sa, že výdavky na 

dlhodobú starostlivosť o starších ľudí (ktorí nie sú chorí) narastú do roku 

2064 dvojnásobne a permanentný rast výdavkov v zdravotníctve bude 

najväčšou váhou prispievať k deficitu verejných financií. Ukazovatele 

dlhodobej udržateľnosti verejných financií indikujú nevyhnutnosť presunu 

fiškálneho bremena na budúce generácie (t. j. každé narodené dieťa 

budúcej generácie zaplatí do rozpočtu verejnej správy viac ako z nej 

bude počas svojho života čerpať, u detí dnešnej generácie to tak nie je) 

(Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 2015).  

Početnosť štúdií zaoberajúcich sa vplyvom technológií na európsky 

trh práce v poslednom období rastie. Dôvodom je predovšetkým vývoj na 

regionálnych trhoch práce v EÚ, ktorý nemožno považovať za optimálny. 

Hospodárska kríza síce spôsobila vážne problémy v ekonomikách, ale 

v plnej miere „nestojí“ za trendom dlhodobo klesajúcej zamestnanosti. 

V tejto súvislosti je stagnácia reálnych miezd vztiahnutých na životné 

náklady ešte vypuklejším problémom, keď si uvedomíme, že v Nemecku, 

Veľkej Británii či v USA sa reálne mzdy, napriek signifikantnému posunu 

v aplikovaní nových technológií, takmer „nepohli“. Dôvodom je s veľkou 

pravdepodobnosťou skutočnosť, že pracovná sila je nahradzovaná 

kapitálom v podobe automatizovaných systémov takým spôsobom, aby 
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vlastníci kapitálu získavali čoraz väčší podiel na celkových príjmoch, a to 

na úkor miezd zamestnancov.  

Pri existujúcej polarizácii, kedy je kapitál koncentrovaný „v rukách“ 

zužujúcej sa skupiny ľudí, príjmové nerovnosti rastú v dôsledku tak stag-

novania miezd, ako aj straty zamestnania. Obmedzené disponibilné príj-

my obyvateľstva následne nevytvárajú dostatočný manévrovací priestor 

pre spotrebu. Napriek priaznivému vývoju inflácie, kedy nerastú spotrebi-

teľské ceny tovarov a služieb zásadným spôsobom, sú domácnosti núte-

né zadlžovať sa, aby saturovali svoje životné potreby. Pritom rozdiely 

v saturácii potrieb sa odrážajú tak s ohľadom na veľkosť príjmu ako aj na 

vek, takže aj v tejto oblasti je možné očakávať významný vplyv starnutia. 

Boli vykonané viaceré analýzy, ktorých výsledky dokumentujú, že v pro-

porciách štruktúry spotreby medzi staršími ľuďmi a generáciou do 49 

rokov na Slovensku sa tieto nepodobajú proporciám v štruktúre spotreby 

v tradičných členských krajinách EÚ. Príčinou týchto rozdielov je predo-

všetkým významne nižšia úroveň disponibilných príjmov u oboch skúma-

ných vekových skupín obyvateľstva na Slovensku (Dováľová – Pauhofo-

vá, 2013). K takýmto zisteniam sa dospelo po 12 rokoch konvergovania 

k štruktúram vo vyspelých trhových ekonomikách. Príjmové nerovnosti sú 

síce na Slovensku relatívne nižšie ako v tradičných krajinách EÚ, sú však 

významne diferencované vnútri krajiny.  

Zavádzanie nových technológií na Slovensku pravdepodobne narazí 

na problémy trhu práce, kde sa zvýšený dopyt prejavuje v rastúcom vní-

maní nedostatku vhodnej pracovnej sily. Podľa štatistík ÚPSVR začína 

byť situácia pomerne napätá v prípade montérov a operatérov strojov 

a zariadení. Zamestnávatelia s voľnými miestami tohto typu už čelia sťa-

ženému výberu spomedzi aktuálnych uchádzačov. V prípade zamestnaní 

v obchode a službách či u remeselníkov je situácia dobrá a pomerne 

vysokú rezervu tvorí pomocná a nekvalifikovaná pracovná sila (NBS, 

2015a; Košta a kol., 2014). Zdá sa, že ponuka pracovných síl reprezentu-

je škálu práce, ktorá nie je perspektívnou z pohľadu očakávaného „ná-

stupu nových technológií“, ktoré sa majú dopytovať po vysoko kvalifiko-

vaných, ako je to v prípade Industrie 4.0. Ani dopyt po práci nenasvedču-

je skorý „nástup nových technológií“.  
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Ak Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré zápasia s vysokou mierou dlho-

dobej nezamestnanosti, prispieva to nielen k nepriaznivému vývoju verej-

ných financií, ale môže to odzrkadľovať i nedostatočné využitie výrobných 

kapacít v ekonomike. Vysoká miera nezamestnanosti nie je spojená iba 

s nedostatkom dopytu po pracovnej sile, ale je tiež výsledkom nesúladu 

medzi nimi (Workie Tiruneh a kol., 2013). Nesúlad medzi ponukou pra-

covnej sily a dopytom po nej pramení buď z nedostatku informácií, alebo 

ide o nesúlad kvalifikačného charakteru a zručností na regionálnej úrovni 

(Workie Tiruneh – Štefánik a kol., 2014).  

Skúsenosti s migráciou na Slovensku pred nástupom veľkých imig-

račných vĺn do Európy boli založené na relatívne malom počte síce hete-

rogénnej skupiny ľudí, ktorá však z pohľadu trhu práce, nárokov na so-

ciálny systém a kultúrneho zázemia prichádzajúcich riziká nepredstavo-

vala. Migranti udávali ako dôvod príchodu na Slovensko zlepšenie svojej 

životnej úrovne a remitenciami i životných podmienok svojich rodín, ktoré 

v domácej krajine zanechali. Dôvodom odchodu z domácej krajiny boli 

nepriaznivé ekonomické podmienky7 (Filadelfiová – Gyárfášová – Seku-

lová – Hlinčíková, 2011). Pri porovnaní s potenciálom, ktorí predstavujú 

súčasní imigranti (utečenci) „prúdiaci“ do Európy, sa nemožno vyhnúť 

úvahám, že budúce skúsenosti v oblasti integrácie migrantov budú mať 

absolútne odlišný charakter. Navyše, ako uvádzajú autorky, mnohé kraji-

ny v západnej Európe, ktoré sú dnes považované za tradičné krajiny 

imigrácie, často precenili svoje predpoklady o ekonomických migrantoch 

a nevenovali dostatočnú pozornosť ich integrácii. Dodávame, že skúse-

nosti tradičných krajín imigrácie sú založené na dlhodobejšej empírii 

koexistencie s prudko rastúcou skupinou usadených migrantov pochá-

dzajúcich z islamských krajín s právom šaría, ktorí islam praktizujú i vo 

svojich nových domovoch. Nie vždy bez agresie. Táto skúsenosť na 

Slovensku nie je.  

                                                        
7 Prichádzali mladí ľudia i staršie vekové ročníky s prevažujúcim vyšším stupňom vzdela-
nia a nadštandardný bol podiel vysokoškolsky vzdelaných. Nie všetci na pracovnom trhu 
uplatnili svoju kvalifikáciu. Pre väčšinu migrantov nebolo Slovensko iba tranzitnou krajinou, 
integrovali sa do spoločnosti väčšinou deklarovaním potreby osvojiť si slovenský jazyk, 
mnohí sa ho učili sami. V anketách väčšinou vyjadrovali spokojnosť s prácou (v niektorých 
prípadoch nespokojnosť so zárobkom, či s nemožnosťou uplatniť svoju kvalifikáciu), preja-
vili záujem zostať pracovať na Slovensku.  
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Postoj Slovenska a krajín V4 vo vzťahu ku kvótam a diferencovaný 

prístup k utečencom podľa ich náboženskej konfesie považuje Brusel 

z aspektu práva na rovnaké zaobchádzanie za diskriminačný. Presadzo-

vanie multikulturalizmu teda prináša prvé vážnejšie politické konflikty 

v rámci EÚ, najmä medzi tradičnými a novými krajinami. Nové členské 

krajiny, Slovensko, sa nechcú podieľať na islamizácii Európy, ktorá môže 

radikálne zmeniť základy európskeho civilizačného modelu a likvidovať 

jeho hodnoty i fyzicky. Potenciálna zmena demografickej štruktúry európ-

skeho obyvateľstva by s veľkou pravdepodobnosťou vyvolala postupné 

zmeny vo všetkých terajších tradičných sférach ekonomických činností 

i v celkovej spotrebe domácností a jej štruktúre. Dlhodobo budované 

základy rodovej rovnosti sú z hľadiska islamu neprípustné, netolerovali by 

sa ani na trhu práce.  

Zdá sa, že v kruhoch politických elít západnej Európy prevláda hlboká 

naivita v predstavách o riadenej integrácii obrovskej masy imigrantov, 

ktorí väčšinovo prijmú, resp. budú tolerovať kultúrne základy európskeho 

civilizačného modelu, stojacom na pilieroch kresťanstva a judaizmu. 

Možno predpokladať, že racionálne zvažovanie pre a proti integrácii roz-

siahlych vĺn súčasných imigrantov do Európy na strane nových členských 

krajín EÚ vychádza z pôvodnej sunáležitosti Slovanov,8 ktorí prijali zápa-

doeurópsky civilizačný model, ale sami sa na jeho tvorbe nepodieľali. 

Majúc vlastné kultúrne zázemie, o ktoré v priebehu histórie takmer prišli, 

dávajú na vedomie, že im nie je región Európy ľahostajný, naopak chcú 

v ňom i naďalej žiť a rozvíjať ho.  

Po exkurze do problematiky východísk skúmania súvislostí príjmovej 

polarizácie na Slovensku predstavujeme štruktúru a ciele práce podľa 

jednotlivých kapitol:  

– Skúmanie príjmovej polarizácie a nerovností je v druhej kapitole reali-

zované na analýzach trendov mzdovej polarizácie za obdobie rokov 2005 

až 2014 v odvetviach hospodárskej činnosti na národohospodárskej 

                                                        
8 Vzťah Slovenska, Slovákov k Slovanstvu možno nájsť v publikácii autorov Habaj, M. – 
Hrnko, A. – Mrva, I. – Lukačka, J. – Petranský, I. A. – Segeš, V. (2015): Slovenské dejiny 
od úsvitu po súčasnosť. Vydavateľstvo PERFEKT, 552 s. ISBN 978-80-8046-730-2.  
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úrovni, polarizácie a nerovnosti v hrubých mzdách na úrovni krajov 

a okresov. Pozornosť je venovaná tiež problému minimálnej mzdy 

a nízkych miezd tak z pohľadu odvetvového, ako aj regionálneho. Ne-

zamestnanosť, ako kľúčový endogénny determinant vývoja príjmovej 

polarizácie a nerovností na Slovensku, sa skúma vo vzťahu k vývoju 

miezd na odvetvovej a regionálnej úrovni i pri zohľadnení dosiahnuté-

ho stupňa vzdelania (obdobie 1999 – 2014), dôraz je kladený na ne-

zamestnanosť dlhodobú a ambíciou je poskytnúť tiež istý obraz o jej 

vplyve na pracovnú spôsobilosť z pohľadu zdravia a na úmrtnosť slo-

venskej populácie. Obraz príjmovej stratifikácie a perspektívy polari-

zácie príjmov v slovenskej spoločnosti je do budúcnosti významne po-

značený nastúpeným trendom starnutia populácie, preto sú na regio-

nálnej úrovni (kraje a okresy) skúmané vplyvy starnutia na formovanie 

príjmov obyvateľstva. Cieľom druhej kapitoly je prispieť k objasneniu 

vzťahu príjmovej polarizácie, nerovnosti a štrukturálnych problémov 

ekonomického potenciálu na regionálnej úrovni. Analyzovanie charak-

teru štrukturálnych zmien až na úrovni odvetví v regiónoch cez vývoj 

miezd, zamestnanosti, nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

pomáha odhaľovať zásadné bariéry generovania želateľných prírast-

kov ekonomického potenciálu v jednotlivých regiónoch Slovenska.  

– Priestorový profil príjmovej chudoby na Slovensku, ktorý je skúmaný 

v tretej kapitole, má ambíciu rozšíriť poznanie v oblasti príjmovej pola-

rizácie analyzovaním chudoby pri použití jej hranice: na národnej 

a krajskej úrovni založenej na krivkách incidencie chudoby, na okres-

nej úrovni je stanovenie hranice chudoby arbitrérne. Pozornosť je 

smerovaná na zistenie vývoja príjmovej chudoby pracujúcich jednot-

livcov a starobných dôchodcov za obdobie 2006 až 2014.  

– Štvrtá kapitola je orientovaná na skúmanie rizík rastu príjmových 

nerovností, ktoré vyplývajú zo súčasného nastavenia penzijného sys-

tému na Slovensku. Skúmaná je súvislosť starnutia slovenskej popu-

lácie a potrieb solidarity v penzijnom systéme, ktorú rozširuje exkurz 

do nedávnej histórie vývoja dôchodkového systému z pohľadu sociál-

nych rizík. Jadro kapitoly predstavuje analýza vývoja starobných, 
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predčasných starobných a invalidných dôchodkov a ich diferencií, 

a identifikácia potenciálnych faktorov zmien penzijného systému (vek 

odchodu do dôchodku podľa rodu, rozdiely v dôchodkoch medzi mužmi 

a ženami, vplyv nezamestnanosti na výšku dôchodkov a príspevky 

k dôchodkom, hradené z prostriedkov mimo dôchodkového fondu).  

– Piata kapitola sa zaoberá vplyvom vonkajších faktorov, ktoré predsta-

vujú ohrozenia prehlbovania príjmovej polarizácie i na Slovensku. 

V časti, ktorá charakterizuje tektonické zlomy vo svete a reakcie glo-

bálnej spoločnosti je pozornosť sústredená najmä na impakt techno-

lógií vo väzbe na strategický koncept Industrie 4.0, systém big data 

a rozvoj internetu vecí. V tejto súvislosti je zámerom poukázať na roz-

poruplné aspekty bezpečnosti tzv. kontrolovanej spoločnosti a na po-

trebu vnímania užšieho vzťahu geopolitiky a ekonomiky. Hrozba po-

tenciálneho multiplikačného efektu s dosahom na radikálne zmeny 

v polarizácii spoločnosti je komentovaná prostredníctvom charakteris-

tík súčasného „sťahovania národov“. Reakciou na aktuálne dôsledky 

ekonomických a geopolitických procesov v globálnom svete je výzva 

k nevyhnutnej zmene pohľadu na realitu, v ktorej žijeme. Druhá časť 

kapitoly sa dotýka otázok externého vplyvu prehlbovania polarizácie 

konkrétne na Slovensku. Vplyv pôsobenia vonkajších faktorov je pre-

mietnutý v časovom slede od obdobia pred rokom 1989, cez etapy 

transformácie a reštrukturalizácie hospodárstva Slovenska po roku 

1989 a cez zmeny v dôsledku vstupu SR do medzinárodných inštitú-

cií. Pozornosť je ďalej orientovaná na vplyv zahraničného kapitálu 

a na niektoré aspekty globálnej konkurencie, ktoré sa odrážajú 

v podmienkach Slovenska. Ambíciu byť prínosom pre objasnenie nie-

ktorých aspektov polarizácie má aj uvedenie charakteristík nepria-

mych vplyvov, ktoré sú postrehnuteľné vo forme preferovania 

a mediálnej dominancie neoliberálnej ideológie. Kruh skúmania exter-

ných vplyvov na potenciál prehlbovania polarizácie uzatvára pohľad 

na kľúčový determinant, ktorým je zrýchľujúca sa zmena prírodného 

prostredia a využívanie neobnoviteľných zdrojov.  
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Súčasťou práce zámerne nie je ani zhrnutie výsledkov, ani ich zá-

verečné komplexné zhodnotenie, nakoľko vychádzame z presvedče-

nia, že súbor nadobudnutých poznatkov si čitateľ bude štruktúrovať 

podľa jeho príslušnosti k vednej disciplíne a odboru, čím môže mať 

vyhodnotenie a prínos diferencovanú podobu. Umožní sa tak rozšíriť 

poznanie v oblasti skúmania nielen príjmovej polarizácie, ale i polari-

zácie v širších súvislostiach. Zároveň predpokladáme, že to vyvolá 

rôzne reakcie odbornej verejnosti, s ktorými sa bude chcieť s autor-

ským kolektívom podeliť. Privítame to ako pomoc pre zlepšenie prí-

stupov v ďalších etapách nášho výskumu, najmä pri príprave modelo-

vania vývoja príjmovej polarizácie v regiónoch Slovenska.  
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2. ANALÝZA PRÍJMOVEJ POLARIZÁCIE V REGIÓNOCH  
SLOVENSKA  

Trend znižovania príjmových nerovností na Slovensku v období rastu 

produkcie a zamestnanosti bol prerušený nástupom hospodárskej krízy. 

Od roku 2010 mzdové nerovnosti začali narastať. Obdobie spomaľovania 

ekonomického rastu, spojené s obnažením problémov na trhu práce, bolo 

sprevádzané nárastom nerovností prvýkrát od obdobia ukončenia trans-

formácie slovenskej ekonomiky.  

Na vývoj nerovností v hrubých mzdách obyvateľstva SR mali v tomto 

období vplyv viaceré faktory, ako napríklad vývoj v oblasti zamestnanosti 

a miezd či pretrvávajúce problémy štrukturálnej a dlhodobej nezamestna-

nosti, ktoré zabrzdili rast miezd. Na regionálnej úrovni (okresy, kraje) je 

však možné pozorovať výrazné diferencie v trende vývoja dlhodobej 

nezamestnanosti, ktorá vykazovala vysoké hodnoty už pri nástupe krízy 

u nie nevýznamnej časti okresov Slovenska. V spoločnosti je možné 

pozorovať celý rad súbežne s nezamestnanosťou prejavujúcich sa nega-

tívnych sociálnych javov (chudoba, zhoršovanie zdravotného stavu popu-

lácie a pod.). Vývoj mzdovej úrovne a nezamestnanosti nemá súvislosť 

iba so súčasnou disponibilitou príjmov obyvateľstva z pohľadu spotrebi-

teľského dopytu, ale významne ovplyvňuje budúcu úroveň starobných 

dôchodkov.  

To vyvoláva otázky, či okrem krízy vplývali na vývoj zamestnanosti, 

mzdovej úrovne a nezamestnanosti i dlhodobej, a tým i na nerovnosti 

a polarizáciu, aj iné faktory. Otvára sa tak široká oblasť pre úvahy nielen 

výhradne ekonomického charakteru – či súčasný stav je iba výsledkom pô-

sobenia krízových podmienok, alebo je k nim potrebné pripočítať i rôzne 

činitele a špecifiká transformačného procesu pred krízou.  

Cieľom v skúmaní príjmovej polarizácie je identifikovať vývoj v oblasti 

distribúcie a nerovností v mzdách obyvateľstva na regionálnej a odvetvovej 

úrovni a poodhaliť charakter zmien. Ďalším zámerom je zistiť povahu vzťa-

hu miezd, nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti na regionálnom 
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základe. Vzhľadom na nastúpený trend starnutia slovenskej populácie je 

úmyslom tiež identifikovať súčasnú príjmovú pozíciu starších ľudí v regió-

noch a vo väzbe na vývoj mzdovej polarizácie odhadnúť smerovanie vý-

voja budúcich starobných dôchodkov.  

Ide o prispenie k objasneniu problémov ekonomického potenciálu na 

regionálnej úrovni, ktorý dlhodobo nevykazuje želateľné prírastky na stra-

ne miezd a celkových príjmov obyvateľstva. Tým sa nevytvára dostatočný 

manévrovací priestor pre spotrebu, ktorá je preto „sýtená“ rastúcim obje-

mom vynútených spotrebných úverov, čo podmieňuje nárast zadlženosti 

obyvateľstva. V kontexte adaptačných procesov to znamená skúmať cha-

rakter štrukturálnych zmien až na úrovni odvetví v regiónoch cez vývoj 

miezd, zamestnanosti, nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti tak, 

aby bolo zrejmé, ktoré sú zásadné bariéry generovania želateľných prí-

rastkov ekonomického potenciálu v jednotlivých regiónoch.  

2.1. Trendy mzdovej polarizácie  

Úspešné znižovanie príjmových nerovností na Slovensku, ktoré vznikli 

v období postupného transformovania ekonomiky ako výsledok procesov 

privatizácie, deregulácie a liberalizácie po roku 1989, sa zastavilo nástu-

pom krízy v roku 2008. Parciálne a sprievodné ukazovatele príjmovej po-

larizácie vykázali signifikantný vplyv krízových podmienok na regionálnej 

úrovni v SR s oneskorením dvoch rokov, teda až od roku 2010 (pokles 

tvorby pracovných miest, rast nezamestnanosti). Hlavným dôvodom one-

skorených prejavov bola ešte stále menšia previazanosť v domácich 

podmienkach fungujúceho finančného a bankového sektora s vonkajším 

priestorom a taktiež vlastnícka štruktúra v podnikovej sfére.  

Markantný vplyv krízového procesu bolo možné zaznamenať v oblasti 

zabrzdenia rastu hrubých miezd, najmä v najnižších mzdových pásmach 

a v raste nezamestnanosti predovšetkým nízkokvalifikovanej pracovnej 

sily.  

Ekonomika Slovenska, s vysokou mierou otvorenosti, zameraná pre-

dovšetkým na vonkajší obchodný a surovinový priestor, stratila viaceré pa-

rametre sebestačnosti a stala sa enormne závislou na zmenách externého 
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prostredia. Nedostatočné „úspechy“ v oblasti konkurencieschopnosti európ-

skej produkcie tovarov a služieb sa v plnej miere premietli v nevyváženej 

štruktúre trhu práce v EÚ, v extrémne rastúcej nezamestnanosti a v po-

kračovaní neuvážených prerozdeľovacích procesov. Rast významnosti 

transnacionálnych korporácií (TNK) a zásadné redukovanie funkcií štátu 

prinieslo svoje „ovocie“ i v riešení problémov krízového stavu slovenskej 

ekonomiky. Uvedené súvislosti kumulovane vplývajú na procesy tvorby 

pracovných miest, udržania zamestnanosti a na vývoj úrovne miezd. 

Skúmanie regionálnej dimenzie miezd v SR môže detailnejšie odpovedať 

na historické súvislosti ich vývoja, ako aj odhadovať vývoj budúci, a tak 

prezentovať širší pohľad na tendencie príjmovej (mzdovej) polarizácie.  

Metodika a údaje  

Kľúčovým predmetom skúmania sú hrubé mzdy obyvateľstva, vychá-

dzajúce zo štruktúrovane spracovaných údajov zo Sociálnej poisťovne SR. 

Pri kvantifikovaní príjmových nerovností a polarizácie v hrubých mzdách 

používame ukazovatele príjmových nerovností (Giniho koeficient, Theilov 

index) a ukazovateľ polarizácie (Wolfsonov index bipolarizácie).  

Theilov index (T) môže nadobúdať hodnoty v intervale <0; ln (n)>, pri-

čom pri T=0 všetky osoby dosahujú priemerný príjem, naopak ak T=ln (n) 

tak celý príjem je koncentrovaný v rukách jednej osoby. Theilov index 

sme vybrali kvôli jeho pomerne jednoduchej dekompozícii na subskupiny 

(v našom prípade odvetvia a okresy). 

𝑇 = ∑ 𝑠𝑖. 𝑇𝑖 + ∑ 𝑠𝑖. ln
𝑥𝑖

𝜇
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1     (2.1) 

𝑥𝑖 – priemerný príjem subskupiny i 

𝜇 – priemerný príjem celkovej populácie 

𝑇𝑖 – Theilov index príjmu v rámci subskupiny i 

𝑠𝑖 – podiel subskupiny i na celkovej populácii.  

Výraz 𝑠𝑖. 𝑇𝑖 predstavuje populačne váženú (𝑠𝑖) nerovnosť príjmu 

v rámci subskupiny i, a výraz 𝑠𝑖. ln
𝑥𝑖

𝜇
 predstavuje populačne váženú 
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príjmovú nerovnosť medzi subskupinou i a celkovou populáciou. Ak je 

druhý výraz záporný tak priemerný príjem v subskupine i je nižší ako 

celkový priemerný príjem v celej populácii.  

Wolfsonov index bipolarizácie (W) nadobúda hodnotu <0;1>, pričom 0 

znamená, že obe polovice populácie majú rovnaký príjem a 1, že vrchná 

polovica populácie poberá celý príjem v spoločnosti.  

𝑊 = 2(𝜇∗ − 𝜇𝐿)/𝑚    (2.2) 

𝜇∗ – distribučne korigovaný priemerný príjem: 𝜇∗ = (1 − 𝐺) 𝜇  

𝜇𝐿  – priemerný príjem populácie s príjmom pod úrovňou mediánu 

m – medián príjmu.  

Venujeme sa tiež problematike nízkych miezd, ktorých hranicu (HNM) 

sme na základe metodiky OECD a Eurostat-u stanovili na 2/3 mediánovej 

mesačnej hrubej mzdy v danom roku.  

Pracujeme s individuálnymi dátami Sociálnej poisťovne SR, ktoré sú 

sledované na mesačnej báze a celkovo zahŕňajú obdobie 2005 – 2014.9 

Predmetom zisťovania sú hrubé ročné mzdy obyvateľstva, rátané z jed-

notlivých vymeriavacích základov poistencov Sociálnej poisťovne SR.10 

Konkrétna databáza, s ktorou sa pracuje v prípade skúmania mzdovej po-

larizácie, obsahuje tiež informácie o okrese trvalého pobytu a zaradenie 

poistencov do klasifikácie ekonomických činností SK NACE. Nasledujúca 

tabuľka prezentuje popis štatistiky premennej „hrubá ročná mzda“, s kto-

rou sa v analýzach pracuje.  

                                                        
9 Pre účely výskumu príjmovej stratifikácie a polarizácie boli (sú priebežne) administratívne 
údaje o individuálnych príjmoch, získané zo Sociálnej poisťovne SR na základe dohody, 
technicky spracovávané do štruktúrovaných súborov podľa diferencovaných skupín príjmov. 
Pred samotným procesom spracovania bolo realizované testovanie správnosti zaraďova-
nia dát z regionálneho aspektu.  

10 Sociálna poisťovňa SR neeviduje príjmy silových zložiek, ako sú policajti, vojaci a iní, 
patriaci do kompetencie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia SR.  
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T a b u ľ k a 2.1 

Popisná štatistika premennej „hrubá ročná mzda“  

Rok N Priemer Štandardná 
odchýlka 

Medián 

2005 1772211 6130,470 11382,82 4928,2 

2006 1800590 6623,430 10516,38 5306,7 

2007 1830133 7234,932 10730,75 5832,3 

2008 1844630 7724,867 10500,34 6235,7 

2009 1770794 8048,473 10367,55 6524,7 

2010 1723299 8437,013 10446,21 6846,5 

2011 1729305 8990,319 12089,56 7189,0 

2012 1704435 9435,640 14127,32 7483,4 

2013 1717590 9516,710 12960,43 7604,5 

2014 1738476 9855,826 12402,15 7840,1 

Poznámka: N – počet.  

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Trendy nerovnosti v hrubých mzdách na národnej úrovni  

Základná charakteristika výsledkov analýz nerovností, skúmaných pri 

použití skôr uvedených metodík, umožňuje na národnej úrovni formulovať 

nasledujúce tvrdenia. Z hľadiska skúmania vývoja nerovností v hrubých 

mzdách za SR možno rozlíšiť dva trendy:  

– Predkrízový pokles nerovností (sledovaný od roku 2005), pretrvávajú-

ci až do roku 2010, kedy dochádza k zmene trendu a nárastu nerov-

ností až do súčasnosti. Pokles nerovností pred rokom 2009 je dôsled-

kom vývoja v hrubých mzdách, ktoré u najnižších príjmových skupín 

rástli rýchlejším tempom ako u zvyšku populácie.  

– V krízovom období začali mzdy najnižších príjmových skupín reálne 

klesať, resp. stagnovať. Taktiež po roku 2010 sa vývoj v oblasti počtu 

zamestnancov a hrubých miezd výrazne líšil od predchádzajúceho 

obdobia. Počet zamestnaných začal minimálne rásť, novo vytvorené 

pracovné miesta spadali predovšetkým do vyšších mzdových interva-

lov. Išlo predovšetkým o kvalifikačne náročné a vysoko ohodnotené 
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pracovné miesta, ktoré boli viac-menej imúnne voči krízovým podmien-

kam. Naopak krízový vývoj ohrozoval/ohrozuje predovšetkým kvalifi-

kačne nenáročné a nízko ohodnotené pracovné miesta. Nízkopríjmové 

a kvalifikačne nenáročné miesta boli teda vysoko citlivé na ekonomický 

pokles, resp. spomaľovanie rastu a doplatili ako prvé na ekonomické 

výkyvy. Kríza narušila proces tvorby pracovných miest s ohodnotením 

v stredných pásmach príjmového rozdelenia. Pretrvávajúce problémy 

trhu práce v oblasti štrukturálnej a dlhodobej nezamestnanosti boli 

príčinou poklesu, resp. stagnácie reálnych miezd v najnižších mzdo-

vých pásmach.  

Uvedené formulácie podporuje graf 2.1 a ďalšie charakteristiky, ktoré 

budú v texte nasledovať.  

G r a f 2.1 

Ukazovatele nerovnosti a polarizácie v hrubých mzdách obyvateľstva SR  

 

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  
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Nerovnosti v mzdách na regionálnej úrovni (okresy) – dekom-
pozícia Theilovho koeficientu nerovnosti v hrubých mzdách  

Predpokladá sa, že reštrukturalizácia slovenského hospodárstva počas 

transformácie mala rozdielny odraz a hĺbku v regionálnej dimenzii, vyvolala 

zásadný „pohyb“ v štruktúre zamestnanosti a ekonomického potenciálu 

jednotlivých regiónov s dopadom na vývoj diferencovaných regionálnych 

hrubých miezd. Ide o jeden z najvýznamnejších „príspevkov“ k vzniku 

nerovností.  

Najväčší podiel na celkovej nerovnosti v hrubých mzdách počas skú-

maného obdobia má podľa nášho očakávania mesto Bratislava11 (BA). Má 

výrazne vyššiu priemernú mzdu ako zvyšok SR, pričom v samotnom meste 

je najvyššia príjmová nerovnosť spomedzi zvyšku okresov SR. Príspevok 

mesta BA k celkovej nerovnosti meranej Theilovým koeficientom predstavuje 

0,142 z celkového 0,332 – t. j. takmer 43 %. Dekompozícia na vnútornú 

a vonkajšiu nerovnosť ukazuje, že obe tieto zložky sa na podiele mesta 

Bratislava na celkovom Theilovom koeficiente zúčastňujú zhruba rovnako. 

Vnútorná nerovnosť, t. j. nerovnosť v rámci okresu, v hrubých mzdách v BA 

predstavuje 0,71, vonkajšia 0,71. Čo sa týka hrubých miezd, Bratislava nie je 

homogénnym celkom a vykazuje najvyššiu mieru vnútornej nerovnosti spo-

medzi celej SR. Reálnosť naplnenia našich očakávaní v prípade nerovností 

za a v Bratislave vyplýva z predpokladu, že vo všetkých centrách krajín, 

v ktorých sú lokalizované sídla veľkých podnikov, firiem a národných 

inštitúcií, je úroveň miezd riadiacich zložiek významne vyššia i historicky.  

Vonkajšia nerovnosť medzi BA a zvyškom SR je teda výrazne vysoká 

– priemerná mzda v BA je o 55 % vyššia ako priemerná mzda v SR. 

Podiel na nerovnosti v hrubých mzdách majú aj ďalšie krajské mestá, pre-

dovšetkým Košice (6,8 %), Trnava (4,7 %), Nitra (3,0 %) a Žilina (2,8 %), 

a taktiež okresy Bratislavského kraja v bezprostrednom susedstve Brati-

slavy, v ktorých prevláda vnútorná nerovnosť – Senec (5,0 %) a Pezinok 

(3,1 %). Rozloženie nerovností v hrubých mzdách cez Theilov index na 

úroveň okresov SR dokumentuje nasledujúci obrázok. 

                                                        
11 Ústredia a sídla veľkých podnikov a firiem, zahraničné a so zahraničnou účasťou, v kto-
rých sú príjmy vrcholového manažmentu vo väčšine prípadoch na úrovni príjmov manaž-
mentu v západných krajinách EÚ. Platí aj na úrovni okresov Bratislavy.  
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O b r á z o k 2.1 

Dekompozícia Theilovho indexu v hrubých mzdách na okresy SR (2014)  

 

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Hoci sa Bratislava podieľa najvyššou mierou na nerovnostiach v SR, 

k nárastu nerovností v hrubých mzdách v sledovanom období 2010 – 2014, 

meranej Theilovým koeficientom, mala negatívny príspevok (-24 %). Dô-

vodom je zníženie nerovnosti medzi Bratislavou a ostatnými okresmi, 

predovšetkým pre mierne zníženie podielu BA na celkovej zamestnanosti 

v SR, a taktiež pre nevýrazné zníženie rozdielov medzi priemernou 

mzdou v BA a zvyškom SR. Tento negatívny príspevok k rastu nerovností 

však až 5-násobne prevážili ostatné okresy Slovenska. V drvivej väčšine 

okresov SR v sledovanom období príspevok k nerovnosti v hrubých 

mzdách rástol. Celkovo nerovnosť medzi okresmi v období 2010 – 2014 

stagnovala, resp. nepatrne poklesla. Celkový nárast nerovnosti v období 

2010 – 2014 má „na svedomí“ nárast nerovností v rámci jednotlivých okre-

sov SR. Hlavným zdrojom nárastu nerovností z regionálneho hľadiska bol 

teda nárast nerovností takmer vo všetkých okresoch SR. To súvisí s už 

spomínaným faktom, že kríza narušila proces tvorby nových pracovných 

miest s ohodnotením v stredných pásmach príjmového spektra. Zároveň 
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pokračoval rast miery dlhodobej nezamestnanosti, ktorej úroveň bola už 

v predkrízovom období v niektorých regiónoch vysoká.12  

O b r á z o k 2.2 
Zmena Theilovho indexu v hrubých mzdách dekomponovaného na okresy SR 

(zmena 2010/2014)  

 

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Odvetvový charakter príjmových nerovností  

Najskôr ide o pohľad na aktuálne nerovnosti v hrubých mzdách, u kto-

rých sa však predpokladá kľúčový dlhodobý vplyv reštrukturalizácie hospo-

dárstva v procese transformácie, ako aj významný vplyv krízových podmie-

nok a adaptácia odvetví od roku 2010. Najväčší, až 25 percentný, príspe-

vok k celkovej nerovnosti malo v roku 2014 odvetvie Priemyselná výroba 

(C), pričom hlavnú časť tvorí nerovnosť v mzdách v rámci tohto odvetvia 

                                                        
12 Priemer dlhodobej nezamestnanosti v EÚ je iba cca 3 %, na Slovensku dlhodobá 
nezamestnanosť – trvanie nad 48 mesiacov – v 17 zo 79 okresov dosahuje 60 až 71 % 
z celkovej nezamestnanosti.  
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(19,3 %). Toto odvetvie malo najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti 

a je charakteristické vysokou mierou variability v mzdách. Odvetvia In-

formácie a komunikácia (17,5 %), Činnosti v oblasti nehnuteľností (13,4 %) 

a Finančné a poisťovacie služby (10,7 %) majú taktiež vysoký podiel na 

celkovej nerovnosti, ale tieto odvetvia sa na celkovom počte zamestna-

ných nepodieľajú významne. Situáciu znázorňuje nasledujúci graf (záporná 

hodnota nerovností medzi odvetviami znamená, že priemerná mzda 

v odvetví je nižšia ako priemer v národnom hospodárstve).  

G r a f 2.2 

Dekompozícia Theilovho indexu v hrubých mzdách na odvetvia SR (2014)  

 

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Predovšetkým v odvetviach Informácie a komunikácia a Finančné 

a poisťovacie služby sú výrazne vyššie mzdy ako u zvyšku zamestna-

ných, preto je ich podiel na celkovej nerovnosti, aj napriek nízkemu po-

dielu na nezamestnanosti, vysoký. V roku 2014 príspevok k celkovej 

nerovnosti majú aj nerovnosti v mzdách vo vnútri odvetvia Veľkoobchod, 

maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Zvlášť za oblasť 
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maloobchodu je možné pozorovať výraznú fluktuáciu pracovníkov, ktorá 

je spojená s mimoriadne nízkou úrovňou miezd vo väčšine obchodných 

reťazcov zahraničnej proveniencie.13  

Nerovnosť v hrubých mzdách obyvateľstva SR meraná Giniho koefi-

cientom a rovnako aj Theilovým indexom za odvetvia dosiahla v roku 

2010 svoje dno. Od roku 2010 nerovnosť v tomto ukazovateli rástla.14 

Najväčší, až 84,6 percentný, podiel na náraste nerovností v hrubých 

mzdách meraných Theilovým indexom v období 2010 – 2014 malo odvetvie 

„C – Priemyselná výroba“, a to predovšetkým nárast nerovností v mzdách 

medzi týmto odvetvím a ostatnými odvetviami (71,5 % z celkovej zmeny). 

Zároveň je však tento nárast nerovností výsledkom rastu nerovnosti 

v mzdách i vo vnútri odvetvia Priemyselná výroba (odbory priemyselnej 

činnosti).  

Zatiaľ čo v roku 2010 boli mzdy v odvetví Priemyselnej výroby zhruba 

na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve, v roku 2014 boli už 

v priemere o 7,7 % vyššie. Toto odvetvie malo najvyšší podiel na náraste 

zamestnanosti v najvyšších pásmach mzdového spektra. Inými slovami 

väčšina vysoko ohodnotených pracovných miest vznikala práve v tomto 

odvetví.15 Podiel na náraste nerovností v hrubých mzdách mali aj odvet-

via „Q – Zdravotníctvo a sociálna pomoc“ a „O – Verejná správa a obra-

na; povinné sociálne zabezpečenie“. Posun v nerovnostiach za obdobie 

2010 – 2014 na úrovni odvetví (medzi odvetviami a vnútri odvetví) doku-

mentuje graf 2.3.  

                                                        
13 Súvislosť je s celkovým znižovaním nákladových položiek, najmä mzdových, čo sa do-
týka „radových“ zamestnancov, v niektorých prípadoch i stredného manažmentu.  

14 Nerovnosť v hrubých mzdách v SR v rokoch 2010 – 2014 vyjadrená Giniho koeficien-
tom vzrástla o takmer 5 %, Theilov index vzrástol za toto obdobie až o 8 %.  

15 Čo korešponduje s vývojom riadiacej štruktúry priemyselných podnikov a firiem zahra-
ničných a so zahraničnou účasťou.  
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G r a f 2.3 

Zmena Theilovho indexu nerovnosti v mzdách dekomponovaného  
na odvetvia (zmena 2010/2014)  

 

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Vývoj zamestnanosti v odvetví Priemyselná výroba sa v sledovanom 

období odlišoval od vývoja zamestnanosti vo zvyšku národného hospo-

dárstva. V odvetví Priemyselná výroba klesal počet zamestnancov v naj-

nižších mzdových pásmach, zatiaľ čo v ostatných odvetviach tento počet 

stagnoval. Treba uviesť, že stagnácia v nízkych a priemerných mzdových 

pásmach sa dotýka väčšiny pracovníkov v národnom hospodárstve. Počet 

nadpriemerne a vysoko nadpriemerne ohodnotených pracovných miest síce 

rástol v celom národnom hospodárstve, avšak v odvetví Priemyselná vý-

roba to bolo rýchlejším tempom ako v ostatných odvetviach.16 Dotýka sa to 

však zásadne menšieho počtu zamestnancov v národnom hospodárstve. 

                                                        
16 Priemerné a vysoko nadpriemerné mzdové pásma v podmienkach Slovenska (500 – 
1 000 a nad 2 000 eur) nie sú porovnateľné s priemernými a vysoko nadpriemernými 
mzdovými pásmami v západných krajinách Európskej únie.  
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Charakter vysokého príspevku odvetvia Priemyselná výroba k nárastu 

nerovností v hrubých mzdách ilustruje graf 2.4.  

G r a f 2.4 

Vývoj priemerného počtu zamestnancov podľa príjmových intervalov 
v odvetví priemyselná výroba a zvyšku NH (s. c. roku 2005) 

 

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  

V mzdovom intervale nad 2 000 eur (v s. c. roku 2005) počet zamest-

nancov v odvetví Priemyselná výroba narástol od roku 2010 o 51 %. Vo 

zvyšku odvetví o 30 %. V mzdovom intervale 1 500 – 2 000 eur nárast 

počtu zamestnancov v Priemyselnej výrobe predstavoval 28 %, v interva-

le 1 000 – 1 500 eur až 50 %. V rovnakých intervaloch vo zvyšku národ-

ného hospodárstva nárast zodpovedal 15 %-tám a 21 %-tám. Celkovo 

malo odvetvie Priemyselná výroba až 38,2 percentný podiel na náraste 

počtu zamestnaných so mzdami vyššími ako 1 000 eur17 od roku 2010. 

Práve tento fakt sa najviac podpísal na raste celkových nerovností v hru-

bých mzdách na Slovensku.  

                                                        
17 1 000 eur v stálych cenách roku 2005.  
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K výsledkom charakterizujúcim vývoj a stav nerovností a polarizácie 

na Slovensku z regionálneho a odvetvového pohľadu je potrebné pridať 

samotný fakt, že veľmi veľká časť pracujúcich v odvetviach národného 

hospodárstva stále poberá mzdu v pásme do 500 a od 500 do 1 000 eur.  

Dôležitým záverom analýz nerovností pri použitých metódach za ob-

dobie 2010 – 2014 sú nasledujúce zistenia:  

– rast nerovnosti a polarizácie je evidentný pri stagnujúcich mzdách 

u väčšiny zamestnaných vo väčšine odvetví, 

– a vo všetkých regiónoch Slovenska.  

Pohľad na vývoj zamestnanosti z hľadiska úrovne miezd nemusí v plnej 

miere odpovedať na charakter pracovných miest v danom mzdovom 

intervale. Dôvodom pre túto úvahu je skutočnosť, že s nástupom hospo-

dárskej krízy dochádzalo k výrazným zmenám v „povahe“ zamestnanosti, 

resp. k rozsahu využitia pracovnej sily z aspektu úrovne kvalifikácie. 

V roku 2009 a v nasledujúcom období dochádzalo/dochádza k poklesu 

zamestnanosti takmer výhradne v kategóriách zamestnaní s menšou kva-

lifikačnou náročnosťou (napr. pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci). 

K poklesu zamestnanosti u vyššie kvalifikovaných zamestnaní (prvé tri 

kategórie KZAM, resp. SK ISCO 08) dochádza až s niekoľkoročným one-

skorením (napr. riadiaci pracovníci, špecialisti a pod.). Tým sa potvrdzuje 

predpoklad, že pri ekonomických krízach sú najzraniteľnejšie práve pra-

covné miesta rutinného charakteru, s nízkou kvalifikačnou náročnosťou 

a miesta bez kvalifikácie. Uvedené súvislosti za obdobie 2005 – 2014 na 

základe klasifikácie zamestnaní, zohľadňujúcich kvalifikačnú úroveň v slo-

venskej ekonomike, dobre ilustruje tabuľka 2.2.  



T a b u ľ k a 2.2 

Pracujúci podľa klasifikácie zamestnaní KZAM a SK ISCO 08 (tis. osôb)1 

 Podľa klasifikácie KZAM Podľa klasifikácie SK ISCO 08  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Zákonodarcovia, ved. a riad. zam. 138 132 129 134 137 139 121 101 95 103 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 

2 Vedeckí a odborní duš. zam. 252 252 247 250 253 265 268 260 264 283 2 Špecialisti 

3 Techn.,zdr.,ped. zam.a zam. v príb. odb. 402 431 443 457 457 464 437 407 381 368 3 Technici a odborní pracovníci 

4 Nižší admin. zam. (úradníci) 141 141 150 147 150 145 157 188 204 202 4 Administratívni pracovníci 

5 Prev. zam. v službách a obchode  318 323 333 348 347 338 383 402 454 454 5 Pracovníci v službách a v obchode 

6 Kvalif. rob. v poľn., lesn. a v príb. odb. 25 26 23 25 21 15 17 25 26 27 6 Kvalifikovaní prac. v poľn., lesn. a ryb. 

7 Remes. a kvalif. rob. v príb. odb. 409 422 434 439 418 390 404 410 392 382 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci  

8 Obsluha strojov a zariadení 307 338 359 371 342 329 316 338 321 342 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

9 Pomocní a nekvalif. zamestnanci 210 223 228 249 226 218 204 190 182 192 9 Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci 

1 Kvalifikačne najnáročnejšie pozície – kategórie KZAM/SK ISCO 08 1-3.  

Prameň: ŠÚ SR.  
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Minimálna mzda a problém nízkych miezd  

Pretrvávajúca nízka úroveň miezd u významnej časti slovenskej pra-

cujúcej populácie je akcentovaná vo viacerých prácach domácich odbor-

níkov tak v analytických publikáciách zameraných na vývoj príjmovej 

stratifikácie, ako aj v oblasti rizík prehlbovania príjmovej polarizácie (Mar-

tinák – Pauhofová, 2015; Pauhofová – Martinák, 2014a; 2014b; Pauhofová, 

2014; Pauhofová – Páleník, 2012; 2013b; Pauhofová – Želinský, 2015). 

Zdôrazňovanie negatív takéhoto vývoja súvisí i s viacerými nedosiahnu-

tými parametrami životnej úrovne a kvality života u signifikantnej časti 

slovenskej populácie, ktoré sú v rozpore s očakávanou konvergenciou 

Slovenska k štruktúram ekonomicky vyspelých krajín EÚ.  

Mzda je jednou z určujúcich charakteristík kvality pracovného miesta. Ak 

v národnom hospodárstve pretrváva vysoký podiel zamestnancov s nízky-

mi mzdami, dokumentuje to aj istú kvalitu a charakter pracovných miest 

na pracovnom trhu. Problematika nízkych miezd má v ekonomickej teórii 

pomerne dlhú tradíciu a existuje viacero štúdií, ktoré poukazujú na to, že 

rastúci počet zamestnancov s nízkymi mzdami môže byť príčinou váž-

nych ekonomických problémov a sociálneho vylúčenia (Lucifora – Salver-

da, 2007; Wilkinson – Pickett, 2007). Smith a kol. (2010) spájajú fenomén 

nízkych miezd (chudobných pracujúcich) najmä s vplyvom neoliberálnych 

politík a segmentáciou na trhu práce.  

Nízke mzdy, ak sú vnímané ako neférové, negatívne ovplyvňujú efek-

tívnosť a produktivitu, taktiež vysoký podiel pracujúcich s nízkymi mzdami 

negatívne ovplyvňuje schopnosť populácie zabezpečiť a udržať si prime-

ranú úroveň životných štandardov a investovať do ľudského kapitálu (Sal-

verda et al., 2009). Pracovníci s nízkymi mzdami trpia taktiež nízkou 

príjmovou mobilitou a nízkym celoživotným rastom reálnych miezd (Luci-

fora – Salverda, 2005). Podľa Stiglitz (2012) vysoká miera mzdovej pola-

rizácie taktiež negatívne vplýva na celkovú produktivitu. Nízko ohodnotení 

pracovníci sú menej produktívni. Pri skupine pracovníkov vykonávajúcich 

rovnakú prácu je čistým efektom zníženia mzdy jednej skupine pracovníkov 

a rovnakého zvýšenia mzdy druhej – pokles celkovej produktivity. Pokles 

produktivity nízko plateného zamestnanca je vyšší ako nárast produktivity 
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vysoko plateného zamestnanca. Dôsledkom vysokej polarizácie v príjmoch 

a bohatstve je teda ekonomika s nižšou produktivitou a efektívnosťou 

v porovnaní s nepolarizovanou spoločnosťou.  

Moderná teória trhu práce, vychádzajúca z teórie efektívnosti mzdy, 

tvrdí, že produktivita zamestnancov je vo veľkej miere ovplyvnená tým 

ako zamestnávateľ zaobchádza so zamestnancami, vrátane ich odmeňo-

vania. V polarizovanej spoločnosti miznúca stredná trieda je teda predpo-

kladom pre nižšiu produktivitu a efektívnosť. Taktiež je tu významný ne-

gatívny vplyv nízkych miezd na verejné financie prostredníctvom vyso-

kých nákladov na redistribúciu príjmov, resp. sociálny systém.  

Aby sme sa mohli vyjadriť o populácii s nízkymi mzdami, je potrebné 

vymedziť pojem „nízka mzda“, resp. jej ohraničenie. Identifikovať spodnú 

hranicu je pomerne jednoduché – je ňou minimálna mzda. V našom prí-

pade však kvôli výskytu čiastočných úväzkov a absencii počtu odpraco-

vaných hodín spodnú hranicu nedokážeme identifikovať, preto berieme 

do úvahy všetkých zamestnancov pod vrchnou hranicou. Vrchnú hranicu 

identifikujeme na základe metodiky OECD a Eurostatu ako dve tretiny 

mediánovej mzdy, ktorá sa používa najčastejšie. V našom prípade berie-

me do úvahy koncept nízkej mzdy jednotlivca na základe distribúcie 

priemernej mesačnej mzdy jednotlivca, bez ohľadu na príjmovú pozíciu 

domácnosti, ktorej je členom a bez ohľadu na výšku jeho úväzku.18 Prí-

jem domácnosti zamestnanca s nízkou mzdou tým pádom nemusí byť 

nutne v nízkopríjmovom pásme, keďže príjem ďalšieho člena domácnosti 

môže domácnosť dostať nad hranicu nízkeho príjmu. Ide nám však o cel-

kový potenciál nízkych miezd v širšom slova zmysle.  

Minimálna mzda je regulárnym a často používaným nástrojom pre 

zlepšenie podmienok nízko platených zamestnancov, ktorý používa väčši-

na krajín OECD. Jej vplyv na distribúciu miezd v SR je pomerne výrazný. 

Na grafe 2.5 je viditeľný efekt minimálnej mzdy na mzdovú distribúciu – 

zoseknutie distribúcie tesne pod úrovňou minimálnej mzdy. Minimálna 

                                                        
18 V praxi sa najčastejšie používa výška hodinovej mzdy, aby sa rozlíšil efekt počtu odpraco-
vaných hodín. Nami používané dáta však toto neumožňujú, preto pracujeme s priemernou 
mesačnou mzdou. Spravidla pri prepočítaní na hodinovú mzdu vychádza podiel populácie 
s nízkymi mzdami nižší ako pri mesačnej, resp. ročnej mzde.  
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mzda síce vytláča mzdy nízkopríjmových zamestnancov nad príliš nízke 

hodnoty, avšak nie nad hranicu nízkych miezd. Taktiež vidno, že mzdová 

distribúcia sa od roku 2005 posunula doprava, čo znamená istý nárast 

reálnych príjmov celej populácie v porovnaní s týmto rokom.  

G r a f 2.5 

Distribúcia priemernej mesačnej mzdy za vybrané roky (s. c. roku 2005) 

 

Poznámka: MM – log(mesačná Minimálna mzda); ½ MM – log(1/2* mesačná Minimálna mzda); HNM 
– hranica nízkych miezd; použitý bol softvér „R“.  

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Z nasledujúceho grafu 2.6 je zrejmé, v ktorých odvetviach minimálna 

mzda najviac ovplyvňuje distribúciu miezd. Najvyšší podiel zamestnancov 

poberajúcich minimálnu mzdu je tradične v službách, a to predovšetkým 

v ubytovacích a stravovacích. Je bežnou praxou, že pracujúci v tomto 

odvetví má okrem minimálnej mzdy i neoficiálny príjem z prepitného.19 

V službách pracuje aj najväčší podiel zamestnancov, ktorí majú plat pod 

                                                        
19 Veľkosť „prepitného“ nie je oficiálne zaužívaná, a tak ju ovplyvňuje disponibilita príjmov 
obyvateľov v konkrétnom regióne.  
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úrovňou hranice nízkych miezd. Na grafe je tiež viditeľná pomerne vyso-

ká koncentrácia zamestnancov na úrovni jednej polovice minimálnej 

mzdy v sektore služieb, čo indikuje vysoký podiel čiastočných úväzkov na 

úrovni minimálnej mzdy v tomto sektore. Signifikantný výskyt nízko plate-

ných miest v SR spôsobuje, že časť pracujúcej populácie sa rozhodne 

zostať nezamestnanou, alebo odchádza mimo oficiálny trh práce doma či 

v zahraničí.  

G r a f 2.6 

Distribúcia priemernej hrubej mesačnej mzdy v SR vo vybraných odvetviach 
(2014)  

 

Poznámka: MM – log(mesačná Minimálna mzda); ½ MM – log(1/2* mesačná Minimálna mzda); HNM 
– hranica nízkych miezd; použitý bol softvér „R“. 

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Z medzinárodných prieskumov vyplýva, že výskyt nízko ohodnote-

ných pracovných miest je vyšší medzi mladou generáciou, ženami, menej 

kvalifikovanými a zamestnanými na čiastočné pracovné úväzky (Lucifora 

– Salverda, 2005). Oproti štatistikám OECD je výskyt nízkych miezd pri 
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použití údajov zo Sociálnej poisťovne SR vyšší zhruba o 5 – 7 p. b.20 Podľa 

tohto konceptu až okolo štvrtiny zamestnancov v SR pracuje za nízku 

mzdu dlhodobo. Nízko platené pracovné miesta sú hlavným determinan-

tom tzv. opakovanej nezamestnanosti, t. j. ide o miesta s nízkymi kvalifi-

kačnými nárokmi, ktoré sú náchylnejšie k prechodu do nezamestnanosti.  

Z hľadiska veku sú najohrozenejšou skupinou s nízkymi príjmami 

mladí ľudia 15 až 24-roční. Za sledované obdobie 2010 – 2014 vzrástol 

podiel ľudí s nízkymi mzdami v uvedenej vekovej kategórii zo 44 % na 

47 %. Je preto reálne predpokladať, že ak sa ich situácia v oblasti mzdo-

vej úrovne zásadne nezmení, budú zotrvávať na pracovnom trhu ako 

chudobní pracujúci a v budúcnosti môžu očakávať veľmi nízke starobné 

dôchodky.  

Dlhodobo sú regiónmi s pretrvávajúcim vysokým podielom pracujúcich 

s nízkymi mzdami kraje Prešovský a Nitriansky. Nasleduje ich Bansko-

bystrický kraj. Podľa očakávaní má najnižší podiel pracovníkov s nízkymi 

mzdami Bratislavský kraj, avšak podiel pracovnej sily s nízkymi mzdami 

rástol v sledovanom období, v porovnaní s ostatnými krajmi, v tomto 

regióne najrýchlejšie. Zároveň možno registrovať, že podiel pracovníkov 

s nízkymi mzdami sa mierne zvýšil vo všetkých krajoch.  

Najhoršie výsledky z aspektu nízkych miezd vykazujú odvetvia služieb. 

Ide o ubytovacie a stravovacie služby, administratívne služby, a taktiež 

obchod a stavebníctvo, v ktorých pracuje vysoký podiel pracovníkov po-

berajúcich minimálnu mzdu. Nelichotivé výsledky sú i za odvetvie umenia, 

zábavy a rekreácie. Najmenší výskyt pracovných miest s nízkymi mzdami 

je v odvetví finančných a poisťovacích činností, kde je podiel pracovníkov 

s nízkou úrovňou miezd dlhodobo pod hranicou 10 %. Relatívne nízky 

podiel zamestnancov s nízkymi mzdami vykazuje tiež IT odvetvie. V od-

vetví Priemysel v roku 2014 za nízku mzdu pracovalo približne 17 % 

zamestnancov, čo je menej ako národohospodársky priemer a podiel 

pracovníkov s nízkymi mzdami sa od roku 2009 znížil o 4 p. b. Tabuľka 

2.3 dokumentuje vývoj v kategórii nízkych miezd v sledovanom období 

podľa veku, regiónov a odvetví.  

                                                        
20 Metodika OECD berie do úvahy hodinovú mzdu a nie mesačnú ako v našom prípade 
(dáta zo SP SR neumožňujú zabezpečiť prepočet na hodinové mzdy).  
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T a b u ľ k a 2.3 

Podiel zamestnaných v SR s nízkymi mzdami (rôzne charakteristiky)  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Spolu 25 25 25 25 24 25 25 25 26 26 

Vek  

15 – 24 44 43 43 43 42 43 44 43 47 47 

25 – 49 24 24 24 25 24 24 25 26 26 26 

50 – 64 20 21 22 22 21 22 22 23 23 23 

Kraj  

BA 15 15 16 16 15 16 17 17 18 19 

TT 24 24 23 23 23 24 24 24 25 25 

TN 23 23 22 22 22 23 23 24 24 24 

NR 27 27 27 27 27 28 28 28 29 29 

ZA 26 25 25 25 25 25 25 26 26 26 

BB 26 26 27 27 26 26 27 27 28 27 

PO 32 33 33 32 31 31 32 32 32 31 

KE 24 25 26 26 25 25 25 25 26 26 

Odvetvie  

A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 24 23 24 23 23 23 

C – Priemyselná výroba 21 20 19 18 17 17 

E – Vodárenské a odpadové služby 11 11 11 11 11 11 

F – Stavebníctvo 36 36 38 40 43 43 

G – Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových 
vozidiel 36 36 37 37 37 37 

H – Doprava a skladovanie 23 24 24 26 27 27 

I – Ubytovacie a stravovacie služby 67 66 67 67 68 67 

J – Informácie a komunikácia 10 9 11 12 13 14 

K – Finančné a poisťovacie činnosti 6 6 8 8 8 8 

L – Činnosti v oblasti nehnuteľností 27 28 31 34 37 37 

N – Administratívne a podporné služby 47 47 47 48 53 52 

O – Verejná správa a obrana; povinné sociálne 
zabezpečenie 19 21 29 27 24 23 

P – Vzdelávanie 14 17 18 19 18 17 

Q – Zdravotníctvo a sociálna pomoc 15 16 17 16 16 15 

R – Umenie, zábava a rekreácia  21 22 24 25 32 30 

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  
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2.2. Vzťah miezd, nezamestnanosti a dlhodobej  
nezamestnanosti 

Nezamestnanosť patrí už od príprav na vstup Slovenska do EÚ k jedným 

z najdiskutovanejších a najzávažnejších javov trhovej ekonomiky. Značná 

pozornosť jej bola venovaná už v období transformácie, počas reštruktu-

ralizácie hospodárstva, tak zo strany výkonných zložiek štátnej moci, ako 

aj odbornej a laickej verejnosti. Záujem o riešenie tohto negatívneho fe-

noménu spoločnosti a ekonomiky sa však nachádzal skôr v rovine mož-

ných ohrození v podobe sociálneho pnutia, než v dôslednom zisťovaní 

ako sa transformáciou ovplyvní potenciál regiónov a ich perspektíva eko-

nomickej výkonnosti. To znamená, že sa „hlboko“ neuvažovalo či regióny 

budú schopné na základe významnej zmeny pôsobenia vonkajších fakto-

rov nájsť a použiť vnútorné, potenciálu vlastné, rozvojové impulzy.  

Klesajúca zamestnanosť v našej spoločnosti predstavuje výraznú poru-

chu trhu práce. Nárast nezamestnanosti, predovšetkým dlhodobej, je veľ-

kým ekonomickým, sociálnym a politickým problémom. Znamená reálne 

riziko zníženia disponibilných príjmov obyvateľstva, zvýšenie nárokov na 

sociálny systém a obmedzenie manévrovacieho priestoru pre spotrebu. 

Dlhodobým fixovaním nízkej príjmovej úrovne sa súčasne vytvárajú pred-

poklady pre prehlbovanie príjmovej polarizácie v spoločnosti, s viditeľným 

prejavom rastu počtu obyvateľov ohrozených chudobou. Takéto riziká sú 

generované predovšetkým pokračovaním, resp. udržiavaním vysokej mie-

ry dlhodobej nezamestnanosti.  

Kým na úrovni Slovenska jednotlivé ukazovatele nezamestnanosti vy-

kazujú v závislosti od skúmaného obdobia niektoré tendencie zlepšenia 

na trhu práce a vývoj mzdovej úrovne, ako aj celkových disponibilných 

príjmov obyvateľstva nie je hrozivý, skutočné a pretrvávajúce problémy 

slovenskej ekonomiky sú odhaľované až pri skúmaní charakteru regio-

nálnej nezamestnanosti a vývoja mzdovej úrovne za odvetvia v jednotli-

vých regiónoch. Až bádaním na úrovni krajov a okresov a v nich fungujú-

cich odvetviach hospodárskej činnosti sú odkrývané otázky štrukturálneho 

charakteru zamestnanosti a nezamestnanosti. Tieto vypovedajú o stave 

systémových problémov slovenskej ekonomiky, o ťažkostiach spojených 
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s adaptáciou na zmenené ekonomické podmienky vyvolané krízou 

a o slabej zainteresovanosti slovenských a regionálnych aktérov, zodpo-

vedných za riešenie problémov v oblasti životnej úrovne veľkej časti oby-

vateľov Slovenska.  

O tom, že existuje priama väzba medzi vývojom miezd a vývojom ne-

zamestnanosti sa dozvedáme pri štúdiu viacerých konceptov ekonomic-

kej teórie a z empirických štúdií mnohých zahraničných autorov. Niektoré 

závery empirických štúdií, ktoré sa zaoberajú uvedeným vzťahom i na 

regionálnej úrovni (vnútri krajín), nepotvrdzujú vývody napríklad modelov 

podľa klasickej teórie. Blanchflower a Oswald (1994) skonštruovali tzv. 

mzdovú krivku „wage curve“ závislosti mzdy a miery nezamestnanosti na 

úrovni regiónov. Ide o lineárny model závislosti logaritmu miezd od loga-

ritmu miery nezamestnanosti. Autori konštatujú, že regresný koeficient 

v skúmaných regiónoch bol blízko hodnoty – 0,10. Tento model však 

odporuje neoklasickému modelu, podľa ktorého regióny s vyššou neza-

mestnanosťou majú vyššie mzdy, čo uvádzajú napríklad Harris a Todaro 

(1970). Ich myšlienku upresňuje Katz (1986) tak, že ak mzdy nie sú de-

terminované konkurenčným mechanizmom, potom existencia vysokej mie-

ry nezamestnanosti môže indikovať existenciu pracovných miest s vyso-

kou mzdou. Sato (2000) dospel k záveru, že vzťah medzi regionálnymi 

mzdami a regionálnou mierou nezamestnanosti má záporné znamienko, ak 

existuje možnosť dochádzky pracovníkov medzi regiónmi. Model Campbella 

a Orszag (1998) je vylepšením modelu Blanchflowera a Oswalda (1994), 

ktorí tiež prezentujú, že v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti 

nie sú zákonite vyššie mzdy. Adam a Moutos (2006) modelovali závislosť 

medzi minimálnou mzdou a zamestnanosťou. Dospeli k záveru, že existu-

je pozitívny vzťah medzi minimálnou mzdou a zamestnanosťou, ak zme-

ny vo výške minimálnej mzdy sú výsledkom politicko-ekonomických roz-

hodnutí. Cahuc a Michel (1996) analyzovali vzťah minimálnej mzdy a ne-

zamestnanosti s podobným výsledkom, čo znamená, že ak sa úroveň 

minimálnej mzdy zvýši, nezamestnanosť klesá. Tomohara a Takii (2011) 

dospeli na základe výsledkov modelovania k poznaniu, že mzdy sú pozi-

tívne korelované s mierou nezamestnanosti. Albert a Meckl (2001) okrem 

iných zaujímavých výsledkov, plynúcich z ich modelu, dospeli k názoru, 
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že každý sektor prispieva k nezamestnanosti proporcionálne so sektoro-

vou zamestnanosťou. Znamená to, že miera nezamestnanosti by mala 

súvisieť so sektorovou štruktúrou zamestnanosti. Spatz (2001) konštatu-

je, že stúpa disparita v nezamestnanosti medzi pracovníkmi s vysokou 

a vyššou kvalifikačnou úrovňou a pracovníkmi s nízkou úrovňou kvalifiká-

cie. Ďalej konštatuje, že v dôsledku globalizácie v rozvinutých krajinách 

dochádza k štrukturálnym zmenám, t. j. že ubúdajú pracovné miesta 

s vysokými mzdami vo výrobe a namiesto nich vznikajú pracovné miesta 

s nízkymi mzdami v sektore služieb. Podľa Elhorst et al (2002) dostup-

nosť pracovného trhu vykazuje priestorovú závislosť. Uvádza tri typy tejto 

závislosti, predovšetkým do modelov nezahrnuté charakteristiky regiónov 

a podobnosť pracovných podmienok v okolitých regiónoch. V dynamických 

modeloch priemerných regionálnych miezd autorov Iara a Traistaru (2004) 

sú zahrnuté i lokálne miery nezamestnanosti.  

Problematikou nezamestnanosti v SR sa zaoberá viacero autorov 

z rôznych vedných disciplín. Székely (2001) skúmal časovo-priestorovú 

diferenciáciu nezamestnanosti a tokových režimov na Slovensku v rokoch 

1997 – 1999. Autor už v období pred krízou dospel k záveru, že vo fun-

govaní regionálnych trhov práce existujú zásadné rozdiely. Tvrdí, že 

regióny s takmer rovnakými mierami nezamestnanosti môžu mať úplne 

odlišné problémy s nezamestnanosťou, ktoré sa potom prejavujú v dife-

rencovaných hodnotách prítokov do a odtokov zo stavu nezamestnaných. 

Konštatuje tiež, že podľa teoretických poznatkov by mala priestorová de-

zagregácia regionálnych (krajských) trhov práce odhaliť výraznejšiu intra-

regionálnu diferenciáciu. Bezák (2001) uvádza, že krajské členenie sa 

vzhľadom na ním uvažované atribúty nezamestnanosti vyznačuje relatívne 

vysokým stupňom vnútroregionálnej heterogenity a pomerne nízkym stup-

ňom medziregionálnej separácie. Námešný, Ďurček a Rochovská (2012) 

skúmali vzťah nezamestnanosti a chudoby v krajinách EÚ, kde zistili 

relatívne vysokú závislosť nárastu chudoby od rastu nezamestnanosti. 

Černohorská (2006) sa vo svojom článku zameriava na komparáciu vývo-

ja nezamestnanosti v ČR a SR, kde zo záverov vyplýva zásadne horšia 

pozícia Slovenska. Švecová a Rajčáková (2013) skúmali vývoj a dynami-

ku nezamestnanosti v období 2001 – 2011 a poukázali na priestorovú 
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diferenciáciu mier nezamestnanosti s využitím aplikácie Giniho indexu na 

úrovni krajov a okresov SR. Hvozdíková (2012) okrem iného analyzovala 

vývoj dlhodobej nezamestnanosti v SR a porovnávala ho s ostatnými kra-

jinami EÚ. Švecová a Rajčáková (2010) zistili, že existuje priama závis-

losť medzi nezamestnanosťou (najmä v prihraničných okresoch severné-

ho Slovenska) a dlhodobo najvyššími hodnotami prirodzeného prírastku 

populácie, vysokou religiozitou a viacdetným modelom rodiny. Podľa zá-

verov autoriek s klesajúcou nezamestnanosťou klesala aj miera natality, 

resp. s rastúcou nezamestnanosťou rástla aj natalita. Podľa Paukovica 

(2007) boli príčinou vysokej nezamestnanosti na Slovensku v 90. rokoch 

20. storočia predovšetkým špecifické štrukturálne problémy trhu práce.  

Metodika skúmania a zdroje údajov  

Skúmanie vzťahu miezd, nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

pozostáva z niekoľkých parciálnych analýz. Predpokladáme, že existujú 

významné závislosti vývoja miezd, zamestnanosti a nezamestnanosti 

v jednotlivých odvetviach hospodárskych činností. Ide o také závislosti, 

ktoré majú podporiť tvrdenia o prehlbovaní mzdovej polarizácie tak za 

SR, ako aj za úroveň krajov a okresov. Zároveň sa predpokladajú užšie 

väzby vývoja dlhodobej nezamestnanosti, mortality vyplývajúcej z poru-

chy obehového systému a vývoja pracovnej neschopnosti.21 V tejto súvis-

losti ak medzi jednotlivými premennými existujú priame väzby, dokazujú 

zhoršenie parametrov kvality života populácie Slovenska.  

Pri skúmaní vývoja miery nezamestnanosti, i dlhodobej, používame 

Hodrick–Prescott filter (HP filter). Nezamestnanosť analyzujeme podľa 

dĺžky jej trvania (1, 1 – 3, 3 – 6, 6 – 12, 12 – 24, nad 24 mesiacov a nad 

48 mesiacov) za obdobie 1999 – 2014. HP filter používame i pri skúmaní 

vývoja miery nezamestnanosti na regionálnej báze (NUTS 2, NUTS 3, 

LAU 1). Cieľom je zistiť príslušné trendy. Doplnkovým a dôležitým výsled-

kom z hľadiska riešenej problematiky je aproximácia produkčnej medzery 

(keď nie je rast ekonomiky dostatočne silný, negeneruje pracovné miesta).  

                                                        
21 Podnetom k tejto oblasti bádania je široká varieta záverov významného množstva 
zahraničných štúdií.  
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Pre posúdenie vytvárania súvislých oblastí s možnými kritickými väz-

bami sa používajú metódy priestorovej štatistiky – Moranov koeficient a lo-

kálny Moranov koeficient.  

Vzťahy medzi mzdami a mierou nezamestnanosti skúmame využitím 

regresných modelov. Pri hľadaní závislosti vývoja dlhodobej nezamest-

nanosti, mortality vo väzbe na poruchy obehového systému a pracovnej 

neschopnosti používame štandardné štatistické metódy a špecifickú techni-

ku data miningu – umelé neurónové siete (artificial neural network ANN).22 

Umelé neurónové siete sú jednou z najviac využívaných modelovacích 

techník, ktorá je známa i v mnohých ďalších oblastiach výskumu. Pomer 

počtu prvkov v tréningovej, verifikačnej a testovacej vzorke sme zvolili 

v pomere 2:1:1. Najvýznamnejšou vlastnosťou neurónových sietí je sku-

točnosť, že sú univerzálnym aproximátorom funkcie. Výhodou ANN je 

vystihnutie aj zložitých nelineárnych závislostí. Nevýhodou ANN je, že 

nepoznáme mechanizmus pôsobenia hodnôt jednotlivých faktorov na vý-

stupný parameter. Absentuje ekvivalent regresnej rovnice známej z re-

gresnej analýzy. Idea vyrovnávania údajov pomocou ANN je taká, že 

ANN zachovávajú priemer hodnôt, ale až rádovo znižujú rozptyl. To 

umožňuje regresnú analýzu úspešne použiť na popísanie skúmanej zá-

vislosti. Neurónové siete sú všeobecným nástrojom aproximovania závis-

losti – nezohľadňujú špecifiká riešenej problematiky. Z tohto dôvodu na-

vrhujeme nasledovný postup. Každej hodnote skúmaného znaku priradiť 

medián z vyrovnaných hodnôt, získaných pomocou neurónových sietí. Cez 

medián z vyrovnaných hodnôt preložíme krivku. Toto preloženie je obvykle 

zo štatistického hľadiska vynikajúce – index determinácie dosahuje hod-

noty vyššie ako 0,8. To nás oprávňuje považovať postup za vhodný.  

Charakteristika údajovej základne:  

1. Dáta zo Sociálnej poisťovne SR (SP SR) v oblasti miezd za obdobie 

rokov 2005 až 2014 na mesačnej báze za jednotlivé odvetvia hospo-

dárskych činností (za SR, kraje a okresy) podľa štruktúry NACE. Ide 

                                                        
22 Podrobný prehľad histórie vzniku a rozvoja neurónových sietí podáva Kriesel (2007). 
Univerzálnosť neurónových sietí ako aproximátorov bola matematicky dokázaná Horni-
kom et al. (1989).  
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o administratívne údaje na individuálnej báze, predspracované vý-

skumníkmi EÚ SAV.  

2. Údaje o nezamestnanosti podľa dĺžky jej trvania, i dlhodobej, na úrov-

ni SR a krajov od roku 1999 zo Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).23  

3. Údaje o nezamestnanosti podľa dĺžky jej trvania, štruktúre nezamest-

naných z hľadiska ich veku, vzdelania, prílevu a odlevu, odvetvia po-

sledného zamestnania na úrovni SR, krajov a okresov (NUTS 3, 

LAU 1) od roku 1999 zo Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).  

4. Dáta o pracovnej neschopnosti sú čerpané zo Štatistických ročeniek 

regiónov Slovenska za roky 2006 až 2014. Priemerná doba trvania 

1 prípadu pracovnej neschopnosti vyjadruje počet kalendárnych dní 

pracovnej neschopnosti pripadajúcich na 1 novo hlásený prípad pra-

covnej neschopnosti. Údaje o pracovnej neschopnosti do roku 2006 

sú z výsledkov spracovania ročného štatistického výkazu o pracovnej 

neschopnosti pre chorobu a úraz realizovaného ŠÚ SR. Od roku 2007 

sa tieto údaje spracovávajú a preberajú z administratívnych zdrojov 

Sociálnej poisťovne SR.  

5. Údaje o úmrtnosti na obehový systém (počet úmrtí na 100 000 obyva-

teľov), a o stratených rokoch života 100 000 obyvateľov (podľa WHO 

úmrtnosť vo veku 1 – 64 rokov je pre dané územie a dané roky ako 

predčasná, odvrátiteľná) sú čerpané zo stránky Štátneho geologického 

ústavu Dionýza Štúra. Ukazovateľ stratené roky života sme zvolili z dô-

vodu, že je invariantný vzhľadom na vekovú štruktúru obyvateľstva.  

Postup pri riešení predmetnej problematiky:  

– technická úprava štruktúry databáz podľa potrieb zvolenej metodiky 

(analytický aparát),  

– použitie analytického aparátu pri práci s dátami v oblasti miezd za 

obdobie rokov 2005 až 2014 za jednotlivé odvetvia hospodárskych 

                                                        
23 Údaje sú medzinárodne porovnateľné, avšak reprezentatívne len na úrovni SR, najniž-
ším územným celkom, za ktorý sa pravidelne vyhodnocujú výsledky výberového zisťova-
nia pracovných síl (VZPS) je kraj, na úrovni kraja (NUTS 3) sa však publikujú len vybrané 
ukazovatele – počet osôb ekonomicky aktívnych, počet ekonomicky neaktívnych, počet 
nezamestnaných, miery ekonomickej aktivity, zamestnanosti a nezamestnanosti.  
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činností za SR, kraje a okresy podľa štruktúry NACE, práca s údajmi 

za oblasť nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti na úrovni 

SR, krajov a okresov od roku 1999 zo ŠÚ SR,  

– práca s údajmi z UPSVaR-u, testovanie priestorovej autokorelácie dlho-

dobej nezamestnanosti a pre zistenie vekovej štruktúry uchádzačov 

o zamestnanie podľa doby trvania nezamestnanosti,  

– v ďalšom kroku analyzujeme závislosť dlhodobej nezamestnanosti a pra-

covnej neschopnosti, závislosť medzi počtom úmrtí na poruchy obe-

hového systému na 100 000 obyvateľov s priemernou dobou pracov-

nej neschopnosti a dlhodobou nezamestnanosťou od 12 do 24 me-

siacov a 48 a viac mesiacov.  

Charakteristiky vývoja nezamestnanosti a dlhodobej  
nezamestnanosti (národná a regionálna úroveň)  

Reálie ukazujú, že okrem vytvárania nových pracovných miest sa na 

znižovaní nezamestnanosti podieľa rozsiahly súbor administratívnych 

opatrení. Nový zákonník práce v roku 2003 mal vplyv na zvýšenie za-

mestnanosti a prísnejšie podmienky pre poskytnutie sociálnych dávok 

viedli k zníženiu evidovanej nezamestnanosti. V roku 2006 sa začala 

uplatňovať expanzívna fiškálna politika a miera nezamestnanosti klesla 

pod trendovú hodnotu. V dôsledku hospodárskej krízy sa pokles miery 

nezamestnanosti zastavil. V roku 2009 sa nezamestnanosť dostala prud-

ko nad svoju prirodzenú úroveň. Od roku 2010 nezamestnanosť osciluje 

tesne okolo trendovej úrovne. Vývoj nezamestnanosti a dlhodobej neza-

mestnanosti za sledované obdobie znázorňuje nasledujúci graf.  
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G r a f 2.7 

Miera nezamestnanosti v rokoch 1999 – 2014  

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

Napriek súčasnej zreteľne nižšej miere nezamestnanosti oproti obdobiu 

2000 – 2004, situáciu nie je možné považovať za pozitívnu. Alarmujúca je 

miera dlhodobej nezamestnanosti a jej vývoj od roku 2010. Jej priebeh 

v podstate kopíruje priebeh miery nezamestnanosti, je však enormne vyso-

ká, ak uvážime, že priemer dlhodobej nezamestnanosti v EÚ je okolo 3 %.  

Priebeh miery nezamestnanosti v rokoch 1999 – 2014 podľa dĺžky tr-

vania nezamestnanosti, znázornený na nasledujúcom grafe (2.8), ukazu-

je, že miera nezamestnanosti do 1 mesiaca vrátane, viac ako 1 mesiac až 

3 mesiace, viac ako 3 mesiace až 6 mesiacov sa v priebehu skúmaného 

obdobia ustálila na úrovni okolo 1 percenta. Pritom táto hodnota je zhod-

ná s hodnotou, ktorú sme získali s aplikáciou HP filtra. Hodnota miery 

nezamestnanosti (skutočná aj jej trend) pre nezamestnanosť v trvaní 

6 mesiacov až 1 rok, a viac ako 1 rok až 2 roky sa ustálila na 2, resp. 2,5 

percentách. Ako vidíme na grafe 2.8 dlhodobú nezamestnanosť (viac ako 

1 rok) sýti predovšetkým nezamestnanosť trvajúca dlhšie ako 2 roky.  
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G r a f 2.8 

Vývoj miery nezamestnanosti podľa dĺžky jej trvania (1999 – 2014)  

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

Špecifiká vývoja nezamestnanosti na úrovni SR dopĺňa nasledujúci 

graf, ktorý sleduje štruktúru uchádzačov o zamestnanie podľa doby trva-

nia nezamestnanosti k decembru 2014.  

Z grafu 2.9 je zrejmé, že v dotknutom období v štruktúre uchádzačov 

o zamestnanie vysoko prevládali tí, ktorí boli nezamestnaní viac ako 

4 roky a taktiež nezamestnaní krátkodobo, t. j. do 3 a od 4 do 6 mesiacov. 

Až približne 60 % uchádzačov pred zaradením do evidencie nemalo za-

mestnanie. Z ostatných prevládali tí, ktorých posledné zamestnanie bolo 

v priemyselnej výrobe, maloobchode, vo verejnej správe a obrane. Z pohľa-

du úrovne dosiahnutého vzdelania išlo najmä o uchádzačov so stredným, 

úplným stredným odborným vzdelaním a osoby so základným vzdelaním. 

Spolu tvorili až 80 % uchádzačov o prácu.  
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G r a f 2.9 

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa doby trvania nezamestnanosti 
(december 2014)  

 

Prameň: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a vlastné spracovanie.  

Rozdiely vo vývoji dlhodobej nezamestnanosti sú zreteľné na úrovni 

NUTS 2 tak, ako to udáva obrázok 2.3. Najvýraznejší pokles dosiahlo 

západné Slovensko, o niečo menší východné Slovensko a najnižší stred-

né Slovensko. Dlhodobú nezamestnanosť porovnateľnú s priemerom EÚ 

má iba Bratislavský kraj. Ostatné kraje vykazujú signifikantne vysokú 

mieru dlhodobej nezamestnanosti.  

Mierny pokles trendu dlhodobej nezamestnanosti (maximálne o 3 p. b.) 

však neodráža skutočnosť, že podiel dlhodobo nezamestnaných na cel-

kovom počte nezamestnaných v SR je približne 70 percent (v závislosti 

od regiónu) a z roka na rok rastie, s výnimkou západného Slovenska, tak 

ako to udáva obrázok 2.4.  
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O b r á z o k 2.3 

Vývoj miery dlhodobej nezamestnanosti na úrovni NUTS 2  

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

O b r á z o k 2.4 

Vývoj podielu dlhodobej nezamestnanosti z celkovej nezamestnanosti 
na úrovni NUTS 2 

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

Priepastné rozdiely v nezamestnanosti podľa dĺžky jej trvania môže-

me sledovať na úrovni okresov. Rozloženie miery nezamestnanosti podľa 

dĺžky trvania nezamestnanosti však nevykazuje ani kladnú ani zápornú 

priestorovú autokoreláciu (P hodnota v žiadnom z hodnotených štyroch 

prípadov nie je menšia ako 0,05). Inak povedané, nie je zaujímavá poloha 

okresu a hodnoty skúmaného znaku v okolitých okresoch. Príčina tkvie 
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najmä v sektorovej nezamestnanosti a vzdelanostnej štruktúre, čo doku-

mentujeme v ďalších častiach práce.  

Pri pozornom skúmaní súboru máp na obrázku 2.5 je možné registro-

vať, že až na malý počet prípadov, sa začlenenie okresu do jedného zo 

štyroch kvartilov prakticky nemení. Identifikovali sme teda okresy, kde 

býva skupina ľudí, z ktorej až 75 tisíc je nezamestnaná dlhšie ako 4 roky. 

Najvyšší podiel nezamestnaných s dobou nezamestnanosti viac ako 48 

mesiacov je v okresoch (v %): Bratislava III. 71, Malacky 64 (Bratislavský 

kraj), Piešťany 70 (Trnavský kraj), Trenčín 64, Považská Bystrica 61, Púchov 

68 (Trenčiansky kraj), Bytča 65, Ružomberok 60 (Žilinský kraj), Banská 

Štiavnica 74, Detva 70, Veľký Krtíš 63 (Banskobystrický kraj), Medzila-

borce 65, Sabinov 68, Vranov nad Topľou 64, Levoča 63 (Prešovský kraj), 

Rožňava 64, Trebišov 71 (Košický kraj).  

Percentilové grafy (mapy) na ďalšom obrázku (obr. 2.6) nám umožňu-

jú identifikovať potenciálnych outlierov.  

Použitím HP filtra na časový rad miery nezamestnanosti dostávame 

však viac informácií. Nielen potvrdenie nastúpeného trendu nezamestna-

nosti vo vyššie dotknutých okresoch, ale tiež aproximáciu produkčnej 

medzery. Znamená to, že v rokoch 2006 až 2009 dochádzalo k prehriatiu 

slovenskej ekonomiky pravdepodobne v dôsledku nastavenej fiškálnej 

politiky. Rast ekonomiky nebol dostatočne silný, aby generoval nové 

pracovné miesta.  
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Regionálne trhy práce v SR, ako to dokumentujú i predchádzajúce ob-

rázky, dlhodobo „zápasia“ s neustále sa meniacimi podmienkami formo-

vania hospodárskej štruktúry a reakcií podnikateľskej sféry. Sú významne 

ovplyvňované vonkajším prostredím. Dávnejšie nastúpeným zmenám na 

európskom trhu práce zodpovedá vývoj reálnej ekonomiky so signifikant-

nými problémami exportného charakteru (Nemecko je istou výnimkou). 

Tieto podmienky sa vzhľadom na vlastnícku štruktúru podnikov a firiem 

na Slovensku (pôsobenie dcér a vnučiek TNK) priamo premietajú i na 

regionálnych trhoch práce v SR. Dopyt po pracovnej sile relatívne rastie, 

ale permanentne „naráža“ na štruktúru ponuky, ktorá nezodpovedá sme-

rovaniu potrieb meniaceho sa profilu pracovného trhu v regiónoch. Podľa 

Národnej stratégie zamestnanosti SR sa má do roku 2020 (2014) zvýšiť 

počet osôb pre potreby trhu práce v oblasti vysokej úrovne vzdelania 

a znížiť počet ľudí so strednou a nízkou úrovňou vzdelania. Obraz reál-

neho stavu a doterajšieho vývoja v počte nezamestnaných podľa stupňa 

vzdelania na národnej úrovni udáva nasledujúci graf.  

G r a f 2.10 

Vývoj počtu nezamestnaných v SR podľa stupňa vzdelania (v tisícoch 
osôb, 2000 – 2014)  

 

Prameň: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a vlastné spracovanie.  
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Počet nezamestnaných v SR so základným vzdelaním a bez vzdela-

nia v SR nie je najvyšší zo všetkých stupňov vzdelania, ako sa bežne 

tvrdilo. Podiel vysokoškolsky vzdelaných nezamestnaných od roku 2008 

stúpa a v roku 2014 dosiahol hodnotu 36 tisíc osôb, čo je polovica počtu 

nezamestnaných so základným vzdelaním a bez vzdelania. Situácia v jed-

notlivých krajoch je významne diferencovaná tak, ako to dokumentujú 

nasledujúce grafy. Najvýraznejšie rozdiely sú pri porovnaní nezamestna-

nosti podľa stupňa dosiahnutého vzdelania v Bratislavskom, Prešovskom 

a Banskobystrickom kraji, aj keď možno tvrdiť, že každý z krajov SR má 

špecifickú štruktúru nezamestnaných podľa stupňa vzdelania (vyplývajúce 

zo zmien v hospodárskej základni regiónov). Vývoj zvyšku regiónov v pred-

metnej oblasti v grafickej podobe je umiestnený v prílohe 3.  

G r a f 2.11 

Vývoj počtu nezamestnaných v Bratislavskom kraji podľa stupňa vzdelania 
(v tisícoch osôb, 2000 – 2014)  

 

Prameň: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a vlastné spracovanie.  
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G r a f 2.12 

Vývoj počtu nezamestnaných v Prešovskom kraji podľa stupňa vzdelania 
(v tisícoch osôb, 2000 – 2014) 

 

Prameň: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a vlastné spracovanie.  

G r a f 2.13 

Vývoj počtu nezamestnaných v Banskobystrickom kraji podľa stupňa vzde-
lania (v tisícoch osôb, 2000 – 2014)  

 

Prameň: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a vlastné spracovanie.  
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Aj keď je vývoj nezamestnaných s vysokoškolským vzdelaním vo 

všetkých uvedených krajoch smerujúci k rastu, predsa je tento proces 

najvýraznejší za Bratislavský kraj. Ďalšie komentáre si čitateľ urobí sám, 

najmä po spojení doteraz uvedených údajov v kapitole s informáciami 

z Národnej stratégie zamestnanosti SR, Stratégie 2020 EÚ a s odporúča-

niami Rady EÚ, ktoré sa týkajú národného programu reforiem Slovenska 

a ich realizáciou.  

Identifikovanie vzťahu medzi vývojom miezd, zamestnanosťou 
a nezamestnanosťou 

Zisťovanie väzieb miezd, zamestnanosti a nezamestnanosti predpo-

kladá brať do úvahy široké spektrum súvislosti národohospodárskeho vý-

voja a zmeny v postavení jednotlivých odvetví hospodárskej činnosti v ča-

se. Z toho dôvodu sú v prílohe 1 umiestnené grafy dokumentujúce vývoj 

odvetvovej štruktúry tvorby hrubého domáceho produktu (HDP), tempá 

rastu HDP podľa vybraných ekonomických činností a vývoj koeficientov 

rastu podielu odvetví na tvorbe HDP za obdobie 1995 až 2014. Umožňuje 

sa tým vytvorenie obrazu o zásadných zlomových procesoch v národnej 

ekonomike v kontexte s reštrukturalizáciou hospodárstva, s prípravami na 

vstup do EÚ, s krízovými zmenami vonkajšieho prostredia.  

Tempo rastu HDP celkom bolo okrem roku 2009 kladné, rovnako ako 

tempo rastu vybraných hospodárskych činností (až na malé výnimky). V slo-

venskej ekonomike bolo za sledované obdobie možné zaznamenať vý-

razný prepad postavenia priemyslu na tvorbe HDP, pozícia služieb a sta-

vebníctva na tvorbe HDP sa relatívne upevnila. Pokles váhy priemyslu na 

tvorbe HDP a ostatných základných ukazovateľoch ekonomiky v pro-

spech služieb je všeobecnou tendenciou vo všetkých vyspelých ekonomi-

kách, ale SR patrí k tým krajinám EÚ, v ktorých podiel priemyslu stále 

vysoko prekračuje priemer za EÚ. Vo vývoji odvetvovej štruktúry tvorby 

HDP je teda naďalej dominantné postavenie priemyselnej výroby, súčas-

ne je zreteľné postupné zmenšovanie tejto dominancie. Toto tvrdenie 

podporujú aj hodnoty koeficientov rastu podielu odvetví na tvorbe HDP, 

keď hodnoty za priemysel sú vyššie ako 110 percent iba v rokoch 2000 

a 2010.  
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Súhrnne sa zmeny vnútorného prostredia spolu s vplyvom externých 

podmienok postupne premietali vo vývoji zamestnanosti jednotlivých 

odvetví hospodárskej činnosti, aj s cieľom zabezpečiť rast produktivity 

práce. Tempo rastu zamestnanosti v priemysle (B, C, D, E) ako aj prie-

myselnej výrobe (C) nadobúda výrazné záporné hodnoty v rokoch 2009 

a 2010. Tempo rastu zamestnanosti v poľnohospodárstve (A) je záporné 

vo všetkých hodnotených rokoch, okrem roku 2013. Podiel zamestnanosti 

v priemysle, priemyselnej výrobe a v poľnohospodárstve v sledovanom 

období významne klesal. Rovnako ako pri tvorbe HDP aj v zamestnanosti 

možno zaregistrovať posilnenie postavenia stavebníctva (F), tiež veľko-

obchodu a maloobchodu (G). Komentáre sú založené aj na nasledujúcom 

grafe.  

G r a f 2.14 

Vývoj podielu zamestnaných podľa vybraných odvetví hospodárskej čin-
nosti (%, SK NACE Rev. 2, ESA 2010, 1995 – 2014)  

 

Poznámka: Zoznam odvetví hospodárskej činnosti je v prílohe 1.  

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  
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Možno usudzovať, že v ekonomike „prudko“ a v relatívne krátkom ča-

sovom úseku po sebe (pre život hospodárstva) pôsobili faktory, ktorých 

hĺbku a previazanosť hospodárska politika „nedokázala“ v strategických 

krokoch a operatívnych riešeniach v plnej miere absorbovať. Viditeľným 

prejavom je paralelné porovnanie vývoja zamestnanosti a nezamestna-

nosti v odvetviach hospodárskej činnosti v čase a nastavená príprava 

štruktúry povolaní (školstvo) z dlhodobého pohľadu. Zmeny od roku 2009, 

zreteľné na grafe 2.14 dopĺňa v oblasti vývoja nezamestnanosti podľa 

odvetví hospodárskej činnosti nasledujúci graf.  

G r a f 2.15 

Koeficient rastu počtu nezamestnaných podľa odvetví hospodárskej čin-
nosti posledného zamestnania 1 (SK NACE Rev. 2, ESA 2010, 2009 až 2014)  

 
1 Hodnoty koeficienta rastúce nad hodnotu 100 indikujú zvýšenie počtu nezamestnaných v danom 
roku oproti roku minulému.  

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  
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O b r á z o k 2.7 

Podiel zamestnaných a podiel nezamestnaných podľa odvetví hospodárskej 
činnosti posledného zamestnania (SK NACE Rev. 2, ESA 2010, 2008 – 2014)  

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  
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Koeficient rastu počtu nezamestnaných v hospodárstve spolu bol 

v roku 2009 výrazne vyšší ako hodnota 100, tiež vo všetkých odvetviach 

hospodárskej činnosti okrem odvetvia J – informácie a komunikácia a od-

vetvia L – činnosti v oblasti nehnuteľností. V odvetviach O, P, Q – Verejná 

správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie; vzdelávanie; zdravotníctvo 

a sociálna pomoc je nárast počtu nezamestnaných výrazný v roku 2010 

a 2012. V stabilnej rozvinutej ekonomike býva podiel nezamestnaných 

podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnania približne rovnaký 

ako podiel zamestnaných v danom odvetví. Za takú ekonomiku bolo 

Slovensko v roku 2008 považované, tento vzťah medzi podielom zamest-

naných a nezamestnaných existoval. Dokonca odvetvie O, P, Q – Verejná 

správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie; vzdelávanie; zdravotníctvo 

a sociálna pomoc „produkovalo“ výrazne menší podiel nezamestnaných. 

Národohospodárskym odvetvovým parametrom pomeru dotknutých pre-

menných však nezodpovedali parametre na úrovni viacerých regiónov. 

Od roku 2009, v dôsledku ďalšieho významného rastu počtu nezamest-

naných v priemysle a priemyselnej výrobe, sa polarizácia príjmov (miezd) 

na regionálnej úrovni prehĺbila. Detailný pohľad na vývoj vzťahu medzi 

podielom zamestnaných a nezamestnaných v odvetviach hospodárskej 

činnosti v čase prezentuje obrázok 2.7.  

Podľa teórie existuje vzťah medzi nezamestnanosťou a mzdami taký, 

že vyššia miera nezamestnanosti indikuje vyššiu úroveň miezd. Predchá-

dzajúce grafy umožnili sledovať tak vývoj zamestnanosti, ako aj neza-

mestnanosti, tiež ich vzájomný pomer podľa odvetví. Nasledujúci graf 

(2.16) udáva vývoj priemerných nominálnych miezd podľa odvetvia hos-

podárskej činnosti za obdobie 2000 až 2014. Sklon krivky a zmeny 

v stĺpcoch ukazujú, že v sledovanom období vo väčšine odvetví priemer-

ná nominálna mzda rástla s rastom počtu nezamestnaných.  
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G r a f 2.16 

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca podľa odvetvia hospo-
dárskej činnosti (SK NACE Rev. 2, eur, 2000 – 2014)  

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

Pri použití zložitejších štatistických metód sa však ukazuje, že tento 

vzťah nemusí vždy platiť pokiaľ ide o regionálnu úroveň (pozri obr. 2.8).  

0

200

400

600

800

1 000

1 200

B,C,D,E Priemysel spolu

C Priemyselná výroba

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

F Stavebníctvo

O Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Hospodárstvo spolu



79 
 

O b r á z o k 2.8 

Závislosť priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanej osoby od 
miery nezamestnanosti (úroveň NUTS 3)  

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

Pri použitej metodike vychádza, že hodnoty koeficienta determinácie R2 

sú vysoké a logaritmický trend dobre vystihuje hľadanú závislosť. Krivky 

za jednotlivé roky sa posúvajú smerom hore, čo môžeme interpretovať 

tak, že pri danej miere nezamestnanosti sa priemerná mesačná nominál-

na mzda zamestnanej osoby v priebehu rokov zvyšuje. Tvar logaritmickej 

funkcie tiež napovedá, že priemerná nominálna mesačná mzda bude 

vyššia v prípade nižšej miery nezamestnanosti. Systematické posúvanie 

je mierne narušené v rokoch 2013 a 2014, keď tvar regresnej funkcie 

napovedá rýchlejšie klesanie priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

v závislosti od zvyšovania miery nezamestnanosti. Tvar regresnej rovnice 

je v súlade s ekonomickou teóriou.  
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O b r á z o k 2.9 

Závislosť priemernej mesačnej nominálnej mzdy od miery nezamestnanosti 
(do 7 mesiacov – prvý riadok, 7 – 12 mesiacov – druhý riadok, nad 12 mesiacov 
– tretí riadok, nad 48 mesiacov – štvrtý riadok), v roku 2009 (prvý stĺpec) 
a 2014 (druhý stĺpec), (úroveň LAU 1)  

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

Hodnoty koeficienta determinácie, okrem prípadu závislosti priemer-

nej mesačnej nominálnej mzdy od miery nezamestnanosti v dĺžke trvania 

od 7 – 12 mesiacov sú uspokojivé. Zistilo sa, že priemerná mesačná 
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mzda mierne rastie v závislosti s rastom miery nezamestnanosti v trvaní 

do 7 mesiacov a v roku 2014 aj v prípade miery nezamestnanosti v trvaní 

od 7 do 12 mesiacov. V prípade dlhodobej nezamestnanosti priemerná 

mesačná nominálna mzda klesá s rastom miery nezamestnanosti v trvaní 

viac ako 12 mesiacov aj viac ako 48 mesiacov. Tento pokles je takmer 

zanedbateľný po prvom decile hodnôt miery nezamestnanosti. V každom 

z hodnotených prípadov existujú extrémne odľahlé hodnoty, kde sa me-

chanizmus závislosti riadi inými zákonitosťami.  

Ak je nezamestnanosť dôsledkom zavádzania nových technológií, 

potom zvyšovanie nezamestnanosti má za dôsledok rast miezd. Zjedno-

dušene povedané na tú istú prácu je potrebné menej ľudí (zvýši sa ne-

zamestnanosť), ale tí čo budú pracovať s novými technológiami, budú 

mať prácu náročnejšiu, t. j. vyššie mzdy. Ak však nezamestnanosť je 

výsledkom zrušenia pracovných miest v rámci reštrukturalizácie alebo do-

konca rušenia pracovných miest a ľudia, ktorí prišli o prácu nie sú schop-

ní si s danou špecializáciou a vzdelaním, resp. ani po rekvalifikácii nájsť 

inú prácu (lebo nie sú voľné pracovné miesta), potom s nárastom neza-

mestnanosti mzdy klesajú (ľudia sú ochotní pracovať za nižšiu mzdu, len 

aby mali prácu). Toto je prípad dlhodobej nezamestnanosti – keď závis-

losť je opačná ako v akceptovaných ekonomických teóriách.  

Netreba však zabúdať ani na skutočnosť, že závislosť miezd a miery 

nezamestnanosti môžeme porovnávať iba na rovnakej úrovni regionálne-

ho členenia. V prípade štátu, NUTS 3 sa rozdiely na úrovni LAU 1 stiera-

jú, spriemerujú sa. Z tohto dôvodu nie je tiež korektné porovnávať závis-

losti pred a po zmene územného členenia.  

Nezamestnanosť a jej patologické prejavy v spoločnosti  
(vybrané aspekty) 

Nepriaznivé výsledky analýz nezamestnanosti na národnej, význam-

ne diferencované na regionálnej úrovni, nás smerujú k potrebe zisťovania 

jej vybraných patologických dopadov na populáciu (výber je ovplyvnený 

dostupnosťou oficiálnych dát). Ide o javy, ktoré „vypovedajú“ o rôznych 

negatívnych stránkach vývoja kvality života jedincov i celej spoločnosti. 

Sú jedným z dôležitých obrazov meniacej sa spoločnosti, ktorá po roku 
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1989 nastúpila „cestu“ zásadnej transformácie na demokratický systém 

fungovania.  

Human Development Report už v roku 2002 označil vysokú neza-

mestnanosť za hlavný problém Slovenska. S nástupom krízy v roku 2008 

sa obnažili rozsiahle problémy celého európskeho trhu práce, ktoré multi-

plikujú pri tendencii starnutia zhoršovanie sociálneho modelu v Európe. 

Podľa Pavelku (2012) je jednou zo základných charakteristík trhu práce 

vo väčšine krajín EÚ vysoký podiel nezamestnaných s dĺžkou nezamest-

nanosti viac ako rok. Pokles prírastku nezamestnaných v období pred 

krízou bol však asociovaný s nárastom incidencie dlhodobej nezamest-

nanosti. Autor poukazuje na skutočnosť, že v roku 2011 sa nezamestna-

nosť v EÚ ako celku nezmenila, ale dlhodobá nezamestnanosť vzrástla 

o 3 percentá. V prípade Slovenska je napriek presunutiu sa z prvej priečky 

v ukazovateli dlhodobej nezamestnanosti v EÚ stále alarmujúcou skutoč-

nosť, že v roku 2014 bola v uvedenom ukazovateli na 3. mieste – 9,3 % (po 

Grécku a Španielsku) a takmer 50 % dlhodobo nezamestnaných pred-

stavujú mladí ľudia.24  

Strata zamestnania a dlhodobé zotrvávanie mimo pracovného trhu 

znamená pokles životnej úrovne nezamestnaného a jeho rodiny, ekono-

mickú neistotu s ohľadom na budúcnosť, predstavuje tiež stratu a naru-

šenie vzťahov rodinných i spoločenských. Pri hodnotení dopadov neza-

mestnanosti na psychiku človeka sa vychádza z dlhodobo formovaného 

poznania, že platená práca nie je iba dôležitým zdrojom finančného za-

bezpečenia, ale uspokojuje aj mnoho ďalších potrieb, ako je primerané 

sebavedomie, sebaúcta, tvorivosť a sociálne uznanie.  

Zahraničné štúdie potvrdzujú súvis medzi nezamestnanosťou ako 

stresovým faktorom a zdravotným stavom obyvateľstva, resp. úmrtnosťou 

obyvateľstva (Moser a kol., 1990; Claussen, Bjorndal, Hort, 1993) a vzťah 

medzi nezamestnanosťou a psychickou nepohodou (Clark, 1996; Korpi, 

1997; Winkelmann, 1998). Qin, Agerbo, Mortensen, (2003) dospeli k vý-

sledkom, že nezamestnanosť je významným prediktorom prijatia do psy-

chiatrických liečební. Milner, Page, La Montagne (2013) prezentovali 

                                                        
24 Dôležitým je fakt, že v ČR bola miera dlhodobej nezamestnanosti v tom istom roku na 
úrovni iba 2,7 %.  
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výsledky z databáz: PubMed, Web of Knowledge, Scopus a ProQuest, 

kde sa v mnohých výskumoch preukázal vzťah doby trvania nezamestna-

nosti a sklonu k samovražde, pokusov o samovraždu a samovrážd ako 

takých. Najväčšie riziko samovraždy sa vyskytovalo v priebehu piatich ro-

kov nezamestnanosti v porovnaní so zamestnanou populáciou. Zistenie, že 

nezamestnanosť a samovraždy spolu súvisia potvrdili i Kposowa (2001), 

Blakely (2003), Page et al. (2003), Voss et al. (2004), Yamasaki et al. 

(2005), Lin (2006), Westerling (2006), Rehkopf a Buka (2006), Stack 

a Wasserman (2007), Koo a Cox (2008), Noh (2009), Chen et al. (2010), 

Wu a Cheng (2010), Classen a Dunn (2011). Podľa Browning a Heinesen 

(2012) môže rast úmrtnosti súvisieť so stratou príjmu, ako aj so stratou 

zdravotného poistenia. Výsledky analýz z USA Granados a kol. (2014) 

poskytujú dôkazy, že nezamestnanosť významne zvyšuje riziko úmrtia. 

Podľa Fejtkovej a kol. (2004) so stratou zamestnania súvisí zhoršenie 

zdravotného stavu, čo má za následok výraznejšie využívanie zdravotníc-

kych služieb, častejšie čerpanie a predlžovanie pracovnej neschopnosti. 

Rastú tak nároky na štátnu ingerenciu v oblasti zdravotného zabezpeče-

nia. Podľa Hultin a kol. (2012a; 2012b) krátkodobá pracovná neschop-

nosť zvyšuje riziko budúcej dlhodobej pracovnej neschopnosti, invalidné-

ho dôchodku a nezamestnanosti. Dlhodobá pracovná neschopnosť môže 

viesť k oslabenej finančnej situácii, sociálnej izolácii a k strate zamestna-

nia (Henderson, 2005).  

Výsledky výskumov teda vo významnej miere preukazujú negatívny 

dopad nezamestnanosti (i dlhodobej) na fyzický i duševný stav jedinca. 

Poukazujú tiež na súvislosť nezamestnanosti a zvýšeného počtu pokusov 

o samovraždu i samovrážd dokonaných. Oficiálne dostupné informácie 

v SR neobsahujú dlhé časové rady na zodpovedné skúmanie súvislosti 

nezamestnanosti a počtu samovrážd. Určitý pohľad na kvalitu života jed-

notlivcov v slovenskej spoločnosti preto zahŕňa skúmanie súvislostí vývo-

ja dlhodobej nezamestnanosti, mortality vo väzbe na poruchy obehového 

systému25 a pracovnej neschopnosti. Ide o špecifické hľadanie odpovedí 

                                                        
25 Slovensko patrí ku krajinám, v ktorých umiera relatívne najviac ľudí na srdcovo-cievne 
choroby.  
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v rovine dôsledkov vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti i na regio-

nálnej úrovni (kraje a okresy SR).  

Výsledky našich analýz nezamestnanosti dokazujú, že v slovenských 

podmienkach je najviac problémovou skupina dlhodobo nezamestnaných, 

tzn. nezamestnaných po dobu viac ako 48 mesiacov a skupiny krátkodobo 

nezamestnaných do 6 mesiacov. Evidencia nezamestnaných z oficiál-

nych zdrojov nie je v skupine nad 48 mesiacov detailnejšie štruktúrovaná 

tak, aby bolo možné zistiť stav dlhodobej nezamestnanosti v predkrízo-

vom období. Pritom práve analýza skupiny nezamestnaných viac ako 48 

mesiacov na regionálnej báze môže objasniť tak niektoré dôsledky trans-

formácie ekonomiky po roku 1989, ako aj jednotlivé obdobia po odštarto-

vaní krízy. V prepojení takto štruktúrovanej dlhodobej nezamestnanosti 

nad 48 mesiacov s údajmi zdravotných poisťovní by bolo možné skúmať 

zdravotný stav de facto sociálne odkázaných jedincov, ktorých počet je 

v porovnaní so susednými krajinami veľmi vysoký.  

Regionálnu dimenziu dlhodobej nezamestnanosti na úrovni okresov 

SR udáva nasledujúci obrázok. Pri porovnaní oboch mapiek sa formuje 

predstava, že pravdepodobné ide o prolongovanie dôvodov nezamestna-

nosti, ktoré boli primárnymi už pred niekoľkými rokmi. Možno predpokla-

dať, že vyplývajú z dlhodobo „nastavenej“ ponuky práce v profesnej štruk-

túre (vzdelávanie, výučba), ktorá sa zatiaľ nedokázala prispôsobiť na 

jednej strane novým podmienkam na trhu práce, na druhej strane regio-

nálne trhy práce nedokážu pružne reagovať v prípade redukovania pra-

covných miest významnejšieho rázu. Vynárajú sa tak otázky či jednotlivé 

politiky, vrátane politiky trhu práce, sú správne nastavené. Ďalšou otáz-

kou je či existujú praktické regionálne a lokálne nástroje na riešenie prob-

lémov spojených s fyzickým i duševným zdravím tých, ktorí sú dlhodobo 

nezamestnaní, alebo ich „vedieme“ len ako bezdomovcov a tých, ktorí sú 

dobrovoľne nezamestnaní.  

Nasledujúci graf dokumentuje stúpajúci trend podielu dlhodobej ne-

zamestnanosti z celkovej nezamestnanosti v SR a priemernej doby pra-

covnej neschopnosti v sledovanom období 2001 – 2013.  
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G r a f 2.17 

Priemerná doba práceneschopnosti a podiel dlhodobej nezamestnanosti 
(12 a viac mesiacov) z celkovej nezamestnanosti v SR  

 

Prameň: Štatistické ročenky regiónov SR, ŠÚ SR a vlastné spracovanie.  

Možno predpokladať, že slabá ponuka pracovných príležitostí na re-

gionálnych trhoch a obava zo straty zamestnania predstavujú také stre-

sové faktory, ktoré podľa odborníkov vedú k mnohým druhom ochorení, 

vyžadujúcich i dlhšiu pracovnú neschopnosť. Opakovaná dlhšia pracovná 

neschopnosť môže byť dôvodom a viesť, najmä v súkromných podni-

koch, k strate zamestnania.  

Detailnejší pohľad na vývoj priemernej doby pracovnej neschopnosti 

podľa krajov dokumentuje nasledujúci graf. Možno si všimnúť, že tak, ako 

je diferencovaný vývoj nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

v jednotlivých krajoch, je počas sledovaného obdobia diferencovaná aj 

priemerná doba PN. Postupom rokov sa v rámci krajov zvyšovala variabilita 

priemernej doby práceneschopnosti. V rokoch 2001 – 2003 sú hodnoty pri-

bližne rovnaké (smerodajná odchýlka sa pohybuje v rozmedzí 7,01 – 7,05 

dní). V poslednom období však dosahuje smerodajná odchýlka priemernej 
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doby pracovnej neschopnosti hodnotu 10 a v roku 2012 až 11,7 dní, čiže 

doba pracovnej neschopnosti sa predlžovala. Najdlhšia priemerná doba 

PN bola v sledovanom období za Prešovský a Žilinský kraj, nasledovaný 

krajom Košickým.  

G r a f 2.18 

Priemerná doba PN na úrovni krajov SR 

 

Prameň: Štatistické ročenky regiónov SR, ŠÚ SR a vlastné spracovanie.  

Použitím klasických štatistických metód sa nám nepodarilo dokázať 

vzťah medzi skúmanými premennými na úrovni okresov. Možno uvažo-

vať, že ide o prirodzený jav, nakoľko tento vzťah je zložitý, určite nie 

lineárny ani monotónny. Z toho dôvodu sme použili metódu neurónových 

sietí. Výsledky regresnej analýzy vyrovnaných údajov metódou neuróno-

vých sietí sú znázornené na nasledujúcom obrázku.  
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O b r á z o k 2.10 

Závislosť medzi priemernou dobou pracovnej neschopnosti a dlhodobou 
nezamestnanosťou od 12 do 24 mesiacov a 48 a viac mesiacov 

 

Prameň: Štatistické ročenky regiónov SR, ŠÚ SR a vlastné spracovanie.  

V okresoch klesala priemerná doba trvania práceneschopnosti s ná-

rastom miery dlhodobej nezamestnanosti. Pokles je výraznejší v prípade 

nezamestnanosti v trvaní 48 mesiacov a viac ako je tomu v prípade trva-

nia nezamestnanosti po dobu 12 až 24 mesiacov.  

Pomocou neurónových sietí sme modelovali aj závislosť počtu úmrtí 

na poruchy obehového systému od priemernej doby pracovnej neschop-

nosti a od dlhodobej nezamestnanosti. Výsledok vyrovnania pomocou 

neurónovej siete sme aproximovali pomocou paraboly. Zhoda je vynika-

júca – koeficient determinácie je takmer 1. Bez ohľadu na tvar funkcie, 

ktorý je znázornený na nasledujúcom obrázku je zrejmé, že počet úmrtí 

dlhodobo nezamestnaných s dobou nezamestnanosti 48 a viac mesiacov 

je výrazne vyšší ako v prípade nezamestnanosti 12 – 24 mesiacov.  
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O b r á z o k 2.11 

Závislosť medzi počtom úmrtí na poruchy obehového systému na 100 000 
obyvateľov, priemernou dobou pracovnej neschopnosti a dlhodobou 
nezamestnanosťou od 12 do 24 mesiacov a 48 a viac mesiacov  

 

Prameň: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ŠÚ SR a vlastné spracovanie.  

Pri skúmaní dôsledkov nezamestnanosti v rovine rôznych patologic-

kých javov v spoločnosti sa často pracuje i s ukazovateľom vzťahu dlho-

dobej nezamestnanosti a stratených rokov života populácie. Na nasledu-

júcom obrázku (2.12) je znázornený priebeh závislosti stratených rokov 

života na 100 000 obyvateľov a dlhodobou nezamestnanosťou od 12 do 

24 mesiacov a 48 a viac mesiacov.  

Z priebehu kriviek na obrázku 2.12 možno usúdiť, že dlhodobá neza-

mestnanosť s dĺžkou trvania 48 a viac mesiacov výrazne negatívne ovplyv-

ňovala predčasnú (odvrátiteľnú) úmrtnosť. Ide o súvislosti, ktoré sú závaž-

ného spoločenského charakteru, známe aj v mnohých ďalších krajinách, 

čo potvrdzujú závery viacerých uvedených zahraničných štúdií.  
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O b r á z o k 2.12 

Závislosť medzi počtom stratených rokov na 100 000 obyvateľov a dlhodobou 
nezamestnanosťou od 12 do 24 mesiacov a 48 a viac mesiacov (2013) 

 

Prameň: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ŠÚ SR a vlastné spracovanie.  

2.3. Charakteristika starnutia slovenskej populácie  
vo väzbe na trend polarizácie miezd a budúce  
starobné dôchodky  

Obraz príjmovej stratifikácie a perspektívy polarizácie príjmov v sloven-

skej spoločnosti je do budúcnosti významne poznačený nastúpeným 

trendom starnutia populácie. Starnutie v slovenských podmienkach je z hľa-

diska času oproti trendu v západných krajinách EÚ oneskorené a v jed-

notlivých regiónoch SR zreteľne diferencované v západno-východnom 

smere. Od dvadsiateho storočia sa výrazne predlžuje dĺžka dožitia človeka, 

súčasne modernizačné procesy spôsobili pokles plodnosti a pôrodnosti, 

čím sa proces demografického starnutia prehlbuje. Demografické starnutie 
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sa prejavuje početným i relatívnym nárastom vyšších vekových skupín 

obyvateľstva.26  

Nastúpené starnutie slovenskej populácie otvára viaceré otázky, ktoré 

sa nachádzajú v oblasti vzťahu vývoja príjmov a spotreby, nastavenia so-

lidarity v penzijnom systéme a celkového sociálneho zabezpečenia, ktoré 

by malo adekvátne zohľadňovať regionálne špecifiká vývoja vekovej štruk-

túry obyvateľstva. Znamená to, že vo všetkých uvedených vzťahoch bude 

dôležité či sa príjmová (mzdová) polarizácia bude prehlbovať, alebo nie, 

či v stratifikácii príjmov bude väčšia časť seniorov patriť medzi nízkopríj-

mových, či dokonca bude pod úrovňou miery rizika chudoby.  

Podľa vývoja potenciálneho dopytu starnúceho obyvateľstva v západ-

ných krajinách EÚ sa očakávalo, že po vstupe Slovenska do EÚ sa bude 

príjmová situácia našich seniorov postupne uberať podobným smerom, 

a že aj v tejto oblasti bude možné sledovať zreteľný konvergentný proces. 

Predpokladalo sa, že reforma penzijného systému prinesie nielen pokračo-

vanie piliera solidárnosti, ale najmä vytvorí dobrý základ pre vyššie starobné 

dôchodky cez 2. a 3. pilier dôchodkového systému. Koncepcia striebornej 

ekonomiky v EÚ počítala v oblasti vývoja spotrebiteľského dopytu s rastú-

cim segmentom starnúcej populácie, ktorá bude úrovňou svojich dôchodkov 

a úspor významne na spotrebe participovať svojimi špecifickými potre-

bami. Tým sa mal vytvoriť priestor pre realizovanie prorastových faktorov 

ekonomík cez novú a cielene orientovanú sféru podnikov (Páleník a kol., 

2012; 2013). Tento vývoj sa predpokladal najmä vo väzbe na riešenie 

prepadu exportu a spotreby po odštartovaní krízy v roku 2008. Potenciál 

disponibilných príjmov strieborných je však v krajinách EÚ významne 

diferencovaný tak západo-východným, ako aj severo-južným smerom 

(Pauhofová – Páleník, 2013a), čo sa nakoniec spolu s vplyvom geogra-

fických a kultúrnych podmienok prejavuje i v rozdielnej štruktúre spotreby 

starnúceho obyvateľstva krajín EÚ (Pauhofová – Dováľová, 2015; Pauho-

fová – Dováľová – Páleník, 2014). Z pohľadu disponibilných príjmov star-

núcej populácie na Slovensku a perspektívy ich ďalšieho vývoja je menej 

                                                        
26 Zlepšovaním úmrtnostných pomerov a zdravotného stavu sa mení vnútorná štruktúra 
vekovej kategórie seniori. Medzi seniormi prevládajú ženy vplyvom deformácie vekovej 
štruktúry v dôsledku strát z 2. svet. vojny a nadúmrtnosti mužov (Potančoková – Šprocha, 
2012).  
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pravdepodobné, že sa budú efekty z uplatňovania koncepcie striebornej 

ekonomiky v oblasti spotreby významnejšie realizovať. Je však žiaduce, 

aby bol tento spotrebiteľský segment v centre pozornosti slovenských pod-

nikov a orientovali sa na krajiny s významne väčším manévrovacím prie-

storom z hľadiska potenciálu disponibilných príjmov, ako napr. Rakúsko, 

Nemecko, či v škandinávskych krajinách (Páleník a kol., 2014; 2015).  

Príjmová situácia starnúcej populácie na Slovensku nie je determino-

vaná iba podmienkami vyplývajúcimi z krízy, ale významne sa na nej „pod-

písala“ i transformácia ekonomiky po roku 1989. Významná časť pracujú-

ceho obyvateľstva v období reštrukturalizácie ekonomiky prácu stratila 

a postupne prechádzala aj medzi dlhodobo nezamestnaných. I keď mzdy 

zostávajúcich na trhu práce nominálne a sčasti i reálne rástli, odštartovanie 

krízy ich zafixovalo na veľmi nízkej úrovni v porovnaní s mzdovou úrovňou 

v západných krajinách EÚ. Stagnácia nízkych miezd pri ich existujúcej 

regionálnej a odvetvovej štruktúre je jedným z vážnych rizík pre formovanie 

úrovne budúcich starobných dôchodkov. Slovensko je tiež jedným z lídrov 

krajín EÚ v miere dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je na úrovni regiónov 

SR signifikantne diferencovaná a charakteristická nízkou hladinou podpo-

ry v hmotnej núdzi. Celková úroveň príjmov väčšiny starnúceho obyvateľ-

stva neumožňuje vytvárať dostatočné úspory porovnateľné s tými, ktorými 

disponujú seniori v západných častiach EÚ. Predpokladá sa, že i keby sa 

spotrebné štruktúry seniorov starých a nových členských krajín EÚ podo-

bali, fyzické jednotky spotrebovaných tovarov a služieb a ich kvalita budú 

zásadne odlišné, zodpovedajúce signifikantným rozdielom v ich príjmoch 

a úsporách.  

Aj keď sa na úrovni Slovenska „darí“ niektoré ukazovatele za oblasť 

nedostatočných príjmov, chudoby a nezamestnanosti udržiavať v stave bez 

generovania sociálnych konfliktov, odborná verejnosť neobchádza proble-

matiku potenciálnych rizík polarizácie spoločnosti, ktoré sú už niekoľko ro-

kov zjavné na úrovni jednotlivých regiónov Slovenska. Akútne sú v okre-

soch Prešovského a Banskobystrického kraja. S pokračujúcou krízou sa 

čiastočne prenášajú i do niektorých okresov Žilinského, Nitrianskeho, Tren-

čianskeho a Košického kraja. V závislosti od ďalších prejavov zhoršených 

ekonomických podmienok, v kombinácii so súčasným pnutím geopolitického 

(migrácia) a sociálneho charakteru (tlaky na regionálnych trhoch práce 
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v Európe), sa však môžu sprostredkovane objaviť i v ďalších okresoch 

a zasiahnuť i Bratislavu. Predpokladaný vývoj sa môže neskôr vážnejšie 

prejaviť i v oblasti očakávaných starobných dôchodkov. Nejde pritom len 

o ekonomické aspekty rizík pre vývoj domáceho dopytu na regionálnej 

báze, ale tiež o viaceré sociálne riziká, ktoré sú často vo finančnej a eko-

nomickej sfére opomínané a zatláčané do úzadia. Je potrebné očakávať, 

že v ďalšom období, pri zviditeľňovaní sa rastúcich problémov s nevyrie-

šením dôsledkov krízy, bude dochádzať k častejšiemu prenosu rôznych 

druhov bremien na obyvateľov krajín EÚ. Sú spojené napríklad s fiškálnou 

oblasťou, ale aj s oblasťou cenovej deregulácie v energosektore, čo sa 

premietne v náraste výdavkov domácností na bývanie. Jednou zo skupín, 

ktorých sa to dotkne najviac sú nízkopríjmové domácnosti, z čoho pod-

statnú masu predstavujú práve dôchodcovia.  

Metodika a údajová základňa  

Zámerom je analyzovať súvislosti vplyvu starnutia na vývoj a súčasnú 

situáciu v príjmoch obyvateľstva na regionálnej báze (kraje a okresy SR). 

Ide predovšetkým o zistenia ako sa z pohľadu rastu indexu demografickej 

závislosti v jednotlivých regiónoch formuje vzťah medzi objemom vyplate-

ných dôchodkov (starobných, predčasných, vdovských a pod. spolu) a ob-

jemom miezd, ako sa v čase vyvíja pomer uvedených dôchodkov k prie-

mernej mzde v regióne a taktiež podiel počtu starobných dôchodcov na 

zamestnancoch v regióne. Vytvorenie takéhoto priestorového profilu pred-

stavuje určitý krok k detailnejšiemu zhodnoteniu otázok a problémov vzťa-

hu starnutia a príjmovej polarizácie. Prehlbovanie príjmovej polarizácie je 

vo všeobecnosti zviazané s rastom nárokov na štátnu ingerenciu, a to 

nielen v sociálnej oblasti.  

Výskum sa opiera o analýzy vývoja starobných dôchodkov, predčas-

ných starobných dôchodkov, vdovských a vdoveckých dôchodkov a celko-

vých hrubých príjmov obyvateľstva, ako aj vývoja počtu dôchodcov s vyme-

novaným titulom dôchodku a celkového počtu obyvateľstva v regiónoch 

SR (okresy), evidovaných v Sociálnej poisťovni SR. Ide o administratívne 

sledované individuálne údaje o príjmoch na mesačnej báze za obdobie rokov 

2005 až 2014. Všetky starobné dôchodky, i predčasné, vdovské a vdovecké 
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majú pilier zásluhovosti a zároveň aj solidárnosti. Ďalej sa pracuje s údaj-

mi z Prognózy o vývoji počtu obyvateľov SR do roku 2035 na regionálnej 

úrovni. Do analýz nie sú zahrnuté údaje z Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny, ktoré sleduje dávky v hmotnej núdzi.27  

Používajú sa pokročilé štatistické metódy, z deskriptívnej štatistiky sú 

použité boxploty ako spôsob grafickej vizualizácie dát pomocou kvartilov.  

Základnými ukazovateľmi, s ktorými sa v predmetnej analýze narába sú:  

– podiel počtu osôb 65+ na populácii a vývoj počtu osôb vo veku 20 – 64 

pripadajúcich na 1 osobu vo veku 65+ (%, 1996 – 2035),  

– podiel starobných, predčasných a vdovských dôchodkov na celkových 

hrubých príjmoch obyvateľstva, evidovaných v Sociálnej poisťovni SR,  

– podiel priemerného dôchodku (starobný, predčasný, vdovský spolu) 

na priemernej mzde v okresoch SR (%, 2014) a podiel priemerného 

dôchodku (starobný, predčasný, vdovský spolu) na priemernej mzde 

vo vybraných krajoch SR (2005 – 2014),  

– podiel počtu poberateľov dôchodkov (starobný, predčasný starobný, 

vdovský spolu) na počte osôb poberajúcich mzdu v okresoch SR 

(%, 2014) a podiel počtu poberateľov dôchodkov (starobný, predčas-

ný starobný, vdovský spolu) na počte osôb poberajúcich mzdu vo vy-

braných krajoch SR (2005 – 2014),  

– podiel súhrnu dôchodkov (starobných, predčasných, vdovských) na 

objeme vyplatených miezd v okresoch SR (%, 2014) a podiel súhrnu 

dôchodkov (starobných, predčasných, vdovských) na objeme vyplate-

ných miezd vo vybraných krajoch SR (2005 – 2014),  

– podiel osôb s príjmom pod 400 eur na celkovom počte obyvateľstva 

evidovanom v SP SR (2005 – 2014) a podiel osôb s príjmom pod 

400 eur na celkovom počte obyvateľstva evidovanom v SP SR na 

úrovni okresov (2014).  

Celkové hrubé príjmy obyvateľstva zahŕňajú okrem pracovných príj-

mov, starobných dôchodkov a príjmov rôznych druhov sociálnej podpory 

                                                        
27 Nakoľko v súčasnosti nie sú údaje za roky 2014 a 2015 k dispozícii, až v ďalšom výskume 
budú poberatelia dávok v hmotnej núdzi, ako aj jednotlivé dávky v hmotnej núdzi nielen 
predmetom výskumu po ich včlenení do celkovej databázy, ale aj predmetom analýz 
súvislostí vplyvu starnutia populácie na úroveň príjmov obyvateľstva v regiónoch SR.  
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aj dávky poberané v nezamestnanosti. Znamená to, že okrem dávok 

v hmotnej núdzi sú v databáze všetky evidované príjmy.  

Základným predpokladom skúmania dotknutých vzťahov je, že starnutie 

je regionálne diferencované, rozdielnou mierou preto ovplyvňuje celkové 

príjmy v jednotlivých regiónoch. Ďalším predpokladom je, že v regiónoch 

s vysokou mierou nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti bude 

výraznejšia váha starnutia celkovú príjmovú situáciu obyvateľstva zhor-

šovať. Je to i napriek tomu, že starobné dôchodky predstavujú stabilný 

zdroj príjmov z dôvodu rastúceho počtu poberateľov starobných dôchod-

kov. Do úvahy sa berie i trend nastúpenej stagnácie miezd od roku 2010.  

Starnutie a jeho vplyv na formovanie príjmov v regiónoch SR  

Podľa dostupných oficiálnych údajov sa má na Slovensku po roku 

2016 rýchlo zvyšovať podiel osôb 65+ na celkovej populácii. Uvedené na 

úrovni vybraných krajov SR28 dokumentuje nasledujúci graf.  

G r a f 2.19 

Skutočnosť a prognóza vývoja podielu osôb 65+ na populácii vo vybraných 
krajoch SR (%, 1996 – 2035)  

 

Prameň: Spracované na základe údajov Sociálnej poisťovne SR a Prognózy vývoja obyvateľstva 
v okresoch SR.  

                                                        
28 Kraje sú vybrané na základe najlepších a najhorších výsledkov tak za oblasť starnutia, 
ako aj nezamestnanosti i dlhodobej.  
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Už od roku 2011 klesá počet ľudí vo vekovej skupine 20 – 64-ročných, 

na ktorých pripadá 1 osoba vo veku 65+. Vývoj situácie na úrovni vybra-

ných krajov udáva nasledujúci graf.  

G r a f 2.20 

Skutočnosť a prognóza vývoja počtu osôb vo veku 20 – 64 pripadajúcich 
na 1 osobu vo veku 65+ (počet, 1996 – 2035)  

 

Prameň: Spracované na základe údajov Sociálnej poisťovne SR a Prognózy vývoja obyvateľstva 
v okresoch SR.  

Nastúpený trend starnutia na Slovensku sa premieta do rastúceho 

podielu vyplatených starobných dôchodkov i predčasných, vdovských a vdo-

veckých dôchodkov na celkových hrubých príjmoch obyvateľov Sloven-

ska. Uvedené dokumentuje graf 2.21.  
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G r a f 2.21 

Vývoj podielu vyplatených dôchodkov* na celkových hrubých príjmoch 
obyvateľstva Slovenska (%, 2005 – 2014) 

 

Poznámka: * starobné, predčasné starobné a vdovské dôchodky.  

Prameň: Prepočty autorov na základe údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Sezónne výkyvy na grafe 2.21 sú spôsobené nárastom pracovných 

príjmov vo forme trinástych platov a koncoročných odmien.  

V dôsledku zaznamenanej stagnácie miezd a rastúcej miery dlhodo-

bej nezamestnanosti je potrebné uviesť, že vplyv starnutia nie je vplyvom 

osamoteným, ale že sa uvedené faktory spoločne podieľajú na formovaní 

príjmovej situácie obyvateľov Slovenska. Evidentný dosah tohto vplyvu je 

možné sledovať od roku 2010.29 Podľa Pauhofovej a Páleníka (2013) 

a Pauhofovej a Martináka (2014b) stagnujúca úroveň neporovnateľne niž-

ších hladín miezd v porovnaní so západnými krajinami EÚ vedie k pre-

svedčeniu, že budúce starobné dôchodky budú formované na podstatne 

nižšej úrovni ako sú súčasné. Znamená to, že nemôžu zásadne generovať 

očakávaný spotrebiteľský dopyt, aj napriek nárastu počtu starobných 

dôchodcov.  

                                                        
29 Dotýka sa prednostne oblasti priemyslu, kde ako v jedinom v sledovanom období rástli 
mzdy, ale výhradne vo vyšších a najvyšších príjmových pásmach.  
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Z regionálneho pohľadu nasledujúci obrázok udáva, že súčasná situá-

cia je charakteristická výraznými rozdielmi v podieloch dotknutých dô-

chodkov na celkových hrubých príjmoch obyvateľstva. Diferencie sú zre-

teľné predovšetkým medzi západom a severom oproti juhu a východu 

SR.  

O b r á z o k 2.13 

Podiel objemu vyplatených dôchodkov* na celkových hrubých príjmoch 
obyvateľov v okresoch SR (%, 2014) 

 

Poznámka: * starobné, predčasné starobné a vdovské dôchodky.  

Prameň: Prepočty autorov na základe údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Kým v Bratislavskom kraji sa tento podiel pohybuje na úrovni okolo 

15 %, v Trnavskom kraji je pod 20 %. V ostatných krajoch je podiel na 

úrovni 20 – 25 %, pričom najvyšší je v Banskobystrickom, Prešovskom 

a Košickom kraji, teda v krajoch s vysokou mierou nezamestnanosti 

i dlhodobej. Doplnením vývoja predchádzajúceho vzťahu je nasledujúci 

obrázok 2.14 a graf 2.22.  
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O b r á z o k 2.14 

Podiel počtu poberateľov dôchodkov (starobný, predčasný starobný, vdovský 
spolu) na počte osôb poberajúcich mzdu v okresoch SR (%, 2014)  

 
Prameň: Spracované z údajov Sociálnej poisťovne SR.  

G r a f 2.22 

Podiel počtu poberateľov dôchodkov (starobný, predčasný starobný, vdovský 
spolu) na počte osôb poberajúcich mzdu vo vybraných krajoch SR (%, 2005 
– 2014)  

 

Prameň: Spracované z údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Boxploty zahrnutých dát skúmaného vzťahu sú vyjadrené na nasledu-

júcom obrázku.  
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O b r á z o k 2.15 

Boxploty pri skúmaní vzťahu podiel počtu poberateľov dôchodkov (starobný, 
predčasný starobný, vdovský spolu) na počte osôb poberajúcich mzdu 
vo vybraných krajoch SR (2005 – 2014)  

 

Prameň: Spracované z údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Na obrázku 2.15 vidíme, že priemerná hodnota podielu počtu pobera-

teľov starobných dôchodkov na počte osôb poberajúcich mzdu bola naj-

nižšia v roku 2005. Narástla v roku 2009 oproti roku 2005 a mierne narás-

tla v roku 2014 oproti roku 2009. Uvedené dokumentuje rast vplyvu star-

nutia populácie pri stagnujúcich mzdách. 

Minimálny podiel v rokoch 2005 a 2009 bol takmer rovnaký. V roku 

2014 došlo k zvýšeniu aj tejto minimálnej hodnoty. Rovnako sa vyvíjala 

hodnota maximálneho podielu. V rokoch 2005 a 2014 sme zaznamenali 

1 extrémne odľahlú hodnotu a v roku 2009 dve extrémne odľahlé hodno-

ty. Kým v rokoch 2005 a 2014 je priemerná hodnota približne v strede 

kvartilového rozpätia, čo korešponduje so symetrickým rozdelením, v ro-

ku 2009 je nižšie, čo napovedá o zošikmenom pravdepodobnostnom 

rozdelení.  

Aktuálnu situáciu ako sa na objeme vyplatených miezd podieľajú dô-

chodky v okresoch SR udáva nasledujúci obrázok.  
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O b r á z o k 2.16 

Podiel súhrnu dôchodkov (starobných, predčasných, vdovských) na objeme 
vyplatených miezd v okresoch SR (%, 2014)  

 

Prameň: Spracované z údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Podiel súhrnu vyplatených dôchodkov na objeme vyplatených miezd 

v okresoch v roku 2014 ukazuje opäť na podstatne horšiu situáciu v juž-

ných regiónoch SR a na východe Slovenska, kde tento podiel predstavuje 

50 až 61 %. Z analýz nezamestnanosti vyplýva, že situácia v týchto regió-

noch je významne ovplyvnená predovšetkým nezamestnanosťou v trvaní 

viac ako 48 mesiacov. Za vybrané kraje je vývoj dotknutého vzťahu dô-

chodkov a miezd znázornený na nasledujúcom grafe. Ukazuje sa, že od 

roku 2009 sa parametre zhoršili za všetky problémové regióny, v Bansko-

bystrickom kraji najviac.  

  



101 
 

G r a f 2.23 

Vývoj podielu súhrnu dôchodkov (starobných, predčasných, vdovských) 
na objeme vyplatených miezd vo vybraných krajoch SR (%, 2005 – 2014)  

 

Prameň: Spracované z údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Boxploty zahrnutých dát skúmaného vzťahu sú vyjadrené na nasledu-

júcom obrázku.  

O b r á z o k 2.17 

Boxploty pri skúmaní podielu súhrnu dôchodkov na objeme vyplatených 
miezd vo vybraných krajoch SR (2005 – 2014)  

 

Prameň: Spracované z údajov Sociálnej poisťovne SR.  
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Na obrázku 2.17 vidíme, že podiel súhrnu dôchodkov na objeme vy-

platených miezd mal najväčšiu variabilitu v roku 2009. Priemerný podiel 

v hodnotených rokoch rástol, aj keď pomaly.  

Na pomer „vybavenosti“ regiónov v dôchodkoch (starobných, predčas-

ných starobných a vdovských) a miezd je možné nahliadať aj cez vzťah 

priemerných dôchodkov a priemerných miezd. Vyšší podiel priemerného 

dôchodku na priemernej mzde asociuje vyššiu budúcu závislosť regiónu 

na rôznych formách štátnej ingerencie. Ako je z nasledujúceho obrázku 

zrejmé situácia je aktuálne najvážnejšia v okresoch Banskobystrického 

a Prešovského kraja, kde sa priemerný dôchodok podieľa na priemernej 

mzde v intervale od 53 do 59 %.  

O b r á z o k 2.18 

Podiel priemerného dôchodku (starobný, predčasný, vdovský spolu) na 
priemernej mzde v okresoch SR (%, 2014)  

 

Prameň: Spracované z údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Od roku 2009 v dôsledku krízových podmienok klesala miera zamest-

nanosti, tvorba nových pracovných síl „viazla“ a mzdová hladina pokračo-

vala v stagnácii. Trh práce na jednej strane opúšťala nízkokvalifikovaná 

pracovná sila, na druhej strane na trh vstupuje pracovná sila, ktorá je 

ochotná v už uvedených problémových regiónoch pracovať za nižšie mzdy, 
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často za mzdu minimálnu. V dotknutých problémových regiónoch možno 

postupne evidovať istý mierny pokles priemernej mzdy. Táto spolu so star-

nutím populácie (rastom počtu starobných dôchodcov) spôsobila, že sa 

podiel dôchodkov na priemernej mzde od roku 2009 zvýšil na novú úro-

veň a istým spôsobom sa zafixoval. Na najvyššej úrovni Prešovský kraj, 

nasledovaný krajom Banskobystrickým. Uvedený vývoj je znázornený na 

nasledujúcom grafe.  

G r a f 2.24 

Podiel priemerného dôchodku (starobný, predčasný, vdovský spolu) na 
priemernej mzde vo vybraných krajoch SR (%, 2005 – 2014)  

 

Prameň: Spracované z údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Boxploty zahrnutých dát skúmaného vzťahu sú vyjadrené na nasledu-

júcom obrázku.  

Na obrázku 2.19 podiel priemerného dôchodku na priemernej mzde 

pomaly mierne klesal od roku 2005 do roku 2014. Rovnako klesala aj 

maximálna hodnota. Minimálna hodnota sa takmer nezmenila. V každom 

z rokov sa vyskytli extrémne nízke hodnoty podielov.  
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O b r á z o k 2.19 

Boxploty pri skúmaní podielu priemerného dôchodku (starobný, predčasný, 
vdovský spolu) na priemernej mzde v hraničných rokoch 2005, 2009, 2014  

 

Prameň: Spracované z údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Niekoľkokrát spomínaná problematika všeobecne nízkych príjmov na 

Slovensku má svoje miesto aj v oblasti skúmania vzťahu starnutia popu-

lácie a prehlbovania príjmovej polarizácie. Vychádzajúc z novej úpravy 

výšky minimálnej mzdy, ako aj výšky dávky v hmotnej núdzi sme určili za 

hranicu skúmania nízkych príjmov 400 eur. Zistili sme, že na Slovensku 

síce klesá podiel ľudí, ktorí disponujú príjmami do tejto hranice, ale dôvo-

dom vývoja nie je výlučne rast nominálnych a do istej miery i reálnych 

príjmov (mzdy, rôzne formy sociálnej pomoci a pod.), ale určitým deter-

minantom je aj súbor administratívnych opatrení, ktoré sa podieľajú na 

diferencovanej forme vykazovania jednotlivých ukazovateľov v porovnaní 

s obdobím pred krízou. No viac ako proces uvedeného poklesu je dôleži-

tým stále vysoký podiel populácie, ktorá príjmami do 400 eur disponuje 

a ich priestorové rozloženie. Vývoj podielu osôb s príjmom do 400 eur na 

celkovom počte populácie, ktorá je evidovaná v Sociálnej poisťovni SR 

znázorňuje nasledujúci graf. 
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O b r á z o k 2.20 

Vývoj podielu osôb s príjmom do 400 eur na celkovom počte obyvateľstva 
evidovanom v SP SR (%, 2005 – 2014)  

 

Poznámka: Bez poberateľov dávok v hmotnej núdzi.  

Prameň: Prepočty autorov na základe údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Na obrázku je zreteľným proces poklesu podielu osôb s príjmom do 

400 eur do roku 2010, z úrovne 58 % v roku 2005 na úroveň približne 

41 %. Je evidentné, že po tomto období dochádza k určitému fixovaniu 

podielu a v roku 2011 k miernemu zvýšeniu, s ďalším poklesom od roku 

2013. Keďže v príjmoch nie sú zahrnuté dávky v hmotnej núdzi možno 

tento vývoj považovať za veľmi optimistický v porovnaní s realitou. Výraz-

ný pokles a oscilácie v období do roku 2009 boli spôsobené zmenami 

v minimálnej mzde, kde táto sa pohybovala (v s. c. roku 2014) okolo 

hodnoty 300 eur.  

Regionálne rozdiely v podiele osôb s príjmom do 400 eur na celkovej 

populácii, viditeľné na nasledujúcom obrázku, sú veľmi podobné mapám, 

ktoré vypovedajú o priestorovom rozložení miery nezamestnanosti a dlho-

dobej nezamestnanosti v tom istom roku.  
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O b r á z o k 2.21 

Podiel osôb s príjmom do 400 eur na celkovom počte obyvateľov evidova-
ných v SP SR podľa okresov (%, 2014) 

 

Prameň: Prepočty autorov na základe údajov Sociálnej poisťovne SR  

Treba poznamenať, že v súčasnosti nepredstavujú parametre starnu-

tia taký rizikový faktor ako tomu bude v budúcnosti, keď sa starobné 

dôchodky budú vypočítavať zo súčasných miezd a ďalších druhov pra-

covných príjmov.  

Nastúpený trend starnutia slovenskej populácie sa na regionálnej 

úrovni premieta diferencovane. Preto je aj jeho vplyv na príjmovú situáciu 

obyvateľov v regiónoch rozdielny. Zároveň je potrebné uviesť, že za zá-

sadne negatívnejší vplyv ako starnutie je už v súčasnosti možné považo-

vať regionálne diferencovaný rast dlhodobej nezamestnanosti. Spoločne 

však predstavujú značný tlak na sociálne fondy už dnes. Pokiaľ na trhu 

práce budú pretrvávať „veľké medzery“, z dôvodu prolongovania problé-

mov v hospodárskej štruktúre vo väčšine regiónov Slovenska, následne 

bude sociálne pnutie narastať spolu so zadlženosťou obyvateľstva.  

Za sledované obdobie 2005 až 2014 je možné postrehnúť, že najvyšší 

podiel v objeme poberaných dôchodkov (starobných, predčasných, vdo-

veckých i vdovských) na celkových hrubých príjmoch obyvateľstva je v tých 

regiónoch, v ktorých zaznamenávame tiež vysoké miery nezamestnanosti 
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i dlhodobej nezamestnanosti. Súčasne ide o regióny, ktoré sú považova-

né aj z hľadiska stavu ekonomického potenciálu za málo, alebo slabo 

výkonné a sociálne problematické. Starnutie pri súčasnej nízkej úrovni 

miezd a stagnácie ich vývoja zakladá pre budúcnosť problémy sociálneho 

charakteru výraznejšie ako v súčasnosti. Je reálny predpoklad, že budúce 

starobné dôchodky budú vypočítavané z nižších vymeriavacích pásiem 

ako súčasné. Starnutie za uvedených podmienok môže najvýznamnejšie 

ovplyvniť budúcu príjmovú situáciu v južných okresoch Banskobystrické-

ho kraja a vo veľkej časti východu Slovenska a prispieť tak k ďalšiemu 

prehlbovaniu polarizácie príjmov. Vylúčená nie je radikálna desocializácia 

prostredia. Význam nastúpenej depopulácie v týchto podmienkach zatiaľ 

nie je všeobecne známy.  

Vplyv starnutia na príjmovú situáciu v regiónoch Slovenska bude 

v závislosti od vývoja vyššie uvedených súvislostí podmienený reálnymi 

riešeniami tak v oblasti trhu práce, ako aj viac selektívnym prístupom 

v rámci sociálnej politiky. Ukazuje sa však, že na regionálnej úrovni sú 

zatiaľ dôsledkom pôsobiacich faktorov chudobnejúci pracujúci a chudobní 

dôchodcovia.  

 

 



108 
 

3. PRIESTOROVÝ PROFIL PRÍJMOVEJ CHUDOBY V SR  

Príjmová chudoba, ako výrazne negatívny ekonomický a sociálny jav, 

odzrkadľuje vo svojich štádiách vývoja istú stránku polarizovania spoloč-

nosti. Jej skúmaním sa prispieva k identifikovaniu detailov stratifikácie 

príjmov v ekonomike a je jedným z ukazovateľov príjmových nerovností, 

ktoré majú veľkú významnosť najmä pri bádaní na úrovni regiónov. 

Z dlhodobého aspektu reálne parametre príjmovej chudoby odrážajú 

nastavenie sociálneho systému v krajine, určitú mieru solidarity obyvateľ-

stva, no najviac poukazujú na výkonnosť ekonomického potenciálu kraji-

ny, ochotu politických elít spoznať pôvod chudoby a eliminovať ho. V prí-

pade vysokej otvorenosti a závislosti krajiny od vonkajších faktorov je 

možné sledovať i „prevzatie“ spoločných metodík hodnotenia rôznych 

ukazovateľov vývoja a stavu životnej úrovne obyvateľstva. Priemer sa 

stáva určujúcim z pohľadu napĺňania kritérií pri vzájomnom konvergovaní 

krajín a regionálne aspekty tej, ktorej krajiny sa môžu stať, resp. sa stáva-

jú až druhoradými.  

Ukazovatele miery rizika chudoby nie sú za Slovensko podľa metodiky 

Eurostatu vysoké (12,8 % v roku 2013),30 hodnoty sú nižšie ako priemer 

EÚ. Krajina patrí v rebríčku hodnotenia EÚ v tomto ukazovateli k „jedným 

z najmenej problematických“. Po opakovanej medializácii úspešného vý-

voja slovenskej ekonomiky a spoločnosti u verejnosti, zvlášť po vstupe do 

EÚ, vo všeobecnosti pretrváva mýtus, že chudoba sa dotýka predovšet-

kým rozvojových krajín. Výsledky empirických štúdií za poslednú desiatku 

rokov však dokumentujú, že chudoba sa nedotýka len nezamestnaných, 

ale naplno zasiahla i mnohé vyspelé ekonomiky cez nárast počtu chu-

dobných pracujúcich. Príjmové nerovnosti rastú nielen medzi ekonomicky 

vyspelými krajinami a rozvojovými, ale aj vnútri rozvinutých krajín. Úvahy 

o jednotlivých vývojových etapách konvergencie krajín EÚ sú preto skôr 

v rovine politickej než v reálnej a pragmatickej z pohľadu životnej úrovne 

                                                        
30 Na báze domácností.  
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jej obyvateľov. Pre informáciu dodávame, že pred rokom 1989 boli para-

metre chudoby a regionálnych nerovností na Slovensku minimálne.  

Pri bádaní v tejto kapitole vychádzame z predpokladu, že príjmová 

chudoba je jedným z determinantov majetkovej chudoby a je sprevádza-

ná množstvom negatívnych sociálnych javov. Pritom sa neopomína, že 

prístupov k definovaniu a meraniu chudoby je veľké množstvo. Zámerom 

v tejto kapitole je použiť príjmový koncept merania chudoby.  

Väčšina prístupov k definovaniu chudoby má spravidla dva spoločné 

kroky: 1. určenie indikátora blahobytu (napr. Želinský, 2010) a 2. voľba 

hranice chudoby. Z názvu kapitoly je zrejmé, že za indikátor blahobytu sa 

bude považovať príjem. V prípade stanovenia hranice chudoby je voľba 

o čosi náročnejšia, nakoľko v podmienkach SR nie je jednoznačne defi-

novaná hranica chudoby. Do úvahy prichádza množstvo prístupov (napr. 

Želinský, 2014), avšak s každým sú spojené určité úskalia a v konečnom 

dôsledku je hranica chudoby často určená arbitrárne.  

V praktických aplikáciách častokrát ani nie je dôležité, aká je presná 

hodnota ukazovateľa chudoby (závislá od hranice chudoby), ale napríklad 

či v čase dochádza k poklesu alebo naopak k nárastu miery chudoby.  

Analýzy uskutočnené v tejto kapitole sú na dvoch úrovniach: 1. vývoj 

chudoby na národnej a krajskej úrovni, hodnotený na základe kriviek inci-

dencie chudoby a 2. na okresnej úrovni je vývoj hodnotený na základe 

obmedzenej množiny potenciálnych hraníc chudoby.  

Vychádzajúc z predpokladu, že vo fungujúcej ekonomike sú najčastej-

ším zdrojom príjmu väčšiny populácie mzdy a v súčasnosti je badateľná 

ich stagnácia, je preto zámerom analyzovať príjmovú chudobu pracujú-

cich. Vo väzbe na postupujúce starnutie slovenskej populácie, indície 

problémov napĺňania priebežného penzijného fondu a na očakávania 

spojené s rastom podielu populácie nad 50 rokov v segmente spotreby, je 

skúmaná tiež príjmová chudoba starobných dôchodcov. Priestorové as-

pekty skúmania príjmovej chudoby pracujúcich i dôchodcov umožňujú 

vytvorenie reliéfu problémov chudoby v Slovenskej republike a obnažujú 

potenciál sociálneho pnutia do budúcnosti. Pnutia, na ktoré bude vplývať 

celý rad vonkajších faktorov viac ako v súčasnosti.  
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Východiská merania chudoby  

Väčšina bežne používaných definícií chudoby má dva spoločné prvky: 

určenie indikátora blahobytu a určenie hranice chudoby. V závislosti od 

cieľa analýzy chudoby, účelu jej použitia a iných faktorov, sa ako indikáto-

ry blahobytu v praxi najčastejšie používajú príjem a spotreba. Oba majú 

svoje výhody a nevýhody, v analýzach budeme používať výlučne príjmo-

vý koncept a v súlade s nepriamym (welfaristickým) konceptom merania 

individuálneho blahobytu vychádzame z daného predpokladu, že jednot-

livci dokážu najlepšie posúdiť formu života a aktivít, ktoré maximalizujú 

ich úžitok a šťastie.  

Ako už bolo uvedené, určenie hranice chudoby môže byť založené na 

objektívnom/subjektívnom a absolútnom/relatívnom prístupe. Rozdiel me-

dzi objektívnym a subjektívnom prístupom je zrejmý (napr. Želinský, 2011). 

Čo sa týka absolútnych a relatívnych hraníc chudoby, niektorí autori sa 

domnievajú, že v ekonomicky vyspelých krajinách (akými sú napr. krajiny 

EÚ) absolútne hranice chudoby nemajú svoje opodstatnenie (Bradshaw – 

Mayhew, 2011), o čom by sa dalo rozsiahlo polemizovať. Tým autori 

obhajujú relatívny prístup k stanoveniu hranice chudoby používaný naprí-

klad pri komparácii miery rizika chudoby v krajinách EÚ. Aj napriek tomu, 

že relatívny prístup k meraniu chudoby je ovplyvnený variabilitou príjmov 

(napr. Želinský – Pauhofová, 2014), oficiálna hranica príjmovej chudoby 

v Európskej únii je stanovená na základe relatívneho konceptu merania 

chudoby. Osoba je považovaná za ohrozenú rizikom príjmovej chudoby, 

ak žije v domácnosti, ktorej ekvivalentný disponibilný príjem je pod úrov-

ňou 60 % mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu (po 

sociálnych transferoch). Avšak pred rokom 2000 boli odhady príjmovej 

chudoby v krajinách EÚ založené na hranici 50 % priemeru národného 

ekvivalentného disponibilného príjmu (Besharov – Couch, 2012) a k zme-

ne metodiky došlo v roku 1998 na základe odporúčania Komisie pre šta-

tistický program (CPS, 1998). V oboch prípadoch ide o hranicu chudoby 

určenú arbitrérne.  

V praxi býva chudoba hodnotená najčastejšie na základe miery rizika 

chudoby, teda podielu chudobného obyvateľstva. Avšak v praktických 
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aplikáciách nás často ani nemusí zaujímať, aká presná bola hodnota 

ukazovateľa chudoby, ale zaujíma nás, či v čase dochádza k znižovaniu, 

resp. naopak, k zvyšovaniu miery rizika chudoby. Takýto prístup je zvlášť 

dôležitý pri skúmaní obdobia od vzniku krízy, no v dôsledku významných 

zmien transformačného charakteru na Slovensku od roku 1992, ktoré sa 

premietli v raste nezamestnanosti, je dôležité poznať i parametre miery 

rizika chudoby na regionálnej báze v predkrízovom období.  

Bez testovania citlivosti miery chudoby na použitú hodnotu hranice 

chudoby môže byť informácia skreslená, nakoľko použitie rôznych hodnôt 

hranice chudoby môže viesť k rozdielnym hodnotám miery chudoby, 

a závery teda môžu byť nejednoznačné. V tomto prípade sa nemožno 

vyhnúť myšlienke, že použitie rôznych hodnôt hranice chudoby a ich úče-

lové posúvanie a interpretovanie je súčasťou manipulácie s informáciami 

z mnohorakých dôvodov. Má sa na mysli tak narábanie s informáciami na 

národnej úrovni, ako aj na úrovni inštitúcií EÚ.  

Alternatívnym prístupom je porovnávanie mier chudoby pri rôznych 

hraniciach chudoby a prípadné rozšírenie na celé rozdelenie, použitím 

teórie stochastickej dominancie (Haughton – Khandker, 2009). Vizuálna 

analýza je potom založená na tzv. krivkách incidencie chudoby F(z).  

S cieľom zohľadniť vplyv použitej hranice chudoby na tvrdenie o zme-

ne miery chudoby budú naše analýzy na národnej a krajskej úrovni zalo-

žené práve na krivkách incidencie chudoby. V prípade okresnej úrovne 

bude nutné stanoviť hranicu chudoby arbitrérne, nakoľko s ohľadom na 

početnosť okresov by výsledky boli značne neprehľadné.  

Metodika: použité údaje a metódy 

Analýzy v tejto kapitole sú založené na individuálnych údajoch z ad-

ministratívneho zdroja informácií (Sociálna poisťovňa SR) za obdobie 

2006 – 2014. Predmetom skúmania sú pracovné príjmy podľa § 5 zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (príjmy na 

základe pracovnej zmluvy) a starobné dôchodky v zmysle § 65 a nasl. Zá-

kona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

Za každú osobu sú do úvahy brané hrubé nominálne príjmy spriemerované 
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vzhľadom na počet aktívnych mesiacov, t. j. priemerné mesačné príjmy 
za príslušný kalendárny rok.  

Použité údaje umožňujú uskutočniť detailnejšie analýzy až na úroveň 
okresov. Štruktúra údajov zatiaľ neumožňuje realizovať analýzy na úrovni 
domácností, ale len na úrovni jednotlivcov. Tomu sú prispôsobené aj 
výskumné problémy a namiesto hodnotenia chudoby, zohľadňujúcej zlo-
ženie a veľkosť domácností, pracujeme len s pracovnými príjmami a sta-
robnými dôchodkami na úrovni jednotlivcov. Ide tak o metodiku odlišnú od 
metodiky používanej Eurostatom, a preto ani nie je možné porovnávať 
dosiahnuté výsledky s výsledkami založenými na zisťovaní EU SILC.  

Výsledky reagujú na otázky vývoja príjmovej chudoby pracujúcich 
jednotlivcov a starobných dôchodcov.  

S cieľom vyhnúť sa problému arbitrérnosti vo voľbe hranice chudoby, 
analýzy na národnej a krajskej úrovni sú realizované s použitím kriviek 
incidencie chudoby. Krivka incidencie chudoby F(x) je jednoducho distri-
bučná funkcia rozdelenia príjmov, pričom na horizontálnej osi sú potenciál-
ne hranice chudoby a na vertikálnej osi je (kumulovaný) podiel osôb pod 
hranicou chudoby zodpovedajúci príslušnej hodnote hranice chudoby.  

O b r á z o k 3.1 
Krivky incidencie chudoby 

 
Prameň: Vlastné spracovanie.  

450 500 550 600

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Prijem

P
_o

F(A)
F(B)

400 450 500 550 600 65

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Prijem

P
_o

F(A)
F(B)



113 
 

Príklady kriviek incidencie chudoby sú znázornené na obrázku 3.1. 

Obrázok vľavo zachytáva situáciu, kedy rozdelenie príjmov v kraji B vždy 

stochasticky dominuje rozdeleniu príjmov v kraji A, a teda môžeme tvrdiť, 

že miera rizika chudoby v kraji B je nižšia ako miera rizika v kraji A bez 

ohľadu na zvolenú hranicu chudoby.  

Naopak obrázok 3.1 vpravo zachytáva situáciu, kedy nemôžeme jed-

noznačne tvrdiť, že rozdelenie príjmov v jednom z krajov vždy dominuje 

rozdeleniu príjmov druhého z krajov. Keby bola hranica chudoby stano-

vená napríklad ako 475 eur, tvrdili by sme, že miera rizika chudoby v kraji B 

je vyššia ako miera rizika chudoby v kraji A. Ak by však hranica chudoby 

bola stanovená napríklad ako 525 eur, tvrdili by sme, že miera rizika 

chudoby v kraji A je vyššia ako v kraji B. Obrázok vpravo teda ilustruje 

situáciu, kedy zmena hranice chudoby spôsobí zmenu interpretácie, a te-

da miera rizika chudoby je citlivá na použitú hranicu chudoby.  

Na okresnej úrovni je vzhľadom na vysokú početnosť okresov použitý 

iný prístup – závery o zmenách v úrovni chudoby sú vyslovené na zákla-

de porovnania dvoch alternatívnych hraníc chudoby. Analýza rozdelenia 

príjmov naznačuje, že miera rizika chudoby je výrazne robustnejšia voči 

použitej hranici chudoby za modusom príjmov, ako je tomu pred modu-

som. Vzhľadom na to prezentujeme výsledky na okresnej úrovni založené 

na dvoch alternatívnych hraniciach chudoby, a to definovaných ako 300 

a 350 eur mesačne pre pracovné príjmy a 200 a 250 eur mesačne pre 

starobné dôchodky (v stálych cenách roku 2006 – tzn. v každom období 

je hranica chudoby upravená o index spotrebiteľských cien). Relativitu 

konceptu chudoby využijeme aj v „druhom stupni“, t. j. príjmovú pozíciu 

pracujúcich budeme porovnávať relatívne vo vzťahu k príjmom pracujú-

cich a podobne príjmovú pozíciu starobných dôchodcov budeme porov-

návať relatívne vo vzťahu k príjmom starobných dôchodcov.  

V oboch prípadoch používame najjednoduchší ukazovateľ chudoby – 

mieru rizika chudoby, resp. podiel obyvateľov ohrozených rizikom chudoby, 

teda ukazovateľ P0 zo skupiny Fosterových-Greerových-Thorbeckeových 

(1984) mier chudoby definovanú ako:  

n

q
P 0 ,  
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kde:  

q je počet chudobných (t. j. počet ľudí s príjmom nižším ako hranica 

chudoby),  

n je celkový počet obyvateľov (resp. v našom prípade pracujúcich / 

dôchodcov).  

Na určenie stupňa priestorovej koncentrácie mier rizika chudoby (za 

jednotky sú považované okresy Slovenska, t. j. lokálna úroveň LAU 1) 

budeme používať jednoduchú mieru priestorovej autokorelácie – Moranov I 

koeficient priestorovej autokorelácie (Moran, 1950; Cliff – Ord, 1981), 

ktorý podľa Arbiu (2001, s. 280) zachytáva jeden z aspektov priestorovej 

koncentrácie. Moranov I koeficient môže nadobúdať hodnoty z intervalu 

[–1; 1],31 pričom hodnoty blízke k +1 indikujú vysoký stupeň priestorovej 

polarizácie. Matica priestorových váh použitá v odhade Moranovho I koefi-

cientu je v súlade s LeSageom a Fischerom (2008) riadkovo-štandardizo-

vaná a založená na metóde najbližšieho suseda (k = 6).  

Všetky analýzy a mapové výstupy boli realizované v prostredí softvéru R 

(R Core Team, 2013) s použitím knižníc rgdal (Bivand – Keitt – Rowlingson, 

2014), spdep (Bivand, 2014) a maptools (Bivand – Lewin-Koh, 2014).  

3.1. Chudoba pracujúcich  

Slovensko prešlo od roku 1989 výraznými zmenami na trhu práce. 

Počas celého obdobia až do súčasnosti je pracovný trh charakteristický 

značným úbytkom pracovných miest, fixovaním relatívne nízkej mzdovej 

úrovne a kolísavým prírastkom nových pracovných príležitostí. Navyše 

ide o parametre zásadne regionálne diferencované a realizácia aktívnej 

politiky trhu práce sa ukazuje takmer neúčinná. Štruktúrne problémy 

slovenskej ekonomiky a jej silná vonkajšia závislosť vedú k neistote pra-

cujúcich v udržaní sa na domácom pracovnom trhu. Tým rastie v niekto-

rých regiónoch ich ochota pracovať za nižšiu či dokonca minimálnu mzdu. 

Zároveň existujú obrovské problémy európskeho trhu práce, poznačenom 

                                                        
31 Za určitých podmienok môže Moranov I koeficient nadobúdať hodnoty mimo uvedeného 
intervalu, pozri napr. de Jong, Sprenger a van Veen (1984).  
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„optimalizáciou“ mzdových nákladov mnohých podnikov a firiem, vstupom 

nových technológií s minimálnou potrebou práce (predovšetkým nízkokvali-

fikovanej) a „previsom“ mladých pracovníkov. Ide o významné ohrozenia, 

ktoré do budúcna znamenajú generovanie tzv. chudobných pracujúcich.  

Ak je práca považovaná za jeden zo základných nástrojov boja proti 

chudobe, potom je evidentné, že súčasný vývoj speje nielen k znižovaniu 

potreby práce, ale tiež k vytváraniu pracovného prostredia s nízkymi 

mzdami, čím sa zvyšuje riziko chudoby pre podstatnú časť pracujúcich 

a nezamestnaného obyvateľstva.  

Ako už bolo naznačené, hodnotenie chudoby býva založené na zvo-

lených ukazovateľoch a na základe vývoja ich hodnôt sa prijímajú závery, 

či v čase dochádza k poklesu, príp. naopak, k nárastu miery ohrozenia 

chudobou v krajine. Alternatívnym prístupom je hodnotenie založené na 

krivkách incidencie chudoby. Z kriviek incidencie na obrázku 3.2 sú zrej-

mé viaceré skutočnosti. V období rokov 2006 – 2009 môžeme jedno-

značne tvrdiť, že dochádzalo k znižovaniu príjmovej chudoby pracujúcich, 

a to bez ohľadu na zvolenú hranicu chudoby (na intervale 100 – 500 

eur/mes.).  

O b r á z o k 3.2 

Krivky incidencie chudoby (mzdy), SR (2006 – 2014)  

 

Prameň: Vlastné spracovanie s použitím údajov Sociálnej poisťovne SR.  
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Avšak po roku 2009 dochádza k zmene celkovej situácie. Výsledky 

naznačujú, že dochádza k „zafixovaniu“ stavu a miera rizika chudoby sa 

počas rokov 2010 – 2014 udržiava na rovnakej úrovni. Jedine v prípade, 

že hranica rizika chudoby v období 2010 – 2014 by bola stanovená nad 

úrovňou cca 350 eur/mes. (v stálych cenách roku 2006), mohli by sme 

tvrdiť, že miera rizika chudoby v rokoch 2012 – 2014 bola mierne nižšia 

ako v rokoch 2010 – 2011.  

Dosiahnuté výsledky reflektujú zhoršené ekonomické podmienky na 

Slovensku, ktoré sa do miezd najvýraznejšie premietli po roku 2009. 

Nastolený trend znižovania príjmovej chudoby pracujúcich na Slovensku 

sa po roku 2009 zastavil. Z pohľadu bádania je však dôležitý fakt existen-

cie príjmovej chudoby pred rokom 2009 ako takej. Možno predpokladať, 

že zhoršujúce sa parametre po tomto období boli ovplyvnené i podmien-

kami vytvorenými v období celkovej transformácie ekonomiky a spoloč-

nosti. Nie je účelné na tomto mieste polemizovať o tom ako sa reštruktu-

ralizácia slovenskej ekonomiky pretavila do „odštartovania“ regionálnej 

profilácie chudoby v SR. Odporúča sa však tieto súvislosti brať do úvahy 

ako dôležité a pracovať s nimi pri predpokladoch budúceho vývoja chu-

doby na Slovensku.  

Pohľad na kraje Slovenska  

V ďalších výstupoch sa zameriame na vývoj chudoby pracujúcich 

v krajoch Slovenska. Pritom je potrebné brať do úvahy, že každý z krajov 

bude mať rozdielne vnútorné charakteristiky chudoby, a to vo väzbe na 

bývalý (pred rokom 1989 a do krízy) a súčasný ekonomický potenciál 

okresov (kumulatívne vplyvy pred rokom 2009 a existujúci stav).  

Kým v roku 2006 (obr. 3.3) bola jednoznačne najvyššia miera riz i-

ka chudoby v Prešovskom kraji, za ktorým nasledoval Nitriansky kraj,32 

                                                        
32 Nitriansky kraj je charakteristický významnou poľnohospodárskou produkčnou základňou. 
Mzdová úroveň zamestnaných v poľnohospodárstve sa dlhodobo pohybuje pod priemerom 
Slovenska. Počas transformačného obdobia dochádzalo k roztváraniu „mzdových nožníc“ 
s ostatnými odvetviami národného hospodárstva. V Nitrianskom kraji sa za parametre 
zvyšovania rizika chudoby „podpísala“ i deštrukcia ekonomickej základne vidieka, generu-
júca vysoký počet nezamestnaných, ktorí sa na pracovný trh vracali s ochotou pracovať 
i za nízke mzdy.  
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najnižšia miera rizika chudoby bola v Bratislavskom kraji, druhá najnižšia 

v Trnavskom kraji – a to bez ohľadu na zvolenú hranicu chudoby. Veľmi 

problematickým sa javí tiež kraj Banskobystrický, vykazujúci už pred 

rokom 2010 vysoké hodnoty ukazovateľa – miera rizika chudoby.33 Ostatné 

kraje SR by nebolo možné jednoznačne zoradiť podľa miery rizika chu-

doby, nakoľko poradie krajov by záviselo od zvolenej hranice chudoby.  

O b r á z o k 3.3 

Krivky incidencie chudoby (mzdy), kraje SR (2006)  

 

Prameň: Vlastné spracovanie s použitím údajov Sociálnej poisťovne SR. 

Výsledky ďalej naznačujú, že pri použití nižšej hranice chudoby patrí 

Trenčiansky kraj medzi kraje s relatívne nižšou mierou rizika chudoby, 

avšak pri použití vyššej hranice chudoby sa jeho pozícia posúva ku kra-

jom s vyššou mierou rizika chudoby.  

Obrázok 3.3 ďalej naznačuje, že pri hranici chudoby stanovenej na 

úrovni do cca 240 eur/mes. sú rozdiely v hodnotách miery rizika chudoby 

medzi krajmi relatívne malé a následne dochádza k výrazným rozdielom. 

To súvisí predovšetkým s diferencovanou úrovňou miezd v krajoch SR, 

                                                        
33 Transformácia ekonomiky sa v Banskobystrickom kraji „dotkla“ takým spôsobom, že 
okrem vysokého počtu dlhodobo nezamestnaných vygenerovala pracovné miesta s mimo-
riadne nízkou mzdovou úrovňou, tento stav pretrváva dodnes.  
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ktoré sú určované odvetvovou a vlastníckou štruktúrou hospodárskej 

základne.  

O b r á z o k 3.4 

Krivky incidencie chudoby (mzdy), kraje SR (2014)  

 

Prameň: Vlastné spracovanie s použitím údajov Sociálnej poisťovne SR. 

V porovnaní s rokom 2006 došlo do roku 2014 k signifikantným zme-

nám v priestorovej distribúcii miery rizika chudoby na krajskej úrovni 

v SR. Obrázok 3.4 zároveň demonštruje úskalia arbitrérneho stanovenia 

hranice chudoby. Kým v roku 2006 bola miera rizika chudoby v Bratislav-

skom kraji jednoznačne najnižšia bez ohľadu na použitú hranicu chudoby, 

v roku 2014 tomu tak nie je (a to na intervale cca 350 – 400 eur/mes.). 

Situácia súvisí s väčším vytváraním pracovných miest s nízkymi mzdami.  

Za najvýraznejšiu zmenu v roku 2014 oproti roku 2006 možno považo-

vať posun Nitrianskeho kraja, v ktorom sa úroveň chudoby priblížila k Pre-

šovskému kraju. Posun bol postupný a miera rizika chudoby v Nitrian-

skom kraji sa od roku 2006 postupne približovala k úrovni chudoby v Pre-

šovskom kraji, ktorú dosiahla okolo roku 2009 (vzhľadom na obmedzený 

priestor neuvádzame všetky grafické výstupy). Uvedené potvrdzuje zhoršo-

vanie parametrov v produkčnej sfére poľnohospodárstva, kedy sú domáci 

producenti nútení optimalizovať mzdové náklady s cieľom uspieť v konku-

renčnom boji s viacerými záujmovými skupinami a obchodnými reťazcami.  
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Čo sa týka vývoja miery rizika chudoby v jednotlivých krajoch SR v čase, 

vývoj v krajoch v zásade kopíruje vývoj v SR (zachytený na obr. 3.2).  

Použitím arbitrérne zvolených hraníc chudoby (300 a 350 eur/mes. 

v stálych cenách roku 2006) získavame obraz o priestorovej distribúcii 

v krajoch SR. V oboch prípadoch je hranica chudoby fixovaná v čase 

(v roku 2006) a zvýšená o úroveň zmeny v spotrebiteľských cenách. 

Výsledky naznačujú, že kým v období 2006 – 2010 došlo k zníženiu miery 

rizika chudoby vo všetkých krajoch Slovenska, v období 2010 – 2013 

došlo k opačnej zmene, t. j. k nárastu miery rizika chudoby, resp. k jej 

stagnácii. K najvýraznejšiemu nárastu došlo v Bratislavskom kraji (o 14 % 

pri použití hranice chudoby 300 eur/mes., resp. o 8 % pri použití hranice 

chudoby 350 eur/mes.). Možno predpokladať, že v dôležitom póle rozvo-

ja, v ktorom má sídlo väčšina veľkých podnikov a firiem pôsobiacich na 

Slovensku, sa oneskorene prejavili pokračujúce negatíva krízového vývo-

ja. Zároveň na jeho periférii, v niektorých okresoch, sa prejavili tendencie 

podobné ako vo veľkej časti okresov, kde mzdy stagnujú, resp. sú z pohľa-

du podnikov a firiem „optimalizované“. Za rok 2014 síce došlo k mierne-

mu zníženiu miery rizika chudoby, ale tento fakt bude možné reálne vy-

hodnotiť až v ďalšom a dlhšom časovom úseku vzhľadom na možné 

a predpokladané metodické úpravy dotknutého ukazovateľa.  

T a b u ľ k a 3.1 

Miera rizika chudoby v krajoch SR z pohľadu miezd pri použití  
dvoch alternatívnych hraníc chudoby (2006 – 2014)  

 Hranica chudoby =  
300 eur/mes. (s. c. 2006) 

 Hranica chudoby =  
350 eur/mes. (s. c. 2006) 

2006 2010 2014 2006 2010 2014 

SR 23,0 15,1 13,2  31,6 23,3 20,2 

BA 14,7 10,8 10,6  20,1 15,7 15,4 
TT 21,9 15,1 13,5  30,4 22,7 20,1 
TN 21,0 13,4 11,3  30,1 21,6 18,1 
NR 25,3 17,0 15,3  34,6 26,6 22,8 
ZA 23,3 14,4 12,8  32,7 23,3 20,2 
BB 24,1 15,4 13,3  33,6 24,6 20,7 
PO 30,8 19,9 16,1  40,8 29,8 25,3 
KE 23,5 15,3 13,0  32,1 23,7 20,0 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  
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Pohľad na okresy SR 

Detailnejší pohľad na priestorovú distribúciu chudoby na Slovensku 

získame odhadom mier rizika chudoby na okresnej úrovni (pozri obr. 3.5). 

Z výsledkov je zrejmé, že najvyššie miery chudoby pracujúcich sú kon-

centrované na severe východného Slovenska a juhu západného a stred-

ného Slovenska. Rizikom chudoby sú vo významnej miere ohrozené aj 

viaceré okresy Košického kraja a severné okresy stredného Slovenska.  

Mapy na obrázku 3.5 zachytávajú mieru rizika príjmovej chudoby pra-

cujúcich s použitím hranice chudoby 300 eur/mes. (v stálych cenách roku 

2006). Podobné výsledky získame aj použitím vyššej hodnoty hranice 

chudoby (350 eur/mes.), avšak z dôvodu citlivosti mier chudoby na použi-

tú hranicu chudoby dochádza v prípade niektorých okresov k odlišným 

záverom. V zásade možno tvrdiť, že najmenej citlivú pozíciu na hranicu 

chudoby majú okresy s najnižšou a najvyššou mierou rizika chudoby.  

O b r á z o k 3.5 

Miera rizika chudoby pracujúcich a jej zmena (hranica chudoby =  
300 eur/mes.), okresy SR  
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2006 
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Poznámka: p. b. – percentuálne body. 

Prameň: Vlastné spracovanie s použitím údajov Sociálnej poisťovne SR.  

K najvýraznejšiemu zníženiu miery rizika chudoby v období 2006 – 

2010 došlo v okresoch Stropkov, Bardejov a Sobrance, čo súvisí s akútnou 

potrebou riešenia problému i dlhodobej nezamestnanosti v uvedených re-

giónoch zo strany vládnej administratívy. Naopak k najmenej výraznej zme-

ne došlo v okresoch Bratislavského kraja, ďalších okresoch západného 

[-16,-12)

[-12,-9)

[-9,-8)

[-8,-7)

[-7,-6)

[-6,2]

[-7.9,-3.7)
[-3.7,-3.1)
[-3.1,-2.3)
[-2.3,-1.6)
[-1.6,-0.9)
[-0.9,2.9]

Zmena 2010 vs. 2006 

v p. b. 

Zmena 2014 vs. 2010 

v p. b. 
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Slovenska a v okresoch Košice II a Košice IV, čo bolo komentované 

v časti o chudobe pracujúcich na úrovni krajov. Podobne ako na národnej 

a krajskej úrovni, aj na okresnej úrovni možno v období 2010 – 2013 

badať zvýšenie miery rizika chudoby (následne sprevádzané jej poklesom 

za rok 2014), ktoré sa prejavilo vo väčšine okresov Slovenska.  

O koncentrácii chudoby v určitých regiónoch Slovenska svedčia aj vy-

soké kladné hodnoty Moranovho koeficientu priestorovej autokorelácie 

(tab. 3.2). Mierny pokles hodnôt koeficientov v čase naznačuje preskupo-

vanie v priestorovej distribúcii chudoby na Slovensku. To znamená reálny 

no nie dostačujúci spôsob riešenia problému chudoby vzhľadom na po-

stupujúce dôsledky krízy a meniace sa podmienky externého charakteru 

v EÚ.  

T a b u ľ k a 3.2 

Moranov koeficient priestorovej autokorelácie (miera rizika príjmovej  
chudoby pracujúcich)  

 Hranica chudoby 

300 eur/mes. 350 eur/mes. 

2006 0,5489 0,5965 

2010 0,5165 0,5469 

2014 0,4590 0,5143 

Poznámka: Všetky koeficienty sú štatisticky významné na hl. významnosti 0,001.  

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  

3.2. Chudoba starobných dôchodcov  

Orientácia slovenskej ekonomiky na silnejúci domáci dopyt počíta aj 

so starnutím populácie, ktorá by mala tak ako v ostatných krajinách EÚ 

znamenať zväčšovanie sa spotrebiteľského segmentu zo strany seniorov 

(tzv. efekty striebornej ekonomiky). Dôležité je, aby bol tento segment 

dostatočne veľký a stabilný. Súčasne je záujmom každej demokraticky 

orientovanej spoločnosti, aby človek, ktorý celý život pracoval, poberal 

starobný dôchodok zabezpečujúci dôstojný a slušný život.  
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Výsledky analýzy príjmovej chudoby za súčasných starobných dô-

chodcov však dokumentujú podobný trend, ako v prípade pracovných 

príjmov. V rokoch 2006 – 2008 dochádzalo k miernemu poklesu miery 

rizika chudoby (bez ohľadu na použitú hranicu chudoby), následne v roku 

2009 došlo k výraznému zníženiu miery rizika chudoby. Ide o výsledok 

administratívnych opatrení. V ďalšom období (2010 – 2014) sa pokles 

príjmovej chudoby starobných dôchodcov zastavil a miera rizika chudoby 

stagnovala. Najvýraznejší rozdiel medzi vývojom chudoby pracujúcich 

a chudoby starobných dôchodcov sa prejavil medzi rokmi 2008 – 2009, 

kedy v prípade starobných dôchodcov došlo k výraznejšiemu zníženiu 

miery rizika chudoby, ako tomu bolo v prípade chudoby pracujúcich.  

Z pohľadu budúcich príjmov starobných dôchodcov je dôležitý vývoj 

hladiny pracovných príjmov. Ak v súčasnosti pozorujeme negatívne ten-

dencie stagnácie miezd a ich fixovanie na nízkej úrovni, potom je možné 

predpokladať, že pri nezmenených základoch pre výpočet starobných 

dôchodkov budú tieto v budúcnosti nižšie ako sú dnes (Pauhofová – 

Martinák, 2014b).  

O b r á z o k 3.6 

Krivky incidencie chudoby (star. dôch.), SR (2006 – 2014)  

 

Prameň: Vlastné spracovanie s použitím údajov Sociálnej poisťovne SR.  



124 
 

Pohľad na kraje Slovenska 

Z regionálneho pohľadu možno Bratislavský kraj jednoznačne pova-

žovať za kraj s najnižšou mierou rizika príjmovej chudoby starobných dô-

chodcov, a to bez ohľadu na zvolenú hranicu chudoby. Súvisí to s reália-

mi historického vývoja miezd pred rokom 1989 a po ňom, vzhľadom na 

lokalizáciu sídiel kľúčových podnikov, firiem a národných inštitúcií, v kto-

rých bola a je vyššia hladina miezd riadiacich zložiek v porovnaní s ostat-

nými krajmi.  

Bratislavský kraj je nasledovaný Trnavským a Trenčianskym krajom 

(pri nižších úrovniach hranice chudoby je miera rizika chudoby v sledova-

nom období 2006 – 2014 v Trnavskom kraji mierne vyššia ako v Tren-

čianskom kraji, avšak pri vyšších úrovniach hranice chudoby je miera ri-

zika chudoby v Trnavskom kraji výrazne nižšia ako v Trenčianskom kraji).  

Najvyššia miera rizika chudoby nie je v Prešovskom kraji, ako tomu 

bolo v prípade chudoby pracujúcich, ale v Nitrianskom kraji, čo vyplýva zo 

všeobecnej nižšej úrovne miezd ako základu pre výpočet starobných 

dôchodkov oproti ostatným odvetviam národného hospodárstva.34  

Výsledky (obr. 3.7 a 3.8) ďalej naznačujú výrazné rozdiely medzi 

krajmi a pri vyšších hodnotách miery rizika chudoby je možné identifiko-

vať tri skupiny krajov:  

1. Nitriansky a Prešovský kraj s najvyššou mierou rizika príjmovej chu-

doby starobných dôchodcov,  

2. Bratislavský a Trnavský kraj s najnižšou mierou rizika príjmovej chu-

doby starobných dôchodcov,  

3. Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky a Košický kraj so strednou 

úrovňou príjmovej chudoby starobných dôchodcov.  

Podobne, ako v prípade miezd, aj v prípade starobných dôchodkov 

došlo v období 2006 – 2010 k zníženiu miery rizika príjmovej chudoby, 

avšak o vývoji v období 2010 – 2014 nemožno vysloviť jednoznačné 

závery (tab. 3.3).  

                                                        
34 Nitriansky kraj bol a je charakteristický významnejšou produkčnou základňou poľnohospo-
dárstva oproti ostaným regiónom Slovenska.  
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Kým pri použití nižšej hranice chudoby (200 eur/mes. v stálych ce-

nách roku 2006) ide o nárast miery rizika príjmovej chudoby starobných 

dôchodcov, použitie vyššej hranice chudoby (250 eur/mes. v stálych 

cenách roku 2006) naznačuje jej stagnáciu. V prípade nízkopríjmových 

starobných dôchodcov teda v čase dochádzalo k zhoršovaniu ich dô-

chodkovej pozície. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na dôležitosť 

dôchodkovej pozície starobných dôchodcov v oblasti spotreby pri rastúcej 

orientácii ekonomiky na domácu spotrebu. Súčasný stav a doterajší vývoj 

disponibility príjmov seniorov nezakladá reálnosť signifikantného príspev-

ku k rastu spotreby bez permanentného čerpania úspor a zadlžovania sa.  

O b r á z o k 3.7 

Krivky incidencie chudoby (star. dôch.), kraje SR (2006)  

 

Prameň: Vlastné spracovanie s použitím údajov Sociálnej poisťovne SR.  
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O b r á z o k 3.8 

Krivky incidencie chudoby (star. dôch.), kraje SR (2014)  

 

Prameň: Vlastné spracovanie s použitím údajov Sociálnej poisťovne SR.  

T a b u ľ k a 3.3 

Miera rizika chudoby v krajoch SR z pohľadu starobných dôchodkov  
pri použití dvoch alternatívnych hraníc chudoby (2006 – 2014)  

 Hranica chudoby =  
200 eur/mes. (s. c. 2006) 

 Hranica chudoby =  
250 eur/mes. (s. c. 2006) 

2006 2010 2014 2006 2010 2014 

SR 12,9 7,1 7,3  50,0 25,5 20,4 

BA 7,3 5,0 5,3  34,6 15,3 12,4 
TT 13,1 7,3 7,6  50,6 26,1 20,9 
TN 10,6 5,3 5,8  49,7 22,9 17,5 
NR 16,4 8,7 8,8  55,2 30,5 25,0 
ZA 11,8 6,2 6,7  52,1 25,6 19,9 
BB 13,2 7,4 7,6  51,5 26,6 21,1 
PO 15,5 7,3 7,2  56,3 29,1 23,0 
KE 15,1 9,0 9,3  49,4 27,5 22,7 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Detailnejší pohľad na chudobu starobných dôchodcov v krajoch Slo-

venska poskytuje tabuľka 3.3. Je evidentné, že vo všetkých krajoch SR 

došlo v období 2006 – 2010 k výraznému zníženiu miery rizika chudoby 

starobných dôchodcov, a podobne ako v prípade chudoby pracujúcich, 
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v období 2010 – 2014 došlo k jej miernemu zvýšeniu (použitím hranice 

chudoby 200 eur/mes., použitím vyššej hranice chudoby (250 eur/mes.) 

bol zaznamenaný jej pokles). V období 2010 – 2013 však obe hranice 

chudoby naznačujú zvýšenie miery chudoby.  

Pohľad na okresy Slovenska 

Na nižšej teritoriálnej úrovni (obr. 3.9) možno tvrdiť, že chudoba starob-

ných dôchodcov je najviac koncentrovaná v niekoľkých okresoch východ-

ného Slovenska, Banskobystrického, Nitrianskeho a Žilinského kraja.  

O b r á z o k 3.9 

Miera rizika chudoby starobných dôchodcov a jej zmena (hranica chudoby = 
250 eur/mes.), okresy SR 
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Poznámka: p. b. – percentuálne body.  

Prameň: Vlastné spracovanie s použitím údajov Sociálnej poisťovne SR.  

K najvýraznejšiemu poklesu v období 2006 – 2010 došlo v niektorých 

okresoch Prešovského a Trenčianskeho kraja. Podobne ako na národnej 

a krajskej úrovni, zmena v úrovni chudoby starobných dôchodcov v ob-

dobí 2010 – 2013 bola výrazne nižšia a u takmer 30 okresov došlo k zvý-

šeniu miery rizika chudoby. Do roku 2014 došlo následne k jej zníženiu. 

Najvyšší nárast miery rizika chudoby sa prejavil v okresoch Čadca, Prie-

vidza a Revúca.  

[-33,-29)

[-29,-27)

[-27,-26)

[-26,-24)
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[-21,-15]

[-8.1,-7.2)
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[-6.2,-5.8)
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[-4.2,0.3]

Zmena 2010 vs. 2006 

v p. b. 

Zmena 2014 vs. 2010 

v p. b. 
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Miera rizika chudoby starobných dôchodcov vykazuje relatívne vysoký 

stupeň priestorovej polarizácie (tab. 3.4) – podobne, ako je tomu v prípa-

de miery chudoby pracujúcich. Pokles hodnôt Moranových koeficientov 

priestorovej autokorelácie indikuje znižovanie stupňa priestorovej polari-

zácie (ako jednej z foriem priestorovej koncentrácie). To naznačuje, že 

v čase dochádza k preskupovaniu chudoby starobných dôchodcov v okre-

soch Slovenska, čo potvrdzujú aj zmeny zrejmé z obrázku 3.9. 

T a b u ľ k a 3.4 

Moranov koeficient priestorovej autokorelácie (miera rizika príjmovej  
chudoby starobných dôchodcov)  

 Hranica chudoby 

200 eur/mes.  250 eur/mes. 

2006 0,4150 0,5317 

2010 0,3816 0,4673 

2014 0,3242 0,4285 

Poznámka: Všetky koeficienty sú štatisticky významné na hl. významnosti 0,001.  

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov Sociálnej poisťovne SR.  

Aj keď v sledovanom období došlo k určitým pozitívnym zmenám 

v miere rizika chudoby v oblasti miezd i starobných dôchodkov, dotýkalo 

sa to najmä predkrízového obdobia. Je však potrebné brať do úvahy 

samotný fakt existencie chudoby a jej významnú priestorovú profiláciu na 

Slovensku v čase. Je zrejmé, že mýtus o tom ako sa príjmová chudoba 

dotýka iba rozvojových krajín je prekonaný. Pokiaľ bude stagnácia miezd 

v európskom priestore pokračovať je reálne predpokladať nielen zhoršo-

vanie chudoby pracujúcich, ale i oveľa výraznejšie schudobňovanie bu-

dúcich starobných dôchodcov v porovnaní so súčasným stavom. Očaká-

vania spojené so signifikantnou a rastúcou participáciou starobných dô-

chodcov, nielen svojim počtom, ale tiež disponibilitou príjmov použiteľ-

ných na spotrebiteľskom trhu, sa môžu ukázať bez viditeľnejšej štátnej 

ingerencie nesplniteľné.  

Pre parametrizáciu chudoby do budúcnosti sú zvlášť dôležité mzdové 

podmienky nastavené na trhu práce, ako aj tvorba nových pracovných 



130 
 

miest. Zmeny v metodike sledovania a vyhodnocovania miery rizika chu-

doby môžu len dočasne zlepšovať pozície tej-ktorej krajiny v rámci zo-

skupení. Nahromadenie problémov na regionálnej báze po presiahnutí 

kritického množstva nielen pravdepodobne skokom zhorší hodnoty uka-

zovateľov, ale v plnej miere umožní odkryť manipulatívny charakter ria-

denia jednotlivých procesov v ekonomike a spoločnosti.  

Do predpokladov ďalšieho vývoja na trhu práce je potrebné zakompo-

novať tak nastupujúce zmeny v oblasti technológií a systémov, ktoré ich 

využívajú (napr. Industrie 4.0), ako aj ďalšie súvislosti spojené s možnosťa-

mi plnenia funkcií štátu – štátnej ingerencie i v dôchodkovom zabezpeče-

ní. Následne sa vo väzbe na alokáciu dcér a vnučiek nadnárodných spo-

ločností operujúcich na Slovensku sformuje obraz o možných dopadoch 

spojených so zmenami v priestorovej distribúcii chudoby pracujúcich 

a s príspevkom k nezamestnanosti.  

Domáci aparát riadenia ekonomiky nedokázal zmeniť dlhodobé prob-

lematické smerovanie viacerých krajov a veľkej časti okresov Slovenska. 

Prehlbovanie polarizácie slovenskej spoločnosti so zreteľnými parametra-

mi chudoby na strane pracujúcich sú evidentné na severe východného, 

na juhu západného a stredného Slovenska, významne ohrozené rizikom 

chudoby pracujúcich sú aj viaceré okresy Košického kraja a severné 

okresy stredného Slovenska. Z pohľadu chudoby starobných dôchodcov 

sú prejavy najmarkantnejšie v niekoľkých okresoch východného Sloven-

ska (Prešovský a Košický kraj), v okresoch Banskobystrického, Nitrian-

skeho a Žilinského kraja. Bádaním sa zistilo, že miera rizika chudoby tak 

pracujúcich, ako aj starobných dôchodcov, teda vykazuje relatívne vysoký 

stupeň priestorovej polarizácie a v čase dochádza k preskupovaniu chu-

doby pracujúcich i starobných dôchodcov v okresoch SR.  
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4. RIZIKÁ RASTU PRÍJMOVÝCH NEROVNOSTÍ VYPLÝVAJÚCE 

Z NASTAVENIA PENZIJNÉHO SYSTÉMU 

„Prestavba“ (reforma) dôchodkového zabezpečenia v SR úzko súvisí 

so zmenou systému fungovania ekonomiky a spoločnosti po roku 1989. 

Nejde len o realizované zvonku odporúčané zmeny z jednopilierového prie-

bežného financovania starobných dôchodkov na trojpilierový mechanizmus, 

ale i o celkovú transformáciu sociálneho zabezpečenia pri „snahe“ zacho-

vania fundamentov sociálneho štátu. Z pohľadu nastúpeného trendu star-

nutia slovenskej populácie, vývoja mzdovej hladiny a nezamestnanosti sú 

dôležitými zistenia či nastavený penzijný systém je adekvátnym pre za-

bezpečenie slušného a dôstojného života súčasných i budúcich starob-

ných dôchodcov, či tento prispieva k zmenšovaniu nerovností sociálnych 

skupín, alebo naopak participuje na prehlbovaní príjmovej polarizácie v slo-

venských podmienkach. V tejto súvislosti zohrávajú mimoriadnu úlohu 

i prístupy v rámci prerozdeľovacích procesov, ktoré majú vyjasniť akútne 

otázky medzigeneračnej solidarity a hľadať kľúčové odpovede na kon-

krétnu podobu sociálneho štátu.  

V tejto kapitole sa sústredíme predovšetkým na mikroekonomické sú-

vislosti adekvátnosti dôchodkov35 vzhľadom na faktory, ktoré ovplyvňujú ich 

úroveň. Skúmame súvislosti starnutia slovenskej populácie a potreby soli-

darity v penzijnom systéme pri zohľadňovaní nedávnej histórie dôchodko-

vého systému cez optiku sociálnych rizík. Analyzujeme doterajší vývoj sta-

robných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov, aby sme zod-

povedali otázku, či dochádza k zmierňovaniu alebo naopak k prehlbova-

niu rozdielov v hlavných druhoch dôchodkov. Okrem toho analyzujeme 

podstatné (staro)nové sociálne riziká vyplývajúce z terajšieho nastavenia 

penzijného systému, ktoré by vzhľadom na ďalší vývoj hlavných ekonomic-

kých faktorov mohli viesť k prehlbovaniu nerovností medzi staršími ľuďmi 

navzájom ale aj medzi staršími ľuďmi a generáciami v produktívnom veku.  

                                                        
35 Makroekonomické súvislosti dôchodkového systému, t. j. problémy jeho dlhodobej fi-
nančnej udržateľnosti nie sú predmetom nasledujúcej analýzy.  
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Aj keď sa sociálnymi rizikami (v nadväznosti na nedostatočnú úroveň 

starobných dôchodkov) permanentne zaoberajú ekonómovia (nezamest-

nanosť, nedostatočné príjmy a pod.), musíme upozorniť aj na niektoré vý-

chodiskové sociologické i politologické súvislosti. V nových podmienkach 

otvorenosti európskeho trhu práce a narastajúcej globalizácie sa najmä 

starší pracovníci dostávajú do problémov súvisiacich s udržaním si pra-

covného miesta a s nezamestnanosťou. To má vplyv na znižovanie ich 

starobných dôchodkov, na nútený odchod do predčasného starobného 

dôchodku (s podstatne nižšou úrovňou príjmov) a pod.  

4.1. Súvislosti starnutia a potreby solidarity  
v penzijnom systéme 

Špecifickou skupinou, na ktorú zvlášť dolieha dynamika vývoja sociál-

nych nerovností v slovenskej spoločnosti, vyvolaná prehlbovaním polari-

zácie príjmov, sú starší ľudia. Skupinu starších ľudí síce vymedzujeme 

dôchodkovým vekom z dôvodu akcentu na starobné dôchodky ako urču-

júceho faktora peňažných príjmov starších ľudí, ale to súčasne znamená 

voľnejšie vymedzenie starších ľudí vzhľadom na stále sa meniacu (rastú-

cu) vekovú hranicu pre odchod do starobného dôchodku, ale aj do pred-

časného starobného dôchodku. Napríklad prechod žien na jednotný dô-

chodkový vek 62 rokov (ako u mužov) sa dôchodkovou reformou z roku 

2003 zavŕši až v roku 2023 (k 31. marcu). Okrem toho je v zákone o so-

ciálnom poistení už teraz implementovaná formula zvyšovania dôchodko-

vého veku v závislosti od rastu priemerného veku dožitia.36  

Problém sociálnych nerovností starších ľudí je o to významnejší, že 

rastie tak absolútny počet starších ľudí, ako aj podiel starších ľudí na 

celkovom počte obyvateľstva. Obidva tieto indikátory vývoja starších ľudí 

majú nielen rastúcu tendenciu, ale táto tendencia sa vplyvom starnutia 

                                                        
36 Ani OSN neprijala jednoznačnú definíciu starších ľudí podľa veku. V odbornej literatúre sa 
zvykne používať rozdelenie staršej populácie na tri podskupiny, a to starnúci (50 – 64 ro-
kov), starí (65 – 79 rokov) a najstarší (nad 80 rokov). V prognostických prácach na Slo-
vensku sa objavuje termín „seniori“, označujúci ľudí nad 62 rokov.  
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obyvateľstva tak „zhora“ ako aj „zdola“ mení v stabilný trend.37 Šprocha 

(2013, s. 128) uvádza, že kým v roku 2013 sa počet seniorov pripadajú-

cich na 100 osôb v produktívnom veku pohyboval na úrovni približne 27 

osôb, v roku 2020 by to malo byť už 36 osôb a v roku 2030 45 osôb 

s ďalším zhoršovaním tohto ukazovateľa až do roku 2050.38 Príznačnou 

pre budúci vývoj je skutočnosť, že intenzívnejšie je starnutie „zdola“, to 

znamená vplyvom klesajúcej pôrodnosti, čo má už teraz vplyv na pomer 

medzi pracujúcou a nepracujúcou časťou obyvateľstva. Starnutie populá-

cie „zhora“ je limitované priemerným vekom (pravdepodobnosťou) dožitia, 

ktorý rastie iba pomaly v porovnaní so znižovaním pôrodnosti a z toho 

vyplývajúceho znižovania počtu mladých a mladších ľudí. Starnutie popu-

lácie „zdola“ nie je v podstate ničím limitované, ba naopak, v reálnom 

živote je tento typ starnutia zhoršovaný rastúcou emigráciou ľudí v pro-

duktívnom veku za prácou zo Slovenska do zahraničia.39 Experti upozor-

ňujú na dynamický rast koeficientu závislosti starších ľudí, čo bude reálne 

vytvárať stále väčší tlak na verejné zdroje súvisiace s financovaním celého 

spektra potrieb starších ľudí, a to predovšetkým zdravotníctva a opatro-

vateľských služieb vo vyššom štádiu penzijného veku. Štát nemôže pre-

nechať praktickú starostlivosť o starších, resp. o starších ľudí so zvýše-

nými zdravotnými problémami a plné financovanie tejto starostlivosti ani 

na priamych potomkov týchto ľudí (ak potomkov majú), pretože by to 

mohlo nepriaznivo narušiť život mladších generácií v produktívnom veku. 

Okrem toho problém znásobuje aj rýchlejší rast cien v opatrovateľských 

a zdravotníckych zariadeniach ako je rast starobných penzií. Ak sa prejde 

                                                        
37 Pod starnutím spoločnosti „zhora“ sa rozumie predlžovanie priemerného veku dožitia 
v dôsledku skvalitňovania výživy, lepšej zdravotnej starostlivosti, zdravšieho spôsobu ži-
vota a pod.; pod starnutím „zdola“ sa rozumie znižovanie priemerného počtu narodených 
detí, čo sa prejavuje v neschopnosti mladších generácií plne kvantitatívne nahradiť generá-
cie odchádzajúce do starobného dôchodku, čo bude mať vážne konzekvencie na rovnová-
hu vývoja na trhu práce i na kvantitu sociálnych odvodov, z ktorých sú vyplácané starobné 
dôchodky.  

38 Autor v prognóze obyvateľstva vymedzil produktívny vek v rozpätí 20 – 61 rokov.  

39 Podľa zahraničných štatistických údajov žilo v Nemecku v roku 2011 až 41,4 tis. občanov 
so slovenským občianstvom, a to ich počet vzrástol aj napriek ekonomickej a finančnej 
kríze od roku 2006 (23,8 tis.) do roku 2011 (41,4 tis.) (Statistisches Bundesamt, 2014a; b) 
a v Rakúsku od roku 2006 (13,0 tis.) do roku 2013 (na 28,6 tis.) (Bundesanstalt Statistik 
Österreich, 2014).  
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po roku 2017 na rast penzií len podľa tzv. „dôchodcovskej inflácie“, ešte viac 

sa bude postupne prehlbovať problém financovania opatrovateľských a zdra-

votníckych služieb pre starších ľudí. Hlavnou otázkou do bližšej i vzdiale-

nejšej budúcnosti zostáva, do akej miery môže spoločnosť (štát) presúvať 

hradenie týchto služieb na jednotlivcov a ich starobné dôchodky v pod-

mienkach, keď úroveň starobných dôchodkov nepostačuje na plné krytie 

individuálnych denných potrieb u veľkej a rastúcej časti starších ľudí ako je 

bývanie vrátane vykurovania, ošatenie, stravovanie a pod. Uvedené si starší 

ľudia na dôchodku financujú úplne sami, alebo sú tieto základné životné 

potreby financované v rámci rozpočtu domácností, v ktorých žijú s prísluš-

níkmi mladších generácií. Možno predpokladať, že stále vyšší podiel do-

mácností so staršími ľuďmi (tak domácností len so staršími ľuďmi, teda 

dôchodcovské domácnosti, ale aj zmiešané domácnosti tvorené dôchod-

cami spolu s osobami v produktívnom i predproduktívnom veku) bude vo 

zvýšenej miere odkázaný na solidaritu a na verejné zdroje, t. j. na vyššiu 

mieru prerozdelenia vytvorených zdrojov v spoločnosti.40 Už teraz je veľmi 

vysoký podiel starších ľudí, ktorí okrem starobných dôchodkov (jeho všet-

kých foriem, t. j. riadnych, predčasných, vdovských i vdoveckých) poberajú 

aj rôzne dávky zo systému štátnej sociálnej pomoci (napr. dávky v hmotnej 

núdzi). Aj keď ide o relatívne indikátory porovnávané so 60 %-nou úrovňou 

mediánového príjmu, Slovensko vykazuje relatívne nízky podiel starších 

ľudí a dôchodcov žijúcich pod hranicou chudoby (tab. 4.1).  

T a b u ľ k a 4.1 

Miera rizika chudoby v Slovenskej republike (%) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Spolu SR 11,0 12,0 13,0 13,2 12,8 12,6 

65 rokov a viac 10,8 7,7 6,3 7,8 6,0 6,2 
Dôchodcovia  8,9 6,7 6,3 7,7 6,6 6,7 
2-členná domácnosť, aspoň jeden 65+ rokov 3,5 4,6 3,2 4,6 3,8 4,9 

Prameň: Štatistický úrad SR (2015).  

                                                        
40 Táto alternatíva je podmienená radikálnejšími zmenami v spoločnosti vrátane obratu 
v propopulačnej politike, ktorý by zmierňoval starnutie obyvateľstva „zdola“, o čom sa 
v súvislosti s udržateľnosťou financovania dôchodkov ani len nediskutuje, ale stále viac sa 
jednostranne presadzuje kapitalizačný dôchodkový pilier ako všeliek na financovanie 
starobných penzií.  
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Údaje v tabuľke 4.1 akoby potláčali potrebu príjmovej solidarity vo 

vzťahu k starším ľuďom a k dôchodcom, keď podiel osôb pod hranicou 

rizika chudoby v celej spoločnosti v roku 2014 bol dvojnásobný oproti 

osobám vo veku 65 rokov a viac a tiež ostatné indikátory príjmovej chu-

doby starších ľudí sú pod úrovňou priemeru za celú spoločnosť. Aj posta-

venie Slovenska v porovnaní dokonca s vyspelými krajinami EÚ (zámer-

ne vybratými, aby sme poukázali na paradoxy štatistiky) v indikátoroch 

vyjadrujúcich podiel starších ľudí (a dôchodcov) pod hranicou rizika chu-

doby vychádza relatívne veľmi dobre. Je to aj napriek tomu, že podiel 

príjmov starších ľudí na Slovensku v pomere k priemerným príjmom popu-

lácie je pod úrovňou priemeru krajín OECD (OECD, 2010, s. 37). Ak však 

porovnáme postavenie Slovenska v indikátoroch materiálnej deprivácie, 

teda v oblasti dostatočnosti uspokojovania potrieb (tab. 4.2), vidíme vý-

razné zaostávanie Slovenska, čo minimálne v horizonte 10 – 15 rokov 

môže zlepšiť iba zväčšenie solidarity vo vzťahu k príjmovo najslabším 

starším ľuďom. Zlepšenie postavenia Slovenska v indikátore materiálnej 

deprivácie by malo byť hlavnou výzvou pre zmeny v penzijnom systéme 

na Slovensku.  

T a b u ľ k a 4.2 

Porovnanie materiálnej deprivácie s mierou rizika chudoby za vybrané 
krajiny EÚ (%)  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Miera rizika chudoby 

Dánsko  20,1 17,7 16,0 14,1 10,1 9,5 
Španielsko  23,8 21,8 19,8 14,8 12,7 11,4 
Rakúsko  17,4 16,8 16,2 15,1 15,4 14,2 
Slovensko  10,8 7,7 6,3 7,8 6,0 6,2 

 Materiálna deprivácia 

Dánsko  2,7 2,8 2,5 2,7 3,3 4,2 
Španielsko  8,0 9,9 8,3 10,6 8,6 9,9 
Rakúsko  7,9 7,4 5,7 6,2 6,1 5,2 
Slovensko  30,0 28,2 23,5 27,4 26,5 25,4 

Prameň: Eurostat.  

Problémom pri dlhodobých zmenách vo vekovej štruktúre obyvateľ-

stva ostáva teda zvýšenie miery intergeneračnej, ale aj intrageneračnej 
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solidarity tak, aby miera prerozdelenia vytvorených zdrojov bola na jednej 

strane dostatočná, aby sa staršia generácia v starobnom dôchodku ne-

ocitla v ešte väčšej príjmovej nedostatočnosti (ako predchádzajúca gene-

rácia) a na druhej strane, aby miera prerozdelenia nepostihla mladšiu ge-

neráciu v produktívnom veku neprimerane vysokou finančnou záťažou. 

Pri intergeneračnej solidarite ide o postavenie starších ľudí v príjmoch 

vo vzťahu k ostatným, teda mladším generáciám, pri intrageneračnej soli-

darite ide o zachovanie rozdielov príjmov (starobných dôchodkov) v istých 

medziach medzi „bohatými“ a „chudobnými“ dôchodcami. Hľadanie opti-

málnej miery intergeneračnej a intrageneračnej solidarity je podmienené 

aj politickými záujmami elít a premietnutím týchto záujmov do určitého 

modelu penzijného systému. Do budúcnosti však možno predpokladať, 

že starší ľudia (resp. dôchodcovia) ako celok budú predstavovať stále 

väčší potenciálny podiel na voličskej základni, ktorý môže za istých pod-

mienok ovplyvniť mieru hlavne intergeneračnej solidarity. Je totiž zrejmé, že 

aj medzi staršími ľuďmi (dôchodcami) bude jestvovať skupina ľudí, ktorá 

sa bude snažiť o minimalizáciu prerozdeľovania dôchodkových prostriedkov 

aj v rámci priebežného dôchodkového systému (systému pay-as-you-go), 

nehovoriac o zachovaní vysokého kapitalizačného piliera v dôchodkovom 

systéme, ktorý zvýhodňuje zásluhovosť vo vzťahu k predchádzajúcej úrov-

ni miezd a zachováva tendenciu k prehlbovaniu príjmových rozdielov aj 

v dôchodkovom veku.  

Intergeneračná a intrageneračná solidarita je a zostane hlavnou pod-

mienkou pre adekvátne dôchodky penzistov a pre zabezpečenie ich dôs-

tojnej staroby. Solidaritu nemôže nahradiť kapitalizačný dôchodkový pilier, 

a už vôbec nie jeho veľký rozsah, ktorý na Slovensku zostal ďaleko naj-

vyšší zo všetkých krajín Vyšehradskej štvorky potom, keď Maďarsko, 

Poľsko i Česká republika po roku 2010 v podstate odstúpili od tejto formy 

financovania starobných dôchodkov.  

Potreba solidarity v penzijnom systéme vyplýva z prehlbovania (sta-

ro)nových sociálnych rizík. Keller (2010) upozorňuje na tri sociálne riziká. 

Prvým je tzv. pracujúca chudoba (ktorú čakajú navyše veľmi nízke pen-

zie). Na toto riziko v slovenských podmienkach upozorňujú aj Pauhofová, 

Martinák (2014b) a Pauhofová, Želinský (2015). Druhým rizikom je hrozba, 
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že človek zostarne v chudobe napriek tomu, že pracoval po celý život 

a po celý život platil dane a poistné. Odpracovaná doba už zamestnanca 

nezabezpečí pre obdobia, keď v dôsledku starnutia prestane byť ekono-

micky aktívny.41 Preto v tejto kapitole venujeme pozornosť i odpracovanej 

dobe dôchodcov a jej vývoju. V prípade dostatočne dlhej odpracovanej 

dobe by človek v starobe nemal upadnúť do chudoby. Tretím rizikom – 

v našich podmienkach podľa Kellera (2010) zatiaľ skôr ojedinelým – je 

hrozba, že človek nezíska kvalifikované (či žiadne) zamestnanie. Novým 

rizikom je v tejto súvislosti skutočnosť, že pred starými rizikami človeka 

nemusí chrániť ani vzdelanie, teda že hrozba neplnohodnotnej práce 

a nezamestnanosti sa začína týkať aj vysokoškolákov. Vo všeobecnosti 

uvádzané tretie riziko predstavuje riziko nezamestnanosti, ktoré napriek 

tomu, že v slovenskej spoločnosti reálne existuje od doku 1991,42 teda od 

cenovej liberalizácie, podstatne ovplyvňuje úroveň starobných dôchodkov. 

Teda novosť týchto rizík je iba relatívna. Ide o riziká, ktorým chýbajú 

poistné mechanizmy. Tie sú ochromované tak masovosťou (staro)nových 

rizík, ako aj úspornými zásahmi, ktoré v podstate vedú k redukcii sociál-

neho štátu.  

Novým rizikom by mohol byť aj vysoký prílev nízkokvalifikovaných 

imigrantov, ktorí by mohli vyvolať vysoké náklady43 na ich integráciu do 

spoločnosti v čase, keď rastú náklady i na starostlivosť o starších ľudí.  

Exkurz do sociológie musíme ukončiť upozornením na rastúci indivi-

dualizmus, na ktorý smerujú svoju pozornosť sociológovia, a ktorý od 

osemdesiatych rokov 20. storočia (v krajinách vtedajšej EÚ) získava nový 

                                                        
41 Ako ďalej autor zdôrazňuje, toto druhé staré riziko v tejto súvislosti spočívalo v tom, že 
v chudobe zostarli spravidla len tí, ktorí z najrôznejších dôvodov nepracovali a neboli za-
bezpečení dostatočným majetkom.  

42 Hlavne mladším čitateľom treba pripomenúť, že počet registrovaných nezamestnaných 
k 31. 12. 1991 dosiahol na Slovensku až 301 tis. osôb.  

43 Podľa Kellera (2015) väčšina imigrantov je z hľadiska nami požadovaných štandardov 
kvalifikovaná výrazne podpriemerne, a to nielen v oblasti znalosti cudzích jazykov. Pokiaľ 
títo ľudia nemajú uviaznuť na sociálnych dávkach, bude nevyhnutné vzdelávať ich veľmi 
intenzívne, čo si vyžiada nemalé náklady. Podľa nemeckých sociológov bude pravdepo-
dobne nutné zľaviť z našich doterajších až príliš vysokých a teóriou zaťažených nárokov 
na vzdelanosť. V konečnom dôsledku to znamená, že budeme v krátkodobých kurzoch 
formovať nízko odmeňovanú pracovnú silu, vhodnú pre rutinnú prácu.  
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význam. Tento pojem používajú tí, ktorí v dobe prudkého nárastu sociál-

nych nerovností odmietajú analyzovať vývoj nielen v termínoch niektorej 

z koncepcií sociálnych tried, ale dokonca aj v rámci stratifikačných teórií. 

Individualizácia funguje predovšetkým ako cielený tlak na rozpad statuso-

vých skupín stredných vrstiev a ako tlak na rozloženie univerzálnej statu-

sovej skupiny založenej na zdieľaní spoločných sociálnych práv (ibid., 

s. 158). Otázka znie, či má človek na Slovensku sociálne právo na dôstojnú 

starobu a ako definovať (vo finančnom vyjadrení) minimum pre dôstojnú 

starobu. Odpoveď na túto základnú otázku treba hľadať v konkrétnej po-

dobe sociálneho štátu na Slovensku (Čambáliková, 2011).  

4.2. Nedávna história vývoja dôchodkového systému  
z pohľadu sociálnych rizík44  

Dôchodková reforma s platnosťou od 1. januára 200445 reagovala na 

viaceré negatívne javy nastúpené v slovenskej spoločnosti. Veľmi vážnym 

bol negatívny vývoj v pôrodnosti, keď nastal jej hlboký prepad po roku 

1989. Z prognóz vývoja štruktúry populácie bolo zrejmé, že sa Slovensko 

nevyhne starnutiu populácie podobne ako vyspelé krajiny vtedajšej EÚ 15. 

Ďalším negatívnym javom bol starý dôchodkový systém založený na 

nivelizácii dôchodkových príjmov, keď si starobný dôchodok bolo možné 

zvýšiť hlavne predlžovaním aktívnej pracovnej činnosti po dosiahnutí 

dôchodkového veku, ak osoba v dôchodkovom veku nepoberala paralel-

ne so mzdou aj starobný dôchodok. V tom čase (v poslednej dekáde 

minulého storočia) už trh práce generoval diferencované mzdy, čo starý 

dôchodkový systém dostatočne nezohľadňoval v starobných dôchodkoch. 

Osoby s vysokými mzdami odchádzali do starobného dôchodku s veľmi 

nízkym koeficientom náhrady (pracovných) príjmov, čo nemohlo uspokojiť 

hlavne novovzniknutú a stále ekonomicky rastúcu spoločenskú vrstvu 

s najvyššími, resp. vysokými príjmami.  

                                                        
44 Zdôrazňujeme, že v tejto podkapitole je pre nedostatok miesta možné uviesť len hlavné 
zmeny dôchodkovej reformy, ktoré sa vzťahujú k téme kapitoly, t. j. k adekvátnosti príjmov 
starších ľudí po odchode do starobného dôchodku.  

45 Pripravená ministrom práce a sociálnych vecí Ľ. Kaníkom. Zákon č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení.  
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Už pri diskusii o podobe dôchodkovej reformy pred rokom 2004 sa 

prejavila neochota elít participovať v budúcnosti na vyššom prerozdelení 

prostriedkov akumulovaných v dôchodkových fondoch a kladenie dôrazu 

na zásluhovosť ako hlavný princíp formovania starobných penzií. Hlavne 

pravicové strany vo vládnej koalícii reagovali na zmenené ekonomické 

podmienky návrhom dôchodkového systému, ktorý by spoločenským a ma-

nažérskym elitám zabezpečil dostatočne vysoké dôchodky v porovnaní 

s predchádzajúcim stavom.46  

V období pred dôchodkovou reformou bolo vo veľkých, hlavne zahra-

ničných, firmách pôsobiacich na Slovensku bežným javom, že manažé-

rom a firemným elitám začali firmy platiť osobitné vklady na rast ich ne-

skorších dôchodkových príjmov, čo sa podstatne znížilo po zavedení dô-

chodkovej reformy s vysokým kapitalizačným pilierom. Išlo o prvky priro-

dzeného vzniku budúcich firemných, resp. sektorových dôchodkových 

fondov, čo by v prípade vyjednávania o ich konkrétnej podobe medzi so-

ciálnymi partnermi a rozšírení na celé spektrum zamestnancov pravde-

podobne viedlo k vzniku podobnej štruktúry dôchodkového systému ako 

vo vyspelých krajinách, t. j. boli by sa vytvorili aj podnikové či sektorové 

dôchodkové fondy. To neznamená, že v tom čase nebola potrebná dô-

chodková reforma aj prvého, priebežného dôchodkového systému, ktorý 

bol nedostatkový a bol dofinancovávaný z ostatných fondov sociálneho 

poistenia, predovšetkým z fondu zamestnanosti. Bola potrebná vyššia 

objektivizácia budúcej potreby finančných zdrojov na dostatočné financo-

vanie jednotlivých fondov sociálneho poistenia. Výsledkom bola nová 

štruktúra odvodov do jednotlivých sociálnych fondov a prerozdelenie so-

ciálnych odvodov medzi zamestnancov a zamestnávateľov. Zmenu so-

ciálnych odvodov v daňovej a odvodovej reforme zachytáva tabuľka 4.3. 

                                                        
46 Prvým subjektom, ktorý začal verejne uvažovať so zavedením kapitalizačného piliera 
do dôchodkového systému (ktorý aplikáciou princípu osobných úspor na osobné dôchod-
kové účty prirodzene zvýhodňoval osoby s vysokými príjmami a oslaboval mieru solidarity 
„bohatých“ s „chudobnými“) bola Strana demokratickej ľavice a jej minister práce sociál-
nych vecí a rodiny v koaličnej vláde 1998 – 2002 P. Magvaši. Prvý návrh rozsahu kapitali-
začného piliera predstavoval 7 % z hrubých miezd oproti neskoršie zverejnenému návrhu 
pravicovej Demokratickej strany (vo výške 10 %), z ktorej neskôr vzišiel nasledujúci mi-
nister práce a sociálnych vecí Ľ. Kaník, ktorý vo vládnej koalícii strán v rokoch 2002 – 2006 
pripravil a presadil dôchodkovú reformu.  
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Pri porovnaní súhrnného zaťaženia odvodmi zamestnancov a zamestná-

vateľov je evidentné, že sa zvýšilo zaťaženie zamestnancov a znížilo zaťa-

ženie zamestnávateľov. Išlo o dôsledok starostlivo pripravovaného znižo-

vania daňového zaťaženia miezd (práce) pre firmy, čo sa pokladalo za 

hlavnú prekážku vysokej miery nezamestnanosti, aj keď z medzinárodné-

ho hľadiska boli celkové náklady práce v SR veľmi nízke.  

T a b u ľ k a 4.3 

Odvody do sociálnych fondov v rokoch 2003 a 2004 (% z hrubých miezd)47 

Druh poistenia 2003 2004 

Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ 

Nemocenské 1,4 4,4 1,4 1,4 
Dôchodkové 5,9 20,6 – – 
 – starobné – – 4,0 14,0 
 – invalidné – – 3,0 3,0 

Nezamestnanosť 1,0 3,0 1,0 1,0 
Garančné  – – – 0,3 
Úrazové – – – 0,8 
Rezervný fond – – – 4,8 
Zdravotné 3,7 10,0 3,71) 10,0 

Spolu 12,0 38,0 13,4 35,2 

1) Od roku 2005 sa príspevok zamestnanca na zdravotné poistenie zvýšil na 4,0 %.  

Prameň: Zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení; Zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení; 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení; Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.  

Zvýšenie odvodov do sociálnych fondov z hrubých miezd zamestnancov 

sa od času zavedenia dôchodkovej reformy do roku 2015, osobitne nízko-

príjmovým skupinám, vykompenzovalo paralelnou zmenou dane z príjmu, 

nezdaniteľným základom dane a zmenou sociálnych dávok, aby nedošlo 

k zníženiu čistých príjmov zamestnancov s nízkymi mzdami.48  

V roku 2005, keď sa poistenci slobodne rozhodovali o vstupe do kapitali-

začného piliera, zdôrazňovala sa možnosť dedenia úspor na individuálnych 

                                                        
47 Osobitne pre jednotlivé druhy odvodov boli stanovené maximálne vymeriavacie zákla-
dy, ktoré sa po roku 2004 až doteraz viackrát menili.  

48 Príkladom tohto prístupu k rastu motivácie nízkokvalifikovaných pracovných síl sa za-
mestnať je rast čistých príjmov dlhodobo nezamestnaných osôb, ktoré od roku 2014 po 
zamestnaní sa poberajú z verejných fondov po dobu 6 mesiacov 126,14 eur mesačne 
a ďalších 6 mesiacov 63,07 eur.  
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dôchodkových účtoch, čo „zabralo“ medzi obyvateľstvom a kapitalizačný 

dôchodkový pilier začal fungovať s oveľa vyšším počtom sporiteľov, ako 

pôvodne predpokladalo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Okrem toho veľkú časť zo sporiteľov predstavovali osoby, ktoré neskôr 

neboli schopné (hlavne z dôvodu straty zamestnania) si pravidelne ukladať 

na individuálne dôchodkové účty. Rast počtu sporiteľov v kapitalizačnom 

pilieri rástol pomaly ale postupne každým rokom z dôvodu obligatórneho 

vstupu mladých ľudí do tohto piliera po skončení prípravy na povolanie 

získaním prvého pracovného pomeru.  

Nezanedbateľným faktorom pôsobiacim na charakter dôchodkovej re-

formy bol vplyv zahraničných think-tankov na politické strany, ktoré defini-

tívne rozhodli o záverečnej podobe reformy. Vysoký podiel druhého kapi-

talizačného piliera podporil dokonca aj ľavicový nemecký think-tank činný 

na Slovensku, ktorý paradoxne propagoval čilskú dôchodkovú reformu aj 

z dôvodu získania významného podielu odvodov do kapitalizačného piliera 

nemeckými dôchodcovskými správcovskými spoločnosťami (Friedrich Ebert 

Stiftung, 2003). A nemožno obísť tiež podiel Svetovej banky a jej expertov. 

Konštatovanie jedného z nich, A. Iglesiasa (Trend, 30/2003, s. 16), najlepšie 

dotvára charakter dôchodkovej reformy na Slovensku: „Zníženie odvodov 

je jeden z dlhodobých cieľov celej reformy na Slovensku. Určite sa však 

naň nevytvoria podmienky v najbližších piatich až desiatich rokoch. Hovo-

ríme skôr o 15- až 20-ročnom horizonte. Až vtedy sa totiž splatia náklady 

prechodu na nový systém a vznikne priestor na zníženie odvodov. Je to 

tak ďaleko, že dnes je zbytočné zdôrazňovať tento benefit, hoci je priorit-

ným zámerom reformy … Osemnásť krajín vo svete už realizovalo podobnú 

reformu, aká sa pripravuje na Slovensku. Bola to desiatka krajín Južnej 

Ameriky a osem Východoeurópskych štátov … Rovnako aj v prípade 

investičných limitov, spôsobov výberu penzie či zloženia portfólií fondov, 

kde sa brali do úvahy aj podmienky po vstupe Slovenska do EÚ.“  

Z logiky charakteru dôchodkovej reformy na Slovensku vyplýva, že 

Slovensko sa v dôchodkovom systéme vydalo smerom, ktorý nesledovala 

ani jedna vyspelá krajina EÚ. Z legislatívy Európskej únie vyplýva, že celá 

oblasť sociálnej politiky, vrátane dôchodkového systému, je v kompetencii 

národných štátov. V dôchodkovom systéme prirodzene platia výnimky, 

ktoré nenarúšajú logiku zodpovednosti národných štátov a neexistenciu 
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prerozdeľovania vytvorených národných zdrojov pre dôchodkové systémy 

medzi členskými štátmi EÚ. Výnimky sa týkajú hlavne individuálneho 

prenosu dôchodkových práv do iného štátu EÚ v súvislosti s voľným 

pohybom pracovných síl. To znamená, že v prípade zavedenia kapitali-

začného piliera a kumulovania úspor v dôchodcovských správcovských 

spoločnostiach sa veľká časť dôchodkových úspor budúcich dôchodcov 

stáva finančným kapitálom a môže prekračovať hranice národných štátov 

EÚ. To bolo tiež významným cieľom dôchodkovej reformy na Slovensku, 

osobitne v súvislosti s vysokým podielom kapitalizačného piliera, ktorý v ko-

nečnej podobe predstavoval 9 % odvodov z hrubých miezd a až neskôr 

sa znížil na 4 %. Výsledok desaťročného sporenia v kapitalizačnom pilieri 

z mikroekonomického hľadiska a jeho vplyv na úroveň starobných dô-

chodkov tých, ktorí požiadali ako prví o výplatu z kapitalizačného piliera 

v roku 2015 charakterizuje rámček 4.1.  

R á m č e k 4.1 

Vplyv kapitalizačného piliera na úroveň starobných dôchodkov 

Po desiatich rokoch sporenia má v roku 2015 nárok na penziu z II. piliera 3 tis. ľudí. 
Poberať kombinovanú penziu (z oboch pilierov) sa zatiaľ rozhodlo 314 ľudí a len pre 34 
z nich bol vstup do II. piliera výhodný (sporitelia s vyššími mzdami). Zvyšných 280 
sporiteľov má nižší dôchodok v porovnaní s dôchodkom, ktorý by získali iba z I. piliera. 
Väčšina z 3 tis. ľudí, ktorí získali nárok na penziu z II. piliera očakávajú lepšiu ponuku 
na vyššiu penziu od súkromných poisťovní, prípadne nasporenú sumu radšej ponechali 
na súkromnom účte pre potenciálny prípad dedenia. Počet uzatvorených dohôd 
o vyplácaní dôchodku programovým výberom za obdobie prvých deväť mesiacov roku 
2015 je 34. Priemerný nevalorizovaný dôchodok z II. piliera je 25,62 eur za mesiac. Na 
zakúpenie tohto priemerného dôchodku musel človek nasporiť v II. pilieri 7 923 eur. Ak 
chcú ľudia z II. piliera dostať viac, ako doň vložili, musia na dôchodku žiť viac ako 26 
rokov (museli by sa dožiť veku 88 rokov), čo je vyšší počet rokov ako priemerný vek 
dožitia vo veku odchodu do dôchodku. Teraz sa muži v dôchodku dožívajú v priemere 
72 rokov a ženy 79 rokov. 

Zamestnanec zarábajúci posledných desať rokov priemernú mzdu (momentálne 877 
eur za mesiac), môže mať v II. pilieri ušetrených 7 360 eur. Za túto sumu mohol 
v súkromnej poisťovni kúpiť mesačnú penziu vo výške 21 eur. Ďalších 376 eur bude aj 
naďalej poberať z I. priebežného piliera. Kombinovaný dôchodok dosahuje sumu 397 
eur za mesiac. Ak by sa zamestnanec bol býval rozhodol iba pre dôchodok z I. piliera 
(a nebol by v II. pilieri), jeho mesačný dôchodok by bol 422 eur. V tomto prípade na 
vstupe do II. piliera prerobil 25 eur za mesiac. 

V II. pilieri je 1,5 mil. sporiteľov, ktorí majú na svojich osobných účtoch uložených 6,26 
mld. eur.  

Prameň: Sociálna poisťovňa, 23. 11. 2015.  
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Z údajov o dôchodkoch vyplácaných z kapitalizačného piliera v rám-

čeku 4.1 a za predpokladu, že finančné inštitúcie sa budú naďalej zaisťo-

vať pre prípad straty ako doteraz, vyplýva, že pre poistencov zarábajúcich 

menej ako je priemerná mzda (čo je cca 65 až 68 % zamestnaných), 

bude kapitalizačný pilier nevýhodný. Poistencom by sa naďalej vyplácali 

z nasporených prostriedkov nižšie dôchodky, ako by sa vyplácali iba z I. pi-

liera a nič na tom nezmení ani predĺženie doby sporenia. Za predpokladu, 

že sa nezmení formula na výpočet dôchodkov a postupne sa zmení po-

mer odvodov medzi I. a II. pilierom z dnešných 14 : 4 na 12 : 6, ešte viac 

sa prehĺbia rozdiely v príjmoch medzi vysokými a nízkymi dôchodkami. 

Nehovoriac o finančnej kríze, ktorá môže v budúcnosti kedykoľvek pod-

statne znehodnotiť individuálne dôchodkové úspory sporiteľov v celom 

spektre príjmov a presunúť zodpovednosť za minimálne príjmy veľkej 

časti obyvateľstva na štát.  

Podstatným prvkom v dôchodkovej reforme v roku 2003 vo vzťahu 

k dlhodobým problémom dôchodkového systému bola tiež skutočnosť, že 

sa jednostranne odstúpilo aj od zvýhodnenia žien, ktoré porodili viac detí, 

a to v podmienkach, keď bolo nutné posilniť rodinnú politiku práve z dlho-

dobého hľadiska a prehlbujúcich sa rizík ďalšieho sociálno-ekonomického 

vývoja spojených s nízkou pôrodnosťou. Od rodinnej politiky ako súčasti 

vtedajšej transformácie sociálnej politiky, ktorá by mala zakomponovaný 

prvok podpory druhého a tretieho dieťaťa v rodinách, sa upustilo. V rámci 

vtedy široko diskutovanej témy rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami, 

ako presadzovania koncepcie ľudských práv a gender ideológie pred vstu-

pom do Európskej únie, sa úplne upustilo od zvýhodnenia žien-matiek aj 

v dôchodkovom systéme. Tým sa len posilnila a naďalej sa posilňuje za-

chovávanie nízkej pôrodnosti na Slovensku.49 

V dôchodkovej reforme sa taktiež upustilo od pracovných kategórií, kto-

ré zvýhodňovali odchod do dôchodku pracovníkom vykonávajúcich ťažké 

                                                        
49 Sme si plne vedomí skutočnosti, že na obrat v pôrodnosti (ktorý by tlmil problémy aj 
v dôchodkovom systéme) sú potrebné ďalekosiahle zmeny v širokej škále politík (bytová, 
daňová, penzijná a pod.), nielen zmeny v politike štátnej sociálnej podpory a sociálnych 
dávok pre podporu rodín s deťmi. Nový systém sociálnych dávok pre rodiny s deťmi, ktorý 
sa spustil paralelne s dôchodkovou reformou počnúc rokom 2004, vôbec neprispieva 
k spomaleniu starnutia obyvateľstva „zdola“.  
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a namáhavé práce. Už dnes je zrejmé, že vysoké a jednostranné pracovné 

zaťaženie na výrobných pásoch, ktoré charakterizuje súčasný slovenský 

priemysel, je stále vo väčšej miere aj zdrojom rastúceho počtu chorôb po-

hybového aparátu. Počet invalidov každý rok vzrastie približne o 22,5 tis. 

prípadov.50 Do budúcnosti je preto opodstatnené predpokladať, že vzhľadom 

na očakávané predlžovanie dôchodkového veku, nie všetci zamestnanci 

budú zo zdravotného hľadiska v stave pracovať na plný pracovný výkon 

až do dosiahnutia dôchodkového veku. Zamestnancom vykonávajúcim 

práce v kategóriách 3 a 4 (u ktorých je vyššie riziko poškodenia zdravia 

ako u kategórií 1 a 2)51 by i zamestnávatelia mali prispievať na doplnkové 

dôchodkové sporenie, s čím uvažuje aj Národný program aktívneho star-

nutia (MPSVaR SR, 2014).  

Po skúsenostiach s hospodárskou a finančnou krízou, ktorá začala 

v roku 2008 a ktorá podstatne znehodnotila úspory i v kapitalizačných 

dôchodkových fondoch, znova zosilneli hlasy k návratu k priebežnému fi-

nancovaniu dôchodkov. Napríklad Huffschmid (2009, s. 247) konštatoval: 

„Existujúce PAYGO systémy (priebežné dôchodkové systémy) by mali 

byť zachované a posilnené všade tam, kde existujú; malo by sa upustiť 

od posunu ku kapitálovým systémom, kde takýto posun nastal, malo by 

sa vrátiť k pôvodným systémom, ak je to možné.“ Reakciou na hospodár-

sku a finančnú krízu bolo faktické zrušenie kapitalizačných pilierov v dô-

chodkových systémoch v Maďarsku, Poľsku, ale aj v Českej republike, 

ktorá v porovnaní s ostatnými krajinami skupiny V 4 mala kapitalizačný 

pilier menšieho rozsahu a omnoho kratší čas. Z uvedených krajín Sloven-

sko zostalo krajinou s najväčším rozsahom kapitalizačného piliera. Podľa 

novelizácie Zákona č. 461/2003 Z. z. sa po znížení rozsahu kapitalizačného 

piliera na 4 % z hrubých miezd tých osôb, ktoré sú v tomto pilieri, má podiel 

odvodov postupne zvyšovať až na 6 % hrubých miezd, čo bude nepriaz-

nivo pôsobiť na mieru solidarity. Významnou zmenou bolo odstúpenie od 

                                                        
50 V roku 2014 boli choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva najčastejšou 
príčinou invalidity (24,7 %), nasledované nádorovými ochoreniami (16,5 %) a duševnými 
poruchami a poruchami správania (15,6 %) (Sociálna poisťovňa, Pravda, 10. 3. 2015), čo 
súvisí podľa nášho názoru aj s vysokým pracovným zaťažením.  

51 Par. 31 Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.  

http://www.mzdovecentrum.sk/main/goto.ashx?t=27&p=5036257-5036277
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zásady povinného vstupu do kapitalizačného piliera pre osoby prvýkrát 

vstupujúce na trh práce; kapitalizačný pilier sa stal fakultatívnym.  

Aj keď sa od roku 2017 predpokladá obmedzenie valorizácie starob-

ných dôchodkov podľa miery tzv. dôchodcovskej inflácie, aby sa tlmil 

„nárast“ starobných dôchodkov a celkový objem dôchodkového fondu (z od-

vodov zamestnancov a zamestnávateľov), táto skutočnosť bude postupne 

vytvárať rozdiely medzi novopriznanými dôchodkami (osobám vo veku 

cca 62 rokov) a dôchodkami starších osôb (vo veku cca 75 rokov a viac) 

priznanými pred 10 – 15 rokmi. Dôvodom je fakt, že rast miezd na zákla-

de produktivity práce a hospodárskeho rastu, ktorý sa v budúcnosti pred-

pokladá, môže za cca 10 – 15 rokov (prípadne aj skôr) podstatne rozkolísať 

úroveň starobných dôchodkov. Okrem toho terajšie zvyšovanie starobných 

dôchodkov o rovnakú absolútnu sumu z dôvodu nízkej inflácie (ktorá pre-

chádza až do deflácie) prakticky zastavilo vyrovnávanie vysokých a nízkych 

starobných dôchodkov. V budúcnosti by sa pri vyššej miere inflácie 

(v rozpätí nad 2 až 2,5 % ročne) malo začať uvažovať s opätovným za-

vedením valorizácie starobných dôchodkov na niekoľko rokov o pevnú 

sumu u všetkých starobných dôchodkov.  

Príkladom nerovnomerného zaťaženia sociálnymi odvodmi (vrátane 

odvodov do dôchodkových fondov) všetkých príjmových skupín je pretr-

vávanie ustanovenia, že odvody do dôchodkového fondu majú strop 

(nateraz) v päťnásobku priemernej mzdy.52 Týmto ustanovením sa znižuje 

miera solidarity v dôchodkovom systéme a aj keď podiel osôb, ktorý pre-

kračuje päťnásobok priemernej mzdy nie je veľmi veľký, štát je nútený už te-

raz dotovať dôchodkový systém z iných zdrojov.53 Stanovenie maximálneho 

stropu pre odvody do dôchodkového fondu je neopodstatnené aj vzhľadom 

                                                        
52 Par. 138 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.  

53 Napätosť sociálnych fondov je všeobecná. Napríklad odvody na zdravotné poistenie sa 
platia aj z príjmu pri predaji nehnuteľností § 8, ods. 1 písmeno b) zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Je pravdepodobné, že aj vyšší podiel 
kapitalizačného piliera v dôchodkovom systéme nemôže odbremeniť náklady sociálneho 
systému ako celku aj vzhľadom na nízky podiel výdavkov na sociálnu ochranu z HDP. 
Výdavky na sociálnu ochranu v Slovenskej republike (17,9 % z HDP) boli v roku 2012 
(najnovší údaj Eurostatu k novembru 2015) nižšie o 10,7 p. b. ako priemer EÚ 28 (28,6 % 
z HDP).  
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na celkovo nízke progresívne zdanenie osobných príjmov (najvyššia sadzba 

25 % je z hľadiska medzinárodného porovnania veľmi nízka), ako aj na 

neexistenciu zdanenia najvyšších dôchodkov.54  

Podstatnou zmenou dôchodkového systému bolo zavedenie minimál-

neho dôchodku v roku 2015. Problémom nie je diferenciácia jeho výšky 

v závislosti od toho či dôchodca poberá, alebo nepoberá časť penzie z II. 

kapitalizačného piliera.55 Problémom je ustanovenie o minimálnom počte 

odpracovaných rokov, potrebných na poskytnutie minimálneho dôchodku 

(30 rokov). Okrem toho je počet minimálne odpracovaných rokov pre pri-

znanie starobného dôchodku (15 rokov)56 nedostatočný a do budúcnosti 

by sa mal zvyšovať. Istý rozdiel v príjmoch na dôchodku (po dosiahnutí 

dôchodkového veku) medzi tými čo pracovali a tými, čo nepracovali, sa 

musí zachovať. Dokonca s postupným rastom priemernej úrovne dôchodkov 

by mal tento rozdiel rásť, a to z dôvodu motivácie osôb v produktívnom 

veku zamestnať sa a myslieť na budúcnosť, čo práve u veľkej časti so-

ciálne vylúčenej slovenskej populácie chýba. Osoby, ktoré po dosiahnutí 

dôchodkového veku nebudú mať nárok ani len na minimálny dôchodok, 

budú získavať príjem na živobytie zo systému sociálnej podpory (z dávok 

v hmotnej núdzi).  

Je zrejmé, že starobný dôchodok každého jednotlivca odráža nielen 

stabilné obdobia pracovnej aktivity, ale aj obdobia jej prerušenia, ktoré by 

spoločnosť mala viac či menej akceptovať. Na to sa už v súčasnosti 

vzťahuje princíp solidarity (obdobia starostlivosti o maloleté deti, obdobie 

prípravy na povolanie a pod.), pravdepodobne by však miera tejto solida-

rity mala ešte zosilnieť.  

Do budúcnosti zostáva otvorenou otázkou, či sa dôstojný život starších 

ľudí bude hradiť vo väčšej miere ako doteraz priznanými starobnými dô-

chodkami plynúcimi zo sociálneho poistenia, alebo sa zachová, či vzrastie 

podiel príjmov starších ľudí, ktorým bude časť prostriedkov na dôstojnú 

                                                        
54 Slovenská republika patrí k malej skupine bývalých socialistických krajín, kde sa ne-
zdaňujú ani (najvyššie) starobné penzie.  

55 O tom, či nižšie starobné minimálne dôchodky pre ľudí v II. kapitalizačnom pilieri (ako 
pre ľudí len v I. pilieri) sú v súlade s Ústavou SR, má rozhodnúť Ústavný súd SR.  

56 Par. 65 zákona č.461 o sociálnom poistení.  
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starobu prerozdeľovaná z iných zdrojov. Má sa tým na mysli zo všeobec-

ného zdanenia mimo odvodov na dôchodkové poistenie v rámci aplikácie 

princípu solidarity do systému štátnej sociálnej pomoci. Práve uvedené re-

lácie a ich konkretizácia budú mať významné dôsledky nielen na postave-

nie starších ľudí na starobnom dôchodku, ale aj na ďalší celkový ekono-

mický a sociálny rozvoj krajiny, najmä prostredníctvom daňového systému.  

Z ostatných zmien Zákona o sociálnom poistení (ktoré sa dotkli hlavne 

nižších dôchodkov) a systému sociálnej pomoci, treba uviesť predovšet-

kým zavedenie novej sociálnej dávky, tzv. vianočný príspevok dôchodcom. 

Jeho cieľom je zlepšenie príjmovej situácie dôchodcov hlavne s nízkymi 

starobnými dôchodkami od roku 2006; zvýšenie maximálneho vymeriava-

cieho základu pre odvody do dôchodkového fondu postupne z 3-násobku 

na 4-násobok a na 5-násobok priemernej hrubej mzdy bez zvyšovania 

novopriznávaných dôchodkov nad hranicou 3-násobku priemernej mzdy 

počnúc rokom 2008; stanovenie podmienky pre odchod do predčasného 

dôchodku, a to najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku ta-

kisto počnúc rokom 2008; zákaz paralelného zamestnania počas pobera-

nia predčasného dôchodku od 28. 2. 2011; vyplácanie minimálneho dô-

chodku pri splnení podmienky minimálne 30 rokov dôchodkového poiste-

nia od júla 2015.57  

4.3. Vývoj starobných, predčasných starobných 
a invalidných dôchodkov a ich diferencií  

Je, alebo nie je dôchodkový systém pôvodom rastúcich sociálnych 

nerovností starších ľudí po odchode do starobného dôchodku ak berieme 

do úvahy obdobie od spustenia dôchodkovej reformy v roku 2004? Na 

túto základnú otázku sa pokúsime odpovedať prostredníctvom konkrétnych 

štatistických dát a analýz za obdobie po roku 2004 v členení na starobné 

dôchodky, predčasné starobné dôchodky a invalidné dôchodky.  

                                                        
57 Vyplácanie prvých starobných dôchodkov z II. piliera od roku 2015 sa týka predovšetkým 
osôb vo vyšších pásmach miezd hlavne po štvornásobnom otvorení II. piliera a vystúpení 
z neho osôb, ktoré mali nízke, alebo žiadne úspory na osobných účtoch.  



148 
 

Pre analýzu sme použili vývoj kvartilov, mediánu (2. kvartilu) a aritme-

tického priemeru za roky 2005, 2009 a 2014. Rok 2005 sme zvolili z toho 

dôvodu, že v roku 2004 „dobiehalo“ vyplácanie novopriznaných starobných 

dôchodkov ešte podľa starého dôchodkového systému, čím sme elimi-

novali prípadné nepresnosti. Rok 2009 bol prvým rokom zavedenia eura, 

rokom kedy sa oneskorene vo významnejšej miere prejavili dôsledky ná-

stupu krízy na slovenskom trhu práce v podobe stagnácie miezd a rastu 

nezamestnanosti a bol to rok v strede skúmaného obdobia 2005 – 2014. 

Rok 2014 je rokom s poslednými oficiálnymi údajmi o relevantných uka-

zovateľoch potrebných pre skúmanie vo väzbe na dôchodky slovenskej 

populácie.  

Starobné dôchodky 

Napriek tomu, že obdobie od roku 2004 do roku 2014 bolo relatívne 

krátke v porovnaní s celkovou dobou dôchodkového poistenia osôb pobe-

rajúcich starobné dôchodky, potvrdil sa rast predpokladaného rozdielu 

medzi nízkymi (pod hodnotou 1. kvartilu) a vysokými (nad hodnotou 3. 

kvartilu) dôchodkami; vývoj zachytáva graf 4.1.  

G r a f 4.1 

Vývoj starobných dôchodkov (hodnoty kvartilov a priemeru v eur) 

 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Sociálna poisťovňa SR, Štatistické ročenky z oblasti 
dôchodkového poistenia 2005; 2009; 2014.  

220,50 

319,05 

253,32 

380,96 

256,02 

400,10 

284,10 

452,63 

200

250

300

350

400

450

500

2005 2009 2014

1. kvartil

medián

priemer

3. kvartil



149 
 

Nižšie starobné dôchodky pod hodnotou mediánu a osobitne pod 

hodnotou 3. kvartilu rástli pomalšie ako vysoké dôchodky nad hodnotou 

mediánu. Tento vývoj bol spôsobený tak nižšími mzdami vstupujúcimi do 

výpočtu dôchodku, ale predovšetkým vyššou mierou nezamestnanosti 

medzi nižšie kvalifikovanými, čo je faktor, ktorý pôsobí v slovenskej eko-

nomike už od roku 1991. Na analyzovaných dátach za 9-ročné obdobie 

predstavuje temer štvrtinu obdobia aktívneho veku.  

Pri vyjadrení rastu kvartilov a priemeru bázickými indexmi je rast roz-

dielov v starobných dôchodkoch názornejší (graf 4.2).  

G r a f 4.2 

Vývoj starobných dôchodkov (bázické indexy rastu kvartilov a priemeru, 
2005 = 100) 

 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Sociálna poisťovňa SR, Štatistické ročenky z oblasti 
dôchodkového poistenia 2005; 2009; 2014.  
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potreby dôchodcov, tým že sme porovnali hodnoty 1. kvartilu s hodnotou 

hranice rizika chudoby v eur pre domácnosť jednotlivcov dokumentuje 

tabuľka 4.4.  

T a b u ľ k a 4.4 

Porovnanie hodnôt 1. kvartilu s hranicou rizika chudoby (v eur) 

  2009 2014 

Hodnota 1. kvartilu 288,58 319,05 
Hranica rizika chudoby pre domácnosť jednotlivca 283,58 340,50 

Rozdiel  5,00 -21,45 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Štatistický úrad SR (2015) a Sociálna poisťovňa SR, 
Štatistické ročenky z oblasti dôchodkového poistenia 2009; 2014.  

Z porovnania údajov v tabuľke 4.4 vyplýva, že v roku 2009 bola hod-

nota 1. kvartilu vyššia ako hranica rizika chudoby pre domácnosť jednotliv-

ca len o 5,00 eur (čo je minimálny rozdiel). Tým, že sa podľa EU SILC od 

roku 2009 do roku 2014 zvýšila hranica rizika chudoby (hlavne v dôsledku 

istého rastu miezd osôb v produktívnom veku) na hodnotu 340,50 eur, 

nárast najnižších starobných dôchodkov (pod hodnotou 1. kvartilu) nesta-

čil držať krok s týmto rastom hranice rizika chudoby. Viac ako jedna štvrti-

na dôchodcov poberajúcich starobný dôchodok v prípade, že by žila 

v jednočlennej domácnosti (a poberala by len starobný dôchodok), by bo-

la pod hranicou rizika chudoby. Nízku mieru rizika chudoby (6,2 % – údaj 

z tabuľky 4.2) ovplyvňujú dva faktory. Prvým je spolužitie vo väčších 

domácnostiach s ďalšími členmi domácnosti58 a druhým je poberanie 

vdovského dôchodku u žien (resp. vdoveckého u mužov) v kombinácii 

s iným druhom dôchodku. Ak u žien predstavoval v roku 2014 starobný 

dôchodok v priemere iba 356 eur (čo poberalo 383,8 tis. žien), ďalších 

262,1 tis. žien poberalo vdovský dôchodok v kombinácii s niektorým ďal-

ším druhom dôchodku. U tejto skupiny žien dosiahla priemerná hodnota 

kombinovaného dôchodku až 439,3 eur, čo je viac o 83,3 eur (o 23,4 %) 

                                                        
58 Tu je do budúcnosti potrebné zohľadniť i fakt, že veľká časť produktívnej populácie 
v súčasnosti nastúpila trend života v tzv. single domácnostiach, čo môže pokračovať 
i v období dovŕšenia dôchodkového veku. Nemožno teda v plnej miere počítať s navý-
šením dôchodku jednotlivca z dôvodu spolužitia s ďalšími členmi domácnosti.  
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oproti priemernému starobnému dôchodku žien. To svedčí o význame 

poskytovania vdovských (resp. vdoveckých) dôchodkov a vyplácania kom-

binovaných dôchodkov, čo pôsobí ako faktor ochrany pred chudobou 

hlavne u žien.  

Predčasné starobné dôchodky 

Predčasné starobné dôchodky bolo možné vyplácať do konca roku 

2007 aj viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Stanove-

ním maximálne dvojročnej hranice pred dosiahnutím dôchodkového veku 

pre odchod do predčasného starobného dôchodku (čím sa zabránilo 

zneužívaniu tohto inštitútu) sa súčasne sťažil prístup k tomuto druhu dô-

chodku pre osoby, ktoré na záver pracovnej kariéry stratili zamestnanie. 

Graf 4.3 zachytáva vývoj kvartilov a priemeru predčasných dôchodkov.  

G r a f 4.3 

Vývoj predčasných starobných dôchodkov (hodnoty kvartilov a priemeru 
v eur) 

 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Sociálna poisťovňa SR, Štatistické ročenky z oblasti 
dôchodkového poistenia 2005; 2009; 2014.  
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Rozptyl predčasných starobných dôchodkov medzi rokmi 2009 a 2014 

je miernejší ako u všetkých vyplácaných starobných dôchodkov z toho 

dôvodu, že do predčasného starobného dôchodku (vzhľadom na jeho zní-

ženie o 0,5 % za každých 30 dní oproti starobnému dôchodku) odchádza-

jú ľudia ohrození nezamestnanosťou, ale aj ľudia s nižšou kvalifikáciou, 

a tým nižšími dôchodkami. Detailnejší pohľad na vývoj predčasných dô-

chodkov poskytuje graf 4.4.  

G r a f 4.4 

Vývoj predčasných starobných dôchodkov (bázické indexy rastu kvartilov 
a priemeru, 2005 = 100)  

 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Sociálna poisťovňa SR, Štatistické ročenky z oblasti 
dôchodkového poistenia 2005; 2009; 2014.  

Napriek tomu, že medián, priemer i 3. kvartil rástli približne rovnako hod-

notiac podľa bázického indexu, je zreteľné zaostávanie vývoja 1. kvartilu. 
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sociálna skupina s nižšími nárokmi na dôchodkové dávky, ktorá bude 

vyžadovať vyššiu mieru solidarity na zabezpečenie dostatočných príjmov 

v starobe. Posledné opatrenia na zvýšenie dôchodkov u najnižších príjmo-
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Invalidné dôchodky59 

Osobitosťou u invalidných dôchodkov je skutočnosť, že sa začínajú 

vyplácať podľa potreby bez ohľadu na vek a počet predchádzajúcich ro-

kov sociálneho poistenia. To výrazne diferencuje (okrem samotných zdra-

votných faktorov, t. j. miery poškodenia zdravia) oproti starobným a pred-

časným starobným dôchodkom rozdiely jednotlivých dôchodkov v tejto sku-

pine dôchodkov. Vývoj kvartilov a priemeru vyplácaných invalidných dô-

chodkov zachytáva graf 4.5.  

G r a f 4.5 

Vývoj invalidných dôchodkov (hodnoty kvartilov a priemeru v eur)  

 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Sociálna poisťovňa SR, Štatistické ročenky z oblasti 
dôchodkového poistenia 2005; 2009; 2014.  

Z grafu 4.5 vyplýva, že štvrtina poberateľov invalidných dôchodkov (do 

hodnoty 1. kvartilu) značne zaostáva za ostatnými skupinami poberateľov 

                                                        
59 Štatisticky vykazuje Sociálna poisťovňa SR „invalidných dôchodcov“ len do dosiahnutia 
dôchodkového veku, aj keď z legislatívneho hľadiska sa na invalidného dôchodcu vzťahu-
je iná legislatíva ako na starobného dôchodcu aj po dovŕšení dôchodkového veku. Ak ku 
koncu roka 2004 bolo vyplácaných až 286,3 tis. invalidných dôchodkov, do konca roka 
2009 tento počet poklesol na 204,4 tis., aby do roku 2014 znova vzrástol na 233,0 tis. pri 
neustálom raste priemerného veku priznania invalidného dôchodku (pozri ďalej časť 4.4).  
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v absolútnej úrovni dôchodkov. Rast hodnoty 1. kvartilu medzi rokmi 2009 

a 2014 bol minimálny, čo potvrdzuje aj graf 4.6, vyjadrujúci vývoj bázic-

kými indexmi.  

G r a f 4.6 

Vývoj invalidných dôchodkov (bázické indexy rastu kvartilov a priemeru, 
2005 = 100)  

 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov Sociálna poisťovňa SR, Štatistické ročenky z oblasti 
dôchodkového poistenia 2005; 2009; 2014.  

Pre vysvetlenie zaostávania najnižších invalidných dôchodkov bude 

potrebné vykonať aj ďalšie detailné analýzy podľa jednotlivých chorôb 

v kombinácii s vekom odchodu do invalidného dôchodku i podľa miery 

zníženia pracovnej schopnosti (do 70 alebo nad 70 %).  

Vývoj úrovne novopriznávaných dôchodkov60 

Úroveň kvartilov (vrátane mediánu) a priemerných hodnôt novopriz-

návaných dôchodkov sú zachytené v tabuľke 4.5.  

                                                        
60 Novopriznané dôchodky sú prvé dôchodky dôchodcov v jednotlivých skupinách dô-
chodkov, ktoré sa (za inak stálych podmienok) v ďalších rokoch môžu zvyšovať len valorizá-
ciou. Ich výška, rozdiely a rozptyl sú základom pre hodnotenie prípadných zmien dôchod-
kového systému.  
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T a b u ľ k a 4.5 

Vývoj novopriznaných starobných, predčasných a invalidných dôchodkov 
(hodnoty kvartilov a priemeru v eur)  

  2005 2009 2014 Prírastok 2005 
až 2014 

Starobné 

1. kvartil 216,1 243,6 311,0 94,9 
Medián 285,9 345,8 415,2 129,3 
Priemer 309,9 368,0 431,0 121,1 
3. kvartil 382,7 469,3 527,0 144,3 

  Predčasné starobné 

1. kvartil 233,2 283,5 303,6 70,4 
Medián 275,3 355,8 371,0 95,7 
Priemer 295,6 378,0 398,0 102,4 
3. kvartil 339,8 451,1 464,9 125,1 

  Invalidné 

1. kvartil 131,7 157,7 143,4 11,7 
Medián 199,8 234,5 204,8 5,0 
Priemer 211,8 257,0 236,0 24,2 
3. kvartil 278,2 325,7 290,1 11,9 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Štatistický úrad SR (2015) a Sociálna poisťovňa SR, 
Štatistické ročenky z oblasti dôchodkového poistenia 2009; 2014.  

Z údajov v tabuľke 4.5 vyplýva, že u novopriznaných starobných dô-

chodkov vzrástla od roku 2009 do roku 2014 viac mediánová hodnota ako 

hodnota priemeru, čo svedčí o pozitívnej tendencii k udržiavaniu úrovne 

dôchodkov v prijateľných medziach v strednom pásme úrovne dôchodkov.  

U predčasných starobných dôchodkov uvedená tendencia nenastala 

a prírastky kvartilov (i priemeru) narástli za deväťročné obdobie rovnomer-

ne od 1. po 3. kvartil. Skupina predčasných starobných dôchodcov je a zo-

stane atypická, pretože je v nej vysoký podiel nezamestnaných osôb pred 

priznaním tohto druhu dôchodku. Ak sa v budúcnosti nepodarí znížiť 

pomerne vysokú diskrimináciu starších zamestnancov (v preddôchodko-

vom veku nad 50 rokov) na trhu práce (problémy s opätovným zamestna-

ním sa po strate zamestnania),61 stále väčšia časť môže odchádzať do 

                                                        
61 Podľa reprezentatívneho sociologického výskumu medzi staršími ľuďmi vo veku 50 – 64 
rokov je až 51 % respondentov presvedčených, že na slovenskom trhu práce dochádza 
k vekovej diskriminácii vo vzťahu k starším pracovníkom, k ich diskriminácii pri prijímaní 
a prepúšťaní i k nedostatočnej ochrane (zamestnávatelia ich nechcú zamestnať natrvalo, 
na plný úväzok, ale načierno a pod.) (Bútorová a kol., 2013, s. 34).  
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predčasného, nie starobného dôchodku, a s nižšou úrovňou dôchodkov. 

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy na trhu práce možno počítať s tým, 

že početnosť tejto skupiny ľudí bude rásť, nakoľko nezamestnanou sa 

stáva i významná časť mladej produktívnej populácie a zamestnávatelia 

uprednostňujú zamestnávať ľudí s nízkymi mzdami.  

Najväčšie nerovnomernosti v úrovni novopriznaných dôchodkov vyka-

zuje skupina invalidných dôchodkov, pričom ich úroveň je ovplyvňovaná 

hlavne vekom vzhľadom na charakter zdravotného poškodenia.  

Nasledujúci graf 4.7 zobrazuje vývoj bázických indexov hodnôt kvartilov 

a priemeru novopriznaných predčasných starobných dôchodkov. Z grafu 

je zrejmý pozitívny nárast hodnoty 1. kvartilu smerom k mediánu, čo má 

kladný vplyv na zmierňovanie rozdielov medzi vysokými a nízkymi starob-

nými dôchodkami.  

G r a f 4.7 

Vývoj novopriznaných starobných dôchodkov (bázické indexy rastu kvartilov 
a priemeru, 2005 = 100) 

 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Sociálna poisťovňa SR, Štatistické ročenky z oblasti 
dôchodkového poistenia 2005; 2009; 2014.  

Graf 4.8 charakterizuje vývoj novopriznaných predčasných starobných 

dôchodkov. U tohto typu dôchodkov je pozitívnou tendenciou silnejší rast 
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1. kvartilu oproti ostatným kvartilom (i priemeru) od roku 2009 do roku 

2014.  

G r a f 4.8 

Vývoj novopriznaných predčasných starobných dôchodkov (bázické indexy 
rastu kvartilov a priemeru, 2005 = 100) 

 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Sociálna poisťovňa SR, Štatistické ročenky z oblasti 
dôchodkového poistenia 2005; 2009; 2014.  

4.4. Potenciálne faktory zmien penzijného systému  

Pre zistenie možností ďalšieho vývoja penzijného systému treba ana-

lyzovať faktory ako: vek odchodu do dôchodku podľa rodu, rozdiely v dô-

chodkoch medzi mužmi a ženami, vplyv nezamestnanosti na výšku dô-

chodkov a príspevky k dôchodkom hradené z prostriedkov mimo dôchodko-

vého fondu, ktoré sú v súčasnosti reprezentované predovšetkým tzv. via-

nočným príspevkom.  

Vek odchodu do dôchodku  

Graf 4.9 charakterizuje vývoj priemerného veku odchodu mužov podľa 

jednotlivých druhov dôchodku.  
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G r a f 4.9 

Vývoj priemerného veku odchodu do dôchodku mužov (roky) 

 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Sociálna poisťovňa SR, Štatistické ročenky z oblasti 
dôchodkového poistenia 2005; 2009; 2014.  

Z hodnôt grafu 4.9 vyplýva, že napriek administratívne stanovenému 

veku odchodu do starobného dôchodku penzijnou reformou z roku 2003 

na 62 rokov pre mužov sa ani do roku 2014 nepodarilo podstatne zvýšiť 

priemerný vek odchodu do starobného dôchodku.  

Od roku 2004 do roku 2014 vzrástol priemerný vek odchodu do starob-

ného dôchodku u mužov len o 0,44 roka na 61,88 rokov. Aj u predčas-

ných starobných dôchodkov sa za to isté obdobie zvýšil priemerný vek len 

o 0,76 roka na 60,18 rokov (a to aj napriek tomu, že v roku 2004 nebol 

odchod do predčasného dôchodku vekom nijak limitovaný).  

Odlišný vývoj zaznamenal priemerný vek odchodu do invalidného dô-

chodku, ktorý u mužov vzrástol za 10 rokov v priemere až o 2,89 roka.62 

                                                        
62 Vek odchodu do dôchodku je ovplyvňovaný aj „prísnosťou“ posudzovania zdravotného 
stavu posudkovými lekármi. Za predpokladu, že obmedzenie pracovnej schopnosti nie je 
ovplyvnené subjektívne, zvýšenie priemerného veku treba pokladať za pozitívny jav ako 
dôsledok zlepšenia zdravotného stavu populácie. Čo však možno s ohľadom na stav 
systému zdravotníctva v súčasnosti považovať skôr za nepravdepodobné. Nedostatok 
finančných zdrojov určených na vyplácanie invalidných dôchodkov je viac pravdepodob-
ným dôvodom uvedeného vývoja. Posúvanie hranice odchodu do invalidného dôchodku 
sa prejaví s veľkou pravdepodobnosťou tiež predĺžením priemerného veku. Je to však 
predpoklad, ktorý stojí na reálnosti pokračovania predlžovania priemerného veku.  

61,44 61,88 

59,42 60,18 

46,56 49,45 

67,71 
69,86 

45

50

55

60

65

70

75

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Starobný Predčasný Invalidný Vdovecký



159 
 

Z uvedeného grafu sú zrejmé pohyby priemerného veku odchodu do 

dôchodku v období nasledujúcom po spustení dôchodkovej reformy, ktoré 

bolo vystriedané obdobím finančnej a hospodárskej krízy, čo viedlo do-

konca k poklesu priemerného veku odchodu do starobného i predčasné-

ho starobného dôchodku.  

Výkyvy priznania vdoveckého dôchodku možno vysvetliť len osobit-

nou vekovou štruktúrou žien-manželiek v príslušných vekových kohor-

tách. Vývoj priemerného veku odchodu do dôchodku v jednotlivých dru-

hoch dôchodku žien zachytáva graf 4.10.  

G r a f 4.10 

Vývoj priemerného veku odchodu do dôchodku žien (roky) 

 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Sociálna poisťovňa SR, Štatistické ročenky z oblasti 
dôchodkového poistenia 2005; 2009; 2014.  

Pri porovnaní hodnôt grafu 4.9 (za mužov) a grafu 4.10 (za ženy) tre-

ba podčiarknuť, že u žien sa zaznamenal intenzívnejší rast priemerného 

veku odchodu do dôchodku prakticky u všetkých typov dôchodku.  

U starobných dôchodkov vzrástol priemerný vek odchodu do dôchodku 

o 2,12 roka, čo malo pozitívny vplyv aj na relatívne spomalenie rastu rozdielu 

starobných dôchodkov medzi mužmi a ženami. Rast priemerného veku od-

chodu do starobného (i predčasného starobného dôchodku) žien oproti mu-

žom predsa len tlmil nárast rozdielov v dôchodkoch medzi mužmi a ženami.  
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Rozdiely v dôchodkoch medzi mužmi a ženami  

Slovenská republika patrí podľa údajov Eurostatu do skupiny krajín 

EÚ s najvyššími rodovými rozdielmi v hrubých mzdách (v roku 2013 podľa 

Eurostatu zaostávali priemerné mzdy žien oproti priemerným mzdám 

mužov o 19,8 %). Tento rozdiel v mzdách je príčinou veľkých rozdielov 

medzi mužmi a ženami aj v dôchodkoch. Je to i napriek tomu, že dôchod-

ková reforma z roku 2003 presadila uplatňovanie prísnej rodovej rovnosti 

medzi mužmi a ženami vo všetkých parametroch priznania starobných 

a predčasných starobných dôchodkov.  

Aj keď sa veková hranica pre odchod do starobného dôchodku medzi 

mužmi a ženami úplne vyrovná až v roku 2024, je potrebné analyzovať 

vývoj rozdielov starobných dôchodkov z hľadiska rodu priebežne. Graf 

4.11 znázorňuje vývoj rozdielov medzi mužmi a ženami u hlavných dru-

hov starobných dôchodkov a hrubých miezd.63  

G r a f 4.11 

Vývoj rozdielov dôchodkov a hrubých miezd medzi mužmi a ženami 
(rozdiel v %)  

 

Prameň: Vlastný výpočet na základe údajov: Sociálna poisťovňa SR, Štatistické ročenky z oblasti 
dôchodkového poistenia 2005 – 2014 a Eurostat.  

                                                        
63 Eurostat vykázal rozdiely v mzdách len od roku 2006.  
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Z hodnôt grafu možno usúdiť, že rozdiely v novopriznaných starob-

ných dôchodkoch sú väčšie ako rozdiely v hrubých mzdách. Pri novopriz-

naných predčasných dôchodkoch je tento rozdiel nižší, čo možno vysvet-

liť tým, že do predčasného dôchodku vzhľadom na charakter povolaní 

a vyššej miery nezamestnanosti odchádzajú muži s nižšími mzdami, 

a tým aj s nižšími dôchodkami. V dôsledku toho u novopriznaných pred-

časných dôchodkov sú rozdiely menšie ako u novopriznaných starobných 

dôchodkov.  

Od roku 2012 sa začal rozdiel v starobných dôchodkoch mierne 

zmenšovať, čo je dôsledok rýchlejšieho rastu počtu odpracovaných rokov 

žien ako mužov zaratúvaných do výpočtu starobného dôchodku. V tejto 

súvislosti bude potrebné a účelné v politike rodovej rovnosti prísnejšie 

presadzovať rodovú rovnosť v mzdách. Tak vzhľadom na vysoký rozdiel 

v mzdách (i v dôchodkoch), ako aj na nízku pôrodnosť, treba uvažovať 

znovu so zavedením istých zvýhodnení pre ženy s viacerými deťmi (dvo-

ma a viac) v penzijnom systéme. Teda nie s možnosťou skoršieho od-

chodu do dôchodku, ale s finančným zvýhodnením v kombinácii s počtom 

odpracovaných rokov. To znamená, že by mali byť zvýhodnené ženy, 

ktoré popri viacerých deťoch aj dlhšie počas života pracovali.  

Vplyv nezamestnanosti na výšku dôchodkov  

Spomedzi sociálnych rizík, ktoré významne ovplyvňujú výšku dôchod-

kov možno za jednoznačne fundamentálne riziká považovať stratu za-

mestnania a stratu zdravia. Častokrát ide o vzájomnú previazanosť a mul-

tiplikáciu dôsledkov týchto rizík.  

Práca je považovaná za jeden zo základných nástrojov boja proti 

chudobe. Jej stratou a dlhodobou nezamestnanosťou sa jedinec ocitá, 

v závislosti od podmienok, nad či pod hranicou rizika chudoby počas 

produktívneho veku, s prenosom vplyvu až do dôchodkového veku.  

Slovenská republika patrí ku krajinám s najkratším obdobím vypláca-

nia podpory v nezamestnanosti. Taktiež náhrady mzdy sú počas neza-

mestnanosti z hľadiska medzinárodného porovnania relatívne veľmi nízke.  

Po 6 mesiacoch poberania podpory v nezamestnanosti na Slovensku 

(počas ktorých za nezamestnaného hradí príspevky do dôchodkového 
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fondu štát), ak nezamestnanosť pokračuje, nezamestnanému sa nezvy-

šuje doba dôchodkového poistenia. To sa prejaví neskôr znížením starob-

ného dôchodku, ak si osoba dodatočne nezaplatí odvody sama (ak má 

potrebné zdroje) do dôchodkového fondu. Preto sú staršie osoby v pred-

dôchodkovom veku v mnohých prípadoch nútené odísť do predčasného 

starobného dôchodku, ak pre to spĺňajú zákonom požadované podmien-

ky. Vývoj počtu priznaných predčasných starobných dôchodkov a ich cha-

rakteristiky z hľadiska nezamestnanosti zachytáva tabuľka 4.6.  

T a b u ľ k a 4.6 

Počet novopriznaných dôchodkov, počet nezamestnaných pred priznaním 
predčasného dôchodku a priemerný počet mesiacov v nezamestnanosti  

Rok Rod Počet priznaných 
predčasných 
starobných 
dôchodkov 

Zamestnaným Nezamestnaným Priemerná doba 
nezamestnanosti 

v mesiacoch 
počet v % počet v % 

2010 Muži 16 953 15 406 90,9 1 547 9,1 26 
  Ženy 13 321 12 367 92,8 954 7,2 23 
  Spolu 30 274 27 773 91,7 2 501 8,3 25 

2011 Muži 9 604 6 334 66,0 3 270 34,0 16 
  Ženy 3 069 1 911 62,3 1 158 37,7 15 
  Spolu 12 673 8 245 65,1 4 428 34,9 16 

2012 Muži 11 136 6 259 56,2 4 877 43,8 14 
  Ženy 4 952 2 812 56,8 2 140 43,2 14 
  Spolu 16 088 9 071 56,4 7 017 43,6 14 

2013 Muži 10 394 5 243 50,4 5 151 49,6 15 
  Ženy 4 559 2 210 48,5 2 349 51,5 14 
  Spolu 14 953 7 453 49,8 7 500 50,2 14 

2014 Muži 10 724 5 256 49,0 5 468 51,0 15 
  Ženy 4 863 2 405 49,5 2 458 50,5 14 
  Spolu 15 587 7 661 49,1 7 926 50,9 14 

Poznámka: 1) Za rok 2010 za posledných 5 rokov; za roky 2011 – 2014 za posledné dva roky pred 
priznaním predčasného dôchodku.  

Prameň: Sociálna poisťovňa SR.  

Z údajov v tabuľke 4.6 vyplýva, že v posledných troch analyzovaných 

rokoch (2012 – 2014) podiel ľudí odchádzajúcich do predčasného starob-

ného dôchodku predstavuje cca 50 % a dĺžka nezamestnanosti v posled-

ných dvoch rokoch pred priznaním dôchodku bola v priemere 14 mesiacov.  
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Odchod do predčasného dôchodku je tiež jedným z najkontroverznej-

ších fenoménov v súvislosti s dôchodkovým systémom. V Národnom pro-

grame aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 (MPSVaR SR, 2014, s. 44) 

sa predpokladá sprísnenie podmienok nároku na predčasný starobný 

dôchodok. V prípade realizácie pôjde o opatrenie, ktoré môže oddialiť 

prístup k dostatočnému príjmu pre nezamestnaných v preddôchodkovom 

veku. Zároveň sa tým môžu zvýšiť náklady štátneho rozpočtu na systém 

sociálnej pomoci v dôsledku vyplácania dávok v hmotnej núdzi ľuďom 

čakajúcim na priznanie starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového 

veku. Podľa terajšieho nastavenia podmienok zníženia predčasného dô-

chodku oproti starobnému dôchodku (o 0,5 % za každých 30 dní, čo je 

6 % ročne) a pri terajšej úrovni pravdepodobnosti dožitia, Sociálna pois-

ťovňa SR nedopláca na osoby poberajúce predčasný starobný dôchodok 

(Bútorová a kol., 2013, s. 411). Ďalšie sprísňovanie podmienok vypláca-

nia predčasného starobného dôchodku by malo spočívať len vo zvýšení 

minimálneho počtu rokov pre priznanie predčasného starobného dôchodku, 

ale nie v splnení podmienky, aby tento dôchodok bol vyšší ako 1,2-náso-

bok životného minima. Človek ba nemal byť sankcionovaný za to, že 

pracoval po celý život na slabšie platených pracovných miestach a navy-

še, aby musel pracovať dlhšie (až do dovŕšenia riadneho dôchodkového 

veku), oproti tomu, kto zarábal viac. Stanovenie podmienky výšky „mini-

málneho“ predčasného starobného dôchodku v prípade dostatočne dlhé-

ho obdobia práce počas života je svedectvom nízkej miery prerozdelenia 

finančných prostriedkov v dôchodkovom fonde v I. dôchodkovom pilieri.  

Všeobecne na potrebu vyššej solidarity v penzijnom systéme a vyššiu 

mieru prerozdelenia financií v I. dôchodkovom pilieri znova upozornili aj 

experti OECD (OECD, 2012, s. 21).  

Vianočný príspevok 

V súvislosti s nízkymi starobnými dôchodkami sa vláda SR stále ne-

rozhodla k vyššej miere prerozdelenia prostriedkov v I. dôchodkovom pi-

lieri. Nízke penzie dotuje z prostriedkov všeobecného zdanenia formou via-

nočných príspevkov k dôchodkom, čo v podstate zvyšuje náklady na dô-

chodkový systém. Pritom počet ľudí, ktorým sa vypláca vianočný príspevok 
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podľa údajov Sociálnej poisťovne SR je enormne vysoký (v roku 2012 

1,13; v roku 2013 1,12; v roku 2014 1,12 mil. osôb).  

Podmienky vyplácania vianočného príspevku sú rovnaké u všetkých 

hlavných typov dôchodkov (starobný, predčasný starobný, invalidný atď.) 

a o jeho nároku rozhoduje len výška dôchodku. O celkovo nízkej úrovni 

dôchodkov svedčí aj vyplácanie vianočného príspevku do hodnoty dô-

chodkov, ktorá až o cca 20 % prekračuje hodnotu priemerného (sólo) 

starobného dôchodku.64 K vianočnému príspevku, ktorý sa vypláca od ro-

ku 2006, pribudla roku 2013 valorizácia dôchodkov o rovnakú pevnú su-

mu (nie o rovnaké percento) bez ohľadu na výšku poberaného dôchodku. 

Oba tieto systémy majú zabezpečiť zníženie zaostávania nízkych dô-

chodkov oproti vysokým dôchodkom. Hlavné charakteristiky oboch sys-

témov vyrovnávania úrovne dôchodkov sú uvedené v tabuľke 4.7.  

Z údajov v nasledujúcej tabuľke vyplýva, že pre dôchodok na hranici 

priznania maximálneho vianočného príspevku, predstavoval vianočný 

príspevok (z mesačného dôchodku) v roku 2012 2,84 % (5,53/194,58), 

v roku 2013 3,16 % a v roku 2014 a 2015 4,21 %. U nižších dôchodkov 

ako je maximálna hranica je tento podiel ešte vyšší. Možno však konšta-

tovať, že v prepočítaní na mesiac je hodnota plného vianočného príspev-

ku mimoriadne nízka. V roku 2013 predstavovala len asi 50 % z hodnoty 

valorizácie starobných dôchodkov, v roku 2014 sa tieto hodnoty vyrovnali 

a v roku 2015 hodnota vianočného príspevku len mierne predstihla hod-

notu valorizácie. Vplyvom poklesu inflácie (ktorá v istých krátkych obdo-

biach prechádza do deflácie) sa aj zámer vlády vyrovnávať zaostávanie 

veľmi nízkych dôchodkov za vyššími a vysokými dôchodkami míňa účinkom, 

keď valorizácia dôchodkov pre rok 2016 je stanovená iba na hodnotu 

1,90 eur. Okrem toho v roku 2017 skončí prechodné obdobie valorizácie 

o pevnú sumu a od roku 2018 sa budú dôchodky valorizovať len o tzv. dô-

chodcovskú infláciu, ktorá zohľadní iba štruktúru výdavkov dôchodcov.  

                                                        
64 Hranica pre vyplácanie vianočného príspevku je stanovená ako 60 %-ná úroveň prie-
mernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok (zákon č. 592/2006 Z. z. 
o poskytovaní vianočného príspevku).  
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T a b u ľ k a 4.7 

Hlavné charakteristiky rastu nízkych dôchodkov (eur) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Maximálny VP1) – za rok 66,39 75 100 100 – 
– v prepočte na mesiac 5,53 6,25 8,33 8,33 – 

Hranica pre plný VP 194,58 198,09 198,09 198,1 – 
Hranica pre minimálny VP 471,6 483,0 494,4 514,8 – 
Priemerný starobný dôchodok (sólo) 375,8 390,5 400,1 – – 
Počet poberateľov VP (v mil. os.) 1,128 1,121 1,118 – – 
Valorizácia starobných dôchodkov – 11,2 8,8 5,20 1,9 

1) Za rok 2014 a 2015 vrátane jednorazových príspevkov k Vianočnému príspevku (VP).  

Prameň: Sociálna poisťovňa SR a vlastné prepočty.  

Dokiaľ sa nepristúpi k razantnejšiemu priblíženiu vysokých a nízkych 

novopriznávaných starobných dôchodkov a následne aj dôchodkov pri-

znaných v minulosti, t. j. k vyššej solidarite v I. dôchodkovom pilieri, do-

vtedy bude potrebné vydávať pravdepodobne už po roku 2018, kedy sa 

prejde na rast starobných dôchodkov o tzv. dôchodcovskú infláciu, stále 

väčšie finančné prostriedky na podporu dôchodkového systému, aby sa 

ešte intenzívnejšie neprehlbovali rozdiely v príjmoch jednotlivcov i domác-

ností vyplývajúce z penzijného systému.  

Mikroekonomická analýza od roku 2004 potvrdila, že slovenský pen-

zijný systém má i naďalej bude mať problémy udržať sociálne únosné 

rozdiely medzi vysokými a nízkymi príjmami v oblasti starobných dôchod-

kov. Do slovenského penzijného systému v roku 2003 neboli zakompo-

nované prvky, ktoré by chránili značnú časť pracovných síl, a teda budú-

cich starobných dôchodcov, od rastúcich sociálnych rizík. Najväčšie so-

ciálne riziká, ktoré sa prenášajú z obdobia produktívneho veku aj do 

dôchodkového veku, a ktoré začínajú postihovať viaceré skupiny profesií, 

súvisia s nezamestnanosťou.  

Čiastkové zmeny penzijného systému z roku 2003 v období do roku 

2015 zmierňovali prepad ešte väčšieho počtu dôchodcov do pásma chu-

doby, resp. vyššej materiálnej deprivácie. Penzijný systém by mal mať 

ambíciu nielen zabrániť na domácich dátach založenej príjmovej chudobe, 

ale mal by sa cieľovo orientovať na znižovanie materiálnej deprivácie 

starších ľudí, ktorá je aj z medzinárodného hľadiska extrémne vysoká.  
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Penzijný systém bude vyžadovať v I. dôchodkovom pilieri oveľa vyššiu 

mieru solidarity medzi osobami s vysokými a nízkymi mzdami. Malo by sa 

preto zmeniť terajšie nastavenie vzorca pre výpočet starobných dôchod-

kov tak, aby dôchodkový systém pri dostatočnom počte odpracovaných 

rokov negeneroval neprimerane nízke starobné dôchodky, ktoré by vyža-

dovali ďalšie dotovanie z mimodôchodkových fondov (vo forme vianoč-

ných príspevkov, dávok v hmotnej núdzi vyplácaných zo systému sociál-

nej pomoci a pod.). Je nevyhnutné pripraviť formy, ktorými sa zabezpečí 

vyššia solidarita v penzijnom systéme tak pre osoby odchádzajúce z pra-

covného života do starobného dôchodku, ako ja pre starodôchodcov. Opti-

málnou bude kombinácia viacerých prístupov. Základom je zmena sys-

tému výpočtu „osobného mzdového bodu“, ktorý stelesňuje mieru solida-

rity v penzijnom systéme, optimalizácia rozsahu kapitalizačného piliera 

i postupné progresívne zdanenie starobných dôchodkov a prerozdelenie 

prostriedkov v rámci celkového dôchodkového fondu, aby sa v už blízkej 

budúcnosti eliminoval zvýšený tlak na potrebu finančných zdrojov mimo 

dôchodkového fondu.  

Postupný rast progresívneho zdanenia miezd i starobných dôchodkov 

pri predpokladanom ekonomickom raste a celkovom raste osobných 

príjmov hlavne u sociálnych skupín s najvyššími príjmami by mal byť 

významným prostriedkom k posilneniu „sociálneho typu štátu“ Slovenskej 

republiky, ktorý vo výdavkoch na sociálnu ochranu (vrátane výdavkov na 

dôchodky) značne zaostáva za vyspelými krajinami EÚ.  
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5. VPLYV VONKAJŠÍCH FAKTOROV NA PREHLBOVANIE  
POLARIZÁCIE V SPOLOČNOSTI  

Slovenská ekonomika a spoločnosť má za sebou viac ako dve desiatky 

rokov vývoja v zásadne odlišnom systéme fungovania, ako tomu bolo 

pred rokom 1989. V procese transformácie ekonomiky a krízových pod-

mienok po roku 2008 bola slovenská populácia vystavená rôznej miere 

vonkajších vplyvov, ktoré sa v jednotlivých regiónoch sprostredkovane 

cez politické rozhodnutia vládnucej elity pretavili do jej životných podmie-

nok. Vysoká miera otvorenosti znamená vzhľadom na nastavené para-

metre ekonomiky, produkčnú základňu a vlastnícku štruktúru podnikov 

i vysokú mieru závislosti od pôsobenia vonkajších faktorov. Tempo, spô-

sob realizácie adaptačných procesov v európskom priestore a globálne 

polarizačné tendencie sa imanentne dotýkajú i Slovenska. Rozšírenie 

nevyhnutných adaptačných procesov o riešenie problémov zviditeľňujú-

cich sa tektonických zlomov v globálnej spoločnosti, pri rastúcom pnutí 

sociálneho charakteru, predstavuje súbor náročných dlhodobých úloh, 

v ktorých si i Slovensko bude hľadať svoje miesto. Pokiaľ sa o to nepokú-

si, je reálny predpoklad, že prehlbovanie polarizácie slovenskej spoloč-

nosti bude pokračovať i v oblasti príjmov populácie.  

5.1. Charakter tektonických zlomov vo svete  
a reakcie globálnej spoločnosti  

Pri hodnotení súčasných adaptačných procesov možno konštatovať, 

že existuje niekoľko kľúčových tektonických zlomov, ktoré majú určitý 

charakter pulzovania. Priamo i sprostredkovane ovplyvňujú systém a me-

chanizmy globálnej spoločnosti. Ide o:  

– charakter adaptačných procesov,  

– impakt technológií na budúci vývoj globálnej ekonomiky a spoločnosti,  

– nové definovanie vzťahu ekonomiky, geopolitiky a formovania civili-

začných posunov vo väzbe na zmenu prírodných podmienok,  
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– civilizačný zlom v spoločnosti, a to v súčasnosti a budúcnosti (v stred-

nodobom a dlhodobom časovom horizonte).  

Jednou zo zásadných otázok je vplyv technológií na obraz spoločnosti. 

Nejde len o dôsledky ich dopadu na pracovný trh. Sledovať možno neví-

daný „ošiaľ“ z rýchlosti pribúdajúcich adaptácií informačných technológií, 

z nových foriem aplikácií pri rozvoji sociálnych sietí. Zdanlivo to vyzerá 

tak, že vďaka IT technológiám dochádza principiálne ku skvalitneniu fun-

govania spoločnosti. Rozsah vplyvu technológií sa však dotýka i radi-

kálnych zmien v oblasti robotiky, genetického inžinierstva, zmien v oblasti 

zdravotníctva, vzdelávania, štátnej správy, i riadenia veľkých korporácií.  

Impakt technológií  

Zavádzanie nových technologických „elementov“ mení zaužívané sys-

témy riadenia. Zvlášť významne sa to prejavuje v oblasti subkontraktingu 

a outsourcingu. Dochádza i k novému definovaniu vzťahu medzi dodáva-

teľmi komponentov a finalizujúcimi podnikmi, medzi tými, ktorí vlastnia 

informácie o vzťahu a komunikácii so zákazníkmi, ale aj tými, ktorí vďaka 

informačným technológiám mohli preniesť biznis a cielenú stratégiu z ná-

rodnej na nadnárodnú, resp. planetárnu úroveň. Bez zásadného rozvoja 

informačných technológií (IT) by uvedené zmeny v kvalite a rozsahu 

vzťahov nevznikli.  

V pohľadoch verejnosti uprených na zrýchlený nástup nových aplikácií 

v oblasti facebooku, ikomers či internetového elektronického obchodova-

nia zatiaľ absentuje uvedomenie si blízkeho dôležitého zlomu, ktorý re-

prezentujú tri nové vývojové línie:  

1. strategický koncept „Industrie 4.0“,65 rozvíjaný predovšetkým v Nemecku;  

                                                        
65 Založený na inteligentných produkčných systémoch novej generácie, ktoré spájajú in-
ternet vecí, internet služieb, spolupracujúce roboty, prvky umelej inteligencie a ďalšie tech-
nológie. Predpokladá sa, že v najbližších desiatich rokoch bude každý stroj i súčiastka 
schopné spolu komunikovať. V spojení s ďalšími technológiami získa výroba schopnosť 
samoriadenia. Pôjde o systém s decentralizovaným riadením a autonómnym rozhodovaním. 
Odborníci hovoria o inteligentných fabrikách a označujú ich pojmom kyber-fyzikálne systé-
my. Kľúčovými budú experti schopní prepojiť IT, mechanickú a inžiniersku stránku výroby. 
Znamená to, že pôjde o crossover s úplne novými kvalifikačnými nárokmi. Konkrétnym 
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2. systém big data,66 využívaný v rastúcom počte oblastí a umožňujúci 

spracovávať extrémne veľké dátové súbory, čím rastie potenciál for-

movania rôznych pohľadov na vývoj ekonomických, geopolitických, fi-

nančných a iných javov;  

3. rozvoj internetu vecí, ktorý predstavuje možnosť rozšírenia poznania 

všetkého, od fungovania konkrétnych spotrebičov až po „chod“ kon-

krétnej spoločnosti, od riadenia dopravných, energetických, informač-

ných tokov až po oblasti činnosti finančného a bankového sektora.  

V tejto súvislosti dochádza ku kontinuálnej zmene podmienok aj v sa-

motných informačných technológiách. Je potrebné brať do úvahy vývoj 

internetu v 1., 2. a 3. generácií, rozvoj súčasných cloudových systémov, 

umožňujúcich delegovať spracovávanie dát na externé subjekty, rast 

významu bezpečnostných protokolov v rámci ochrany správy dát, stále 

významnejšie rozširovanie systému 3D tlače, systému personalizovanej 

spoločnosti a systému individualizovanej ekonomiky. Na jednej strane 

dochádza k intenzívnemu procesu prepájania rôznych subjektov i jednotli-

vých členov spoločnosti, na druhej strane sa globalizačné procesy prehlbu-

jú a rozširujú (väčšina procesov sa už neodohráva v národnom alebo 

kontinentálnom rámci, ale v globálnom rámci planetárneho typu). Zásadne 

                                                                                                                 
príkladom je závod Siemens Elektronikwerk Amberg v Nemecku, vyrábajúci programova-
teľné logické automaty PLC Simatic (malé priemyselné počítače, riadiace jednotky určené 
na automatizáciu procesov v reálnom čase). Ide o príklad výrobného prostredia, ktoré by 
sa o niekoľko rokov malo stať štandardom. Cieľom je postupná digitalizácia všetkých krokov 
výrobného reťazca a ich začleňovanie nielen do komplexného výrobného procesu, ale i do 
celej dodávateľsko-odberateľskej siete. Dramaticky sa zmenili pracovné postupy i výsledky. 
Výrobná plocha a počet zamestnancov zostal od roku 1989 bez zmeny, výrazne sa však 
zvýšila kvalita. Ľudia sú stále dôležití, no najmä vo vývoji a dizajne produktov, výrobnom 
plánovaní a pri riešení neočakávaných udalostí. Dostupné na: <http://www.siemens.com/ 
press/pool/de/events/2015/digitalfactory/2015-04-hannovermesse/presentation-e.pdf>.  

66 Big data predstavujú pre podniky a organizácie informácie o nových trendoch v rôznych 
oblastiach, napomáhajú tak v rozhodovaní či určovaní stratégie. Ich správne analyzovanie 
môže prispieť k zásadným zlepšeniam v ekonomike, podnikaní i v celkovom fungovaní 
spoločnosti. Aj na Slovensku umožňujú niektorým firmám efektívnejšie komunikovať so 
zákazníkmi a ponúkať im individuálne orientované produkty i služby. Podľa niektorých 
odborníkov sa využívanie big data zbytočne démonizuje v súvislosti s ochranou osobných 
údajov používateľov. Oponuje sa tým, že v komerčnej sfére sa s veľkými dátami pracuje 
výlučne v anonymizovanej podobe.  
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sa mení celková produkčná, vývojová, ako aj spotrebiteľská štruktúra 

v rámci pôsobenia transnacionálnych korporácií. Systém 3D tlače umož-

ňuje prvýkrát v histórií reálne osobitné postavenie malých a stredných 

výrobcov, pracujúcich pre konkrétneho zákazníka. Títo realizujú indivi-

dualizovanú produkciu v parametroch, ktoré sú ekonomicky únosné a pri-

nášajú dostatočnú mieru ekonomickej efektívnosti. Zároveň sú postačujú-

co atraktívne na to, aby boli priestorom pre nový spôsob podnikania.  

V 90. rokoch minulého storočia transnacionálne korporácie posilnili 

svoju pozíciu a napriek úvahám futurológov nekompromisne ovplyvňujú 

globálny vývoj i naďalej. Preniesli problém konkurencieschopnosti a pro-

duktivity na svojich subkontraktorov. Títo musia v plnej miere znášať pod-

mienky „nadiktované“ veľkými transnacionálnymi korporáciami. V súčasnosti 

sa korporácie vďaka informačným technológiám „zmocňujú“ kľúčovej po-

zície, ktorou je komunikácia so zákazníkom na jednej strane a komuniká-

cia s výrobcom na druhej strane. Je zrejmé, že ten, kto vlastní kľúčový 

transmisný prvok, teda vie aký výrobok spotrebiteľa zaujíma a zároveň 

pozná výrobné štruktúry, môže malému lokálnemu výrobcovi definovať 

podstatnú informáciu o predstave výrobku alebo o službe pre konkrétne-

ho zákazníka. Má sa na mysli taký lokálny výrobca, ktorý je vďaka nové-

mu posunu technológie schopný vyrábať malosériové výrobky špičkovej 

úrovne. Korporácie sa tak dostávajú na novú kvalitatívnu úroveň ovplyvňo-

vania všetkých riadiacich procesov ekonomického, produkčného a spotre-

biteľského charakteru. Pritom je zrejmé, že vďaka systému big data je 

možné vyrobiť dostatočne individualizované produkty a zároveň tiež uni-

verzálnu produkciu založenú na modulárnych systémoch. To dovoľuje 

s minimálnymi nákladmi vyrábať a poskytovať nesmierne široký sortiment 

špecificky modifikovaných produktov a služieb.  

Bez IT by sa nemohol „objaviť“ ani internet vecí, ani personalizovaná 

a individualizovaná ekonomika. Internet vecí umožňuje vyrábať kompo-

nenty kdekoľvek a optimalizovať štruktúru tvorby finálneho produktu. 

Personalizovaná ekonomika znamená ekonomiku, ktorá sa zaoberá 

priamou komunikáciou s konkrétnym subjektom, či už s občanom, spotrebi-

teľom alebo producentom. Väčšina objednávok sa už nerealizuje v ob-

rovských sériách. Odchádza sa z predpokladu ekonomickej efektívnosti 
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založenej na maximalizácii produkcie výrobkov v obrovských sériách, čím 

sa znižovali jednotkové náklady. Nové technológie umožňujú túto dogmu 

prelomiť. Ide o malosériovú výrobu špičkových produktov pre konkrétne-

ho zákazníka, ktorý si individuálny prístup cení viac ako všeobecne 

klientsky orientovaný produkt.  

Podmienky, ktoré vyvolávajú potrebu nových prístupov súvisia i so 

zmenou kúpyschopnosti populácie, so stratifikáciou jej príjmov a s celko-

vou polarizáciou spoločnosti. Nepopierateľne v tom zohráva dôležitú 

úlohu nové postavenie národnej ekonomiky v globalizačných procesoch. 

Na globálnych trhoch operujú predovšetkým transnacionálne korporácie 

(TNK). Ich stratégie sú v oblasti produkcie a spotreby už historicky dlhšie 

obdobie nasmerované na väčšie ako kontinentálne teritórium. Tieto kor-

porácie menia svoj prístup v rámci výskumnej, vývojovej, produkčnej 

a spotrebiteľskej vertikály tak, že v súčasnosti služby spojené s výrobkom 

predstavujú 50 až 60 % ceny finálneho produktu. Určujúcim faktorom 

konkurencieschopnosti sa stáva individualizácia výrobku pre konkrétny 

a úzky segment zákazníkov a nákladovosť či znižovanie jednotkovej ceny 

sú až ďalšími v poradí. Individualizácia sa dotýka i pokračovania vývoja 

„inteligentných spotrebičov“, rozvoja systému smart grid v energetike 

i smart cities v oblasti urbanizácie. To bude zväčšovať nároky na riade-

nie informačných a komunikačných systémov a vyžadovať zvýšenú flexi-

bilitu vnútri spoločnosti. Bude nevyhnutné zmeniť i celkovú štruktúru 

riadenia spoločnosti, nakoľko sa začnú meniť i klasické služby infraštruk-

túry spoločnosti ako je energetika, doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo 

a bezpečnosť.  

Rozporuplné aspekty bezpečnosti  

Jednotlivé etapy kontrolovanej spoločnosti sú zviazané s rôznymi as-

pektmi bezpečnosti, stratou súkromia a s určitým obmedzovaním indivi-

duálnosti v spoločnosti. Dochádza k stále výraznejšej kooperácii a komu-

nikácii diferencovaných entít v rámci tzv. zdieľanej ekonomiky. Má sa na 

mysli napríklad rozvoj poskytovania služieb v doprave a bývaní v dôsledku 

technologického posunu v oblasti IT: napr. Uber, Airbnb, ktoré znamenajú 

obrovský boom nového typu podnikania z pohľadu rozsahu zapojenej 
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populácie i štruktúry zdieľaných činností. Vzhľadom na rozsah nových 

vytváraných sietí však dochádza k nárastu potenciálu neodhadnuteľných 

problémov a neistoty v spoločnosti. Dotýka sa tak rôznych aspektov bez-

pečnosti, ako aj celkového poistného systému, či už vo väzbe na budúce 

starobné dôchodky, alebo na zdravie. Vytváranie podmienok, v ktorých je 

formovaná predstava o takmer absolútne slobodnom individuálnom rozho-

dovaní, zakrýva podobu toho čo predstavovalo bývalý štandard od 50. ro-

kov 20. storočia. Toho čo znamenalo istotu a bezpečnosť tak v pracov-

nom prostredí, ako aj v rodinnom zázemí z pohľadu života jedinca.  

Súčasťou tohto procesu je i určité znižovanie prahu citlivosti obyvateľ-

stva na rôzne negatívne sociálne javy. Príkladom, kedy sa nové techno-

lógie prijímajú s „otvorenou náručou“ pri kontrole bezpečnosti a znižuje sa 

prah jej citlivosti, napr. na vojnové konflikty, je použitie robotických zaria-

dení (dronov) či robotických lietadiel, robotických vojakov, ktoré zdanlivo 

šetria ľudské životy alebo dokážu zabezpečiť dodávku liekov v ťažko 

dostupných oblastiach či na územia, kde je vojnový konflikt. V civilnej 

službe už drony napríklad zabezpečujú dodávky rôznych bežných tovarov. 

Že ide zároveň o potenciál sofistikovaného systému kontroly „bezpečnosti“ 

občanov si uvedomuje len malá časť obyvateľov. Najmä u mladej gene-

rácie sa stále výraznejšie stiera rozdiel medzi virtuálnou počítačovou hrou 

a skutočným bojom v realite, čím sa znižuje miera citlivosti na prípadné 

vojnové konflikty a straty na životoch. Tiež frustrácia z rôznych negatív-

nych životných situácií presúva veľkú časť jedincov do určitej virtuálnej 

reality počítačových programov, s ktorou sa stotožňujú.  

Aj v prípade rozvoja systémov ako sú sociálne siete, ktoré znamenajú 

zvyšujúci sa stupeň zdieľania, existuje celý rad závažných otázok. Dob-

rovoľné zdieľanie informácií jednotlivca v rámci skupín môže byť predpo-

kladom pre ovplyvňovanie v oblasti módy, cestovania, rôznych zážitkov 

a pod., ktoré chcú byť videné ako to, čo rozšíri jeho poznanie. Toto dob-

rovoľné zdieľanie i intímnych informácií však môže byť bremenom a ra-

dikálnym problémom, napríklad pri prijímaní do zamestnania, kedy s urči-

tým druhom citlivých informácií disponuje i potenciálny zamestnávateľ. 

Na jednej strane sa teda sociálnymi sieťami šíri voyeurizmus, na druhej 

strane stále reálnejšiu podobu má neistota a znepokojenie nad možným 
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zneužitím osobných informácií proti jednotlivým členom spoločnosti. Je 

možnosť zneužitia osobných informácií vedľajším produktom rozvoja 

sociálnych sietí a zdieľania, alebo ide o zámerný prepracovaný systém 

a spôsob ovládania spoločnosti? Vytvorenie širokého zoznamu potenciál-

nych darcov orgánov pre čierny trh na základe zdieľaných informácií 

o zdraví tiež nie je nemožný. Vytvorenie špecifických spotrebiteľských 

zoznamov a pravidelné „atakovanie“ potenciálnych klientov je otvoreným 

a priehľadným javom už v súčasnosti, ktorého je možné zbaviť sa jedno-

duchým nastavením v PC (na nejakú dobu od jedného „ponúkača“).  

O mnohých cieľoch a zoznamoch na základe kombinácií zdieľaných 

informácií sa však nemožno dozvedieť, ani ich predpovedať. V spojení so 

špičkovými sledovacími systémami, napríklad odpočúvacími (v roku 2013 

NSA odpočúvala dokonca pápeža Benedikta XVI. a nemeckú kancelárku 

Merkelovú), je možné hovoriť o sofistikovaných bezpečnostných systé-

moch, ktoré vraj majú zvlášť v súčasnosti slúžiť na ochranu spoločnosti 

pred terorizmom či inými deštrukčnými javmi. V tejto súvislosti je možné 

uviesť pokročilé technológie využívané v kozmických programoch, zame-

raných na družicové systémy. Tieto dokážu zabezpečiť spoľahlivú navi-

gáciu nielen v rámci dopravy. Najnovšie satelity amerického programu 

KeyHole KH 12 a KH 13 dokážu z výšky 300 km urobiť snímky, na kto-

rých sú zreteľné objekty vo veľkosti 10 cm. Iné systémy, ktorými disponujú 

napríklad automobilky, majú informácie o všetkých ľuďoch s dopravnými 

priestupkami, nakoľko adekvátne vybavené automobily majú zabudované 

GPS moduly. A takéto autá sú sledované hneď viacerými satelitmi.67  

Aj v bankovom sektore možno sledovať rastúcu koncentráciu informá-

cií a kontroly spoločnosti, ktorá sa prejavuje vo vytváraní tlaku na prechod 

na kompletný bezhotovostný systém a vytvorenie virtuálnych peňazí. 

Cena, ktorú platí jednotlivec za takéto formy bezpečnosti sú pre niekoho 

relatívne vysoké, pre ďalších príliš vysoké, no veľká časť obyvateľstva 

                                                        
67 Za niekoľko rokov sa v EÚ stane povinným sledovací systém eCall, schválený Európskym 
parlamentom v roku 2015. Dôvodom je 25 tisíc mŕtvych v dôsledku dopravných nehôd, 
kedy nebola poskytnutá včasná pomoc. Sledovací systém bude schopný situáciu vyhodno-
tiť a zavolať pomoc. Už v súčasnosti ho za príplatok ponúkajú značky ako BMW, Citroen, 
Volvo a Ford. Problémom je ďalšia forma „kontroly“, ktorú poskytuje režim FSD s priesto-
rom pre tzv. „dobrovoľné dáta“, ktoré je možné použiť neznámym spôsobom.  
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to nepociťuje negatívne vôbec, aj keď ide o stratu súkromia a intimity 

všeobecne. Súčasne však s touto stratou neexistuje možnosť kontroly 

správcov informácií a ani tých, ktorí ich využívajú. Opäť možno položiť 

niekoľko otázok, súvisiacich s náhodnosťou či zámerom takéhoto jedno-

stranného procesu riadenia bezpečnosti. Čo však možno zodpovedať 

jednoznačne je to, že tieto procesy vedú v spoločnosti k maximalizácii 

koncentrácie moci.  

Užší vzťah geopolitiky a ekonomiky  

Od konca 90. rokov možno registrovať postupné prehlbovanie vzá-

jomných väzieb medzi geopolitikou a ekonomikou. Nejde pritom iba o ob-

lasť obchodných sporov či menových vojen, ktorých sa zúčastňujú jednot-

livé krajiny alebo zoskupenia krajín. Stále výraznejšie sa tieto väzby pre-

javujú pri formovaní novej architektúry geopolitického prerozdelenia sve-

ta. Konkrétnym príkladom je prehlbujúci sa konflikt Západu s Východom, 

vyúsťujúci do použitia sankcií voči Rusku, čo možno považovať za jednu 

z foriem povýšenia geopolitických záujmov nad ekonomiku samotnú. Ďal-

ším prejavom širšej geopolitickej dimenzie je napríklad „súboj“ v oblasti 

cien ropy, ktorého aktérmi sú USA, Saudská Arábia a niektoré ďalšie 

krajiny na čele s Ruskom. Je zreteľné, že vývoj ceny ropy a jej súčasná 

hladina na úrovni cca 35 USD za barel, je výsledkom súperenia medzi 

producentmi ropy v arabských krajinách s USA (ktoré zásadne zvýšili 

produkciu ropy z ropných pieskov) a Ruskom, ktoré je výsostne závislé 

na výške príjmov z predaja ropy (predstavujú kľúčové zdroje financovania 

štátneho rozpočtu RF). Cena ropy na uvedenej úrovni nie je považovaná 

za zodpovedajúcu z pohľadu nákladov, teda má plniť sprostredkovane, 

ako ekonomický nástroj, svoju geopolitickú úlohu. Za spodnú hranicu 

ceny ropy vo väzbe na ťažbu z bridlicových pieskov sa považuje 45 USD 

za barel (USA), Rusko rozpočtuje s 50 USD za barel. Pokiaľ sa bude 

cena ropy dlhšiu dobu udržiavať na nízkej úrovni, možno očakávať, že 

americkí ťažiari utrpia závažné straty a Rusko bude mať signifikantné 

problémy s napĺňaním štátneho rozpočtu a financovať chod krajiny. Ná-

klady na ťažbu ropy v Saudskej Arábii sú však len od 5 do 18 USD na 

barel, čo umožňuje držať cenu ropy na nízkej úrovni dlhšie obdobie 
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a pritom zabezpečovať osobitné postavenie v rámci krajín OPEC. Na 

jednej strane možno hovoriť o istej forme obety USA v súvislosti s ich 

záujmami voči Rusku, zvlášť keď Saudská Arábia je považovaná za dlho-

dobo výhodného „partnera“ a svoje záväzky si plní takmer zodpovedne 

(teroristické aspekty nevynímajúc). Na druhej strane to vyvolá v americkej 

spoločnosti vlny nespokojnosti na regionálnych trhoch práce, ktoré vzniknú 

uzavretím, resp. obmedzením ťažby ropy z bridlíc. Pritom Rusko pri 

sankciách, nízkych cenách ropy a problémoch menového charakteru mo-

bilizuje celkovú domácu produkčnú základňu a zosilňuje sa formovanie 

jednotného občianskeho národného frontu.  

Užšie prepojenie ekonomiky a geopolitiky je zreteľné aj v oblasti zvy-

šovania výdavkov na zbrojenie v kľúčových ekonomikách sveta, ako sú 

USA, Rusko a Čína, ale i v ďalších krajinách, snažiacich sa o participáciu 

na preformátovaní súčasnej štruktúry hegemónov. Pritom je potrebné 

uviesť, že verejnosť je stále častejšie informovaná o hrozbách vyplývajú-

cich zo zmien prírodných podmienok, ale financie na riešenie týchto prob-

lémov sú zásadne limitované v dôsledku celkového nedostatku voľných 

finančných zdrojov. Napriek uvedenému sa však pokračuje v prezbrojo-

vaní armád, zavádzajú sa nákladné robotizované zbrojné systémy a bu-

duje nová špeciálna logistika.68  

Smerovanie v geopolitike sa posúva za výdatného ovplyvňovania ve-

rejnosti. Hlavným faktorom, ktorý rozleptával americkú spoločnosť v ob-

dobí vojny vo Vietname boli obrázky amerických vojakov, ktorí zahynuli 

                                                        
68 Príkladom za USA je výrazná zmena vo výrobných programoch Pentagonu (v oblasti 
námorných síl – nová flotila torpédoborcov, v oblasti letectva – vývoj a výroba novej generá-
cie strategických bombardérov, ale i výcvik jednotiek pre operácie špecifického charakteru). 
Mimo verejné diskusie sú postavené závažné otázky spojené s privatizáciou vojenských 
operácií. Majú sa na mysli zmluvní kontraktori, ktorí veľkú časť svojich aktivít realizujú 
nielen v oblasti logistiky, ale aj priamo vo vojenských operáciách. Vo väčšine prípadov ide 
o súkromné firmy, ktoré už svoju „užitočnosť“ prejavili v Iraku, Afganistane a v Sýrii. Pred-
stavujú náhradu profesionálnych poradcov, ktorí pôvodne pochádzali z armádnych zdro-
jov. Charakter vojnových operácií menia také faktory ako použitie zbraňových systémov 
s „chirurgicky“ presným zásahom, realizácia vojenských operácií cez súkromných zmluv-
ných kontraktorov a rozbehnutý proces privatizácie armády (vytváranie súkromných vo-
jenských a profesionálnych zložiek, ktoré nahrádzajú/nahradili klasické využívanie záložných 
vojenských jednotiek.  
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pri vojenských operáciách. Preto ovplyvňovanie verejnej mienky v sú-

časnosti používa také formy a spôsoby prezentovania informácií, ktoré 

ospravedlňujú obrovské výdavky na zbrojenie a vojenské operácie. Ide 

o „výhody“ plynúce z použitia robotizovaných systémov, ktoré minimalizu-

jú vojenské straty, čím sa v spoločnosti primárne nevytvára tlak proti vo-

jenským operáciám. Zároveň sa tým znižuje prah citlivosti obyvateľstva 

na akýkoľvek vojenský konflikt, a to aj v súvislosti s použitím taktických 

nukleárnych zbraní. Že k takémuto posunu prahu citlivosti už dochádza 

možno hovoriť v prípade všeobecného súhlasu, resp. ochoty marginálnej 

časti spoločnosti akceptovať vojenské pokračovanie vnútorných konfliktov 

na Ukrajine, Sýrii, či na území Iraku, alebo v niektorých krajinách Afriky 

a Južnej Ameriky. Ide o nový hybridný druh vojny za použitia špecifických 

vojenských operácií, kedy nejde o presné geografické ohraničenie území 

ovládaných jednotlivými súperiacimi krajinami, ale dochádza k prelínaniu 

bojových operácií na rôznych územiach, spoločne s genocídou obyvateľ-

stva a deštrukciou hospodárskej základne. Nepopierateľne ide o vojnu 

globálneho charakteru, aj keď možno vysledovať jej teritoriálne súradnice 

v čase. Z tohto pohľadu možno vojnu v Sýrii, ktorá začala ako občianska, 

považovať za modelový príklad a zároveň určitý predobraz budúcich 

globálnych konfliktov.  

V rámci americkej spoločnosti už také výrazné protivojnové demon-

štrácie aké boli v čase vojny vo Vietname neexistujú, a to aj napriek tomu, 

že počas „angažovanosti“ USA v Iraku boli straty na životoch amerických 

vojakov veľmi vysoké. Dôvodom je postupné vybudovanie a živenie stra-

chu obyvateľstva z iného nepriateľa – z teroristických útokov, ktorým sa 

následne akceptuje rozsiahla vojenská účasť USA v rôznych regiónoch 

sveta. O rastúcom počte vojenských cvičení a vytváraní rôznych vojen-

ských zoskupení a aliancií sa verejnosť dozvedá takou formou, ktorá má 

jednoznačne „zrkadliť“ záujem čelných predstaviteľov krajín o bezpečnosť 

obyvateľstva a demonštruje sa zároveň sila a pripravenosť k vytvoreniu 

podmienok tejto bezpečnosti.  

Užšie prepojenie ekonomiky a geopolitiky a zároveň zvýrazňovanie 

ne/bezpečnostných súvislostí možno registrovať i v prípade súčasných 

supraintegračných procesov. Ide predovšetkým o TTIP (The Transatlantic 
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Trade and Investment Partnership, dohoda o voľnom obchode medzi 

USA a EÚ)69 a TPP (Trans-Pacific Partnership, dohoda o voľnom obcho-

de medzi USA a jedenástimi tichomorskými štátmi). V skutočnosti sú tieto 

supraintegračné procesy základom pre realizáciu amerického globálneho 

snaženia o udržanie podoby svojej hegemónie.  

Pokiaľ sa „intenzívne pracuje“ na znižovaní prahu citlivosti spoločnosti 

voči obetiam vojenských operácií a nové zbraňové systémy upokojujú 

verejnosť tým, že ide o minimalizáciu vojenských strát a ak je väčšina 

vojenských operácií viazaná na určité teritóriá po celej planéte, jedno-

značne možno hovoriť o eskalácii nebezpečenstva a vnútorného napätia 

globálneho charakteru. A zo strany jednotlivých krajín rastie ochota ak-

ceptovať vojnu ako súčasť presadzovania ekonomických záujmov.  

Vytváranie vojenských zoskupení a ich aktívna činnosť je oficiálne 

odôvodňovaná teroristickou hrozbou, prípadne expanzívnymi snahami 

niektorých krajín. V súčasnosti je príkladom takejto činnosti postup voči 

Rusku, ktoré je zatláčané na svoje pôvodné územie (vedenie hybridnej 

vojny na Ukrajine). Zároveň ide o vytváranie takých podmienok, ktoré 

vedú k zostrovaniu vzájomných vzťahov a ku konfliktom v krajinách Ázie 

(medzi Čínou, Vietnamom, Japonskom, Taiwanom, Indonéziou a ďalšími 

krajinami). Najväčší stret záujmov je možné pozorovať v oblasti Juhočín-

skeho mora. Spory o suverenitu v prípade viacerých ostrovov existujú 

najmä z dôvodu obrovských ložísk fosílnych palív na jeho dne ako zdroja 

budúceho bohatstva tých, ktorí nimi budú disponovať. Ambície Číny sú 

posilňované budovaním vojnového loďstva, rozvojom raketovej jadrovej 

techniky a úspechmi vesmírnych programov, čím vznikajú oprávnené 

obavy nielen u jej susedov. Formovanie podmienok neistoty a nestability 

v ázijskom priestore je jedným z ústredných motívov a snáh geopolitických 

mocenských záujmov USA. Zreteľným príkladom sú i nedávne aktivity 

                                                        
69 Podľa európskych odborníkov je táto dohoda výhodná predovšetkým pre TNK a nevý-
hodná pre bežnú populáciu najmä z hľadiska bezpečnosti zdravia, sociálnej oblasti, život-
ného prostredia a udržateľnosti európskeho priemyslu. Európa má totiž v súčasnosti oveľa 
vyššie sociálne a environmentálne štandardy ako USA. Dohoda umožňuje TNK žalovať vlá-
dy jednotlivých krajín. O TTIP sa rokuje tajne, bez informovania verejnosti, všetky informá-
cie o obsahu jednotlivých jednaní nemajú ani poslanci národných parlamentov členských 
krajín a úplné znenie dohody ešte nevideli ani poslanci Európskeho parlamentu.  
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USA v smere ohroziť obchodnú spoluprácu Číny a Japonska. Na druhej 

strane štáty ako Japonsko, ktoré po 2. svetovej vojne mali ústavne zakotve-

ný princíp vojenskej neangažovanosti, ústavu v tomto bode prehodnocu-

jú. Postupne si vytvárajú priestor pre možné vojenské nasadenie na úze-

miach iných krajín. Pozícia nadnárodných organizácií, ktorých úlohou je 

dohliadať nad mierovým vývojom vo svete nadobúda hybridný charakter, 

destabilizácia sa dotýka čoraz väčšieho počtu krajín, spolu s ňou silnie 

intenzita migračných vĺn a prispieva k rozširovaniu destabilizácie na ďal-

šie územia.  

Dôvody sťahovania národov a imigračné krízy  

Základným argumentom pre potrebné zdôrazňovanie hĺbky problému 

migrácie je jej očakávaný multiplikačný efekt. Ide o vzájomné pôsobenie 

viacerých závažných faktorov ako: postupne sa prehlbujúca zmena prí-

rodných podmienok, neudržateľných pre dlhodobý rozvoj spoločnosti (de-

zertifikácia rozsiahlych území, vzostup hladín riek a morí, rastúci trend 

vysokých teplôt a teplotných rozdielov v husto obývaných regiónoch …),70 

technologické a technické zmeny ovplyvňujúce veľkosť a štruktúru potre-

by práce, prolongovanie procesu prehlbovania polarizácie a zväčšovanie 

chudoby vo svete, a v súčasnosti veľmi výrazne vnímané rozširujúce sa 

vojnové konflikty a pnutia.71 Každý z uvedených determinantov „pohybu 

                                                        
70 V súčasnosti je vo svete už niekoľko miliónov ľudí, ktorí migrujú z dôvodu meniacich sa 
prírodných podmienok v mnohých rozvojových krajinách. Podľa organizácie Internal Displa-
cement Monitoring Centre (IDMC) v rokoch 2008 až 2014 muselo každý rok opustiť svoje 
domovy z dôvodov zmien spôsobených počasím v priemere 26,4 milióna ľudí. Rôzne sce-
náre vývoja klimatických zmien predpovedajú, že v dôsledku „nežiteľných“ podmienok bude 
prinútených k migrácií 200 miliónov ľudí, pričom tie najpesimistickejšie odhady hovoria 
o 1 miliarde. Ohrozenie potravinovej bezpečnosti – dostupnosti a cenovej stability potra-
vín, nedostatok vody, šírenie chorôb, smrtiace vlny horúčav a ďalšie extrémne javy môžu 
vyvolať vážne spoločenské konflikty, radikálne zmeniť charakter ekonomickej činnosti a spo-
ločenské pravidlá.  

71 Extrémne sucho, ktoré postihlo Sýriu v rokoch 2006 až 2009 je mnohými odborníkmi 
pripisované klimatickým zmenám a je považované za výrazný faktor vzniku ozbrojeného 
konfliktu v roku 2011. Vláda nesprávnou poľnohospodárskou politikou a politikou využíva-
nia vodných zdrojov spôsobila presun viac ako 1,5 milióna obyvateľov vidieckych oblastí 
do miest. Presun výrazne prispel k zvýšeniu napätia v spoločnosti, ktoré nakoniec vyústilo 
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más“ vo svojej izolovanej podobe predstavuje nebezpečenstvo vzniku 

ohnísk potenciálnych konfliktov na územiach kam sa migruje. Zároveň je 

z pohľadu humánnosti tým, čo mení „kultúrne nastavenia“ (právo, zvyky, 

tradície, vzdelanosť …). V neposlednom rade ide o obrovské spoločen-

ské náklady. Vzhľadom na to, že uvedené faktory na mnohých územiach 

pôsobia súčasne, je možné očakávať, že globálna migrácia bude perma-

nentného charakteru až do „vyčerpania zásob“.  

Krajiny, do ktorých smerujú a budú smerovať migračné vlny i naďalej, 

sa postupne ocitnú v takých zložitých situáciách, ktoré v politike „vytlačia“ 

do popredia radikálne pravicové štruktúry. Tieto môžu prispieť k obnove-

niu medzinárodných konfliktov v intenciách známych historických vojno-

vých procesov, kedy sa zodpovednosť prenášala na iné etnické skupiny 

a susedov. Čiže procesy, ktoré sa zdali byť zhruba po roku 1990 zažehna-

né, sa obnovujú. Dôsledky etnických čistiek, ktoré boli súčasťou vojny 

v Juhoslávii sú ešte pomerne živé a prijatie vtedajších vojnových utečen-

cov na územia krajín EÚ malo pozitívnu a humánnu formu. Pozerať sa 

však dnes na súčasný príval utečencov cez tú istú prizmu je veľmi zložité. 

Je možné očakávať, že vo viacerých regiónoch Európy vznikne protiimig-

rantský odboj zameraný na tzv. čistky. A nebude to v rozsahu symboliky 

upozornení, ako tomu bolo vo Francúzsku a v Nemecku.  

Je zrejmé, že migrácia spojená s vlnami utečencov z vojnou skúša-

ných území má úzku väzbu na celkové geopolitické procesy, v ktorých sú 

zásadnými ekonomické nástroje, fungujúce ako cievny systém veľkého 

tela sveta. Na jednej strane sa púšťa žilou, aby sa na inom mieste infú-

ziou podporil pohyb. Tento má priniesť i celkovú zmenu farby a vnútornej 

výbavy človečenstva s absolútne odlišnými vonkajšími prejavmi.  

S geopolitikou sú úzko spojené i otázky civilizačných modelov. V tomto 

zmysle možno vnímať i súperenie medzi ázijským, euroamerickým, juho-

americkým a arabským civilizačným modelom a ich submodelmi. U každé-

ho z nich je viditeľná snaha o zvýraznenie svojej výnimočnosti, predurčenosti 

                                                                                                                 
do občianskej vojny. V roku 2015 bol v Sýrii už každý druhý občan utečencom – 6,5 milióna 
ľudí interne a 4,1 milióna ľudí utieklo do zahraničia, predovšetkým susedných krajín. 
Podľa UNHCR požiadalo do novembra 2015 o azyl v EÚ 681 713 občanov Sýrie. Prevažná 
časť v Nemecku.  
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vládnuť svetu ako najvhodnejší model pre zabezpečenie pokroku a rie-

šenia civilizačných problémov do budúcnosti. Zvlášť markantné sú snahy 

USA presadiť americký submodel vo všetkých ostatných regiónoch a kra-

jinách sveta. Mnoho krajín tento model presadzuje dobrovoľne, po pred-

chádzajúcom „masírovaní“ ukážkami dosiahnutých úspechov v podobe 

amerického sna. Pokiaľ k dobrovoľnému smerovaniu k americkému mo-

delu nedochádza, využíva sa ďalšia mäkká i tvrdá cesta. Mäkkú cestu 

predstavujú rôzne tlaky v oblasti obchodu, kde podpísanie zmlúv vedie 

k prijatiu nielen ekonomických, ale i mnohých kultúrno-spoločenských 

princípov platných v USA. To sa deje napríklad v krajinách EÚ. Podobný 

prístup uplatňovania svojho vplyvu volí aj Čína v ázijskom priestore 

a v Afrike, stále výraznejšie ovplyvňuje ostatné národné modely cestou 

nepriamych operácií s priamymi zahraničnými investíciami. Postupným 

zväčšovaním investovania, predovšetkým v tých krajinách, ktoré disponu-

jú obrovskými prírodnými zdrojmi, cieli cez vytváranie podmienok spolu-

práce na zabezpečenie budúcich potrieb svojho obyvateľstva. Nie všetky 

ambície však vychádzajú. Vojenský konflikt v Líbyi a odstránenie vodcu 

Muammara Kaddáfiho viedlo k strate možnosti pokračovať vo veľkom 

rozsahu investovania Číny v Afrike – v projektoch spracovania plynu. 

Ekonomický vplyv Číny vo väzbe na projekty spojené s ťažbou surovín 

v Afrike sa radikálne posilňuje veľmi sofistikovanými zahraničnými inves-

tíciami. Vo väčšine prípadov ide o financovanie nepriamo, aby finančné 

prostriedky nemohli byť rozkradnuté. Malá časť sa posúva miestnym 

elitám, zvyšok ostáva pod kontrolou čínskych pracovníkov, ktorí zabezpe-

čujú prevádzku infraštruktúrnych projektov podľa potrieb Číny. „Presa-

kovanie“ vplyvu Číny možno v poslednom období registrovať aj do krajín 

EÚ a USA. Ide predovšetkým o súkromné firmy, ktoré sú podporované 

i zo zdrojov čínskych štátnych suverénnych fondov.  

V súčasnosti však ide častejšie o presadzovanie vplyvu tzv. tvrdou 

cestou, ktorá je reprezentovaná priamou vojenskou angažovanosťou. Nie 

vždy sú kontúry jednotlivých operácií jasné, nakoľko im predchádzajú 

mimoriadne zložité aktivity spojené s tzv. arabskou jarou či oranžovými 

revolúciami. Príkladom je tak vývoj udalostí na Ukrajine, Líbyi, ako aj 

vojenské operácie v Sýrii. Zložité vzťahy geopolitického charakteru tak 
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vťahujú jednotlivé krajiny a skupiny krajín do vytvárania špecifických 

spojenectiev, zakladania nevraživosti a napätia u obyvateľov týchto re-

giónov. Mnohí odborníci v oblasti vojenstva upozorňujú na zreteľné kon-

túry už „rozbehnutej“ globálnej vojny, ďalší upozorňujú na pokračovanie 

studenej vojny s prívlastkom vojna informačná a ekonomická. Faktom je, 

že označenie súčasných negatívnych procesov akýmkoľvek názvom len 

identifikuje niečo, čo nemá bežný jedinec šancu jasne rozpoznať a už 

vôbec nie riešiť. Pokiaľ má možnosť a finančné zdroje, pokúša sa „zlé“ 

podmienky, v ktorých žije, opustiť. Odchádza sám, alebo celé rodiny tam, 

kde sú podmienky pre lepší život. Lepší život z pohľadu prežitia, práce, 

sociálnych podmienok. Motivácie pre migráciu sú teda rôzne.  

Komplikované riešenie prijímania ďalších vĺn utečencov v krajinách 

EÚ môže vyvolať krízový stav a viesť k už spomínanému narastaniu 

preferencií radikálnych pravicových politických strán. Myšlienky takéhoto 

charakteru podporuje samotný fakt vysokej úrovne nezamestnanosti 

i dlhodobej a mladých ľudí v mnohých krajinách EÚ. Týka sa tak vzdela-

ných ľudí, ako aj nízkokvalifikovaných. „Prichádzajúci“ v zásade neovládajú 

žiaden z jazykov prijímajúcich krajín, obvykle nemajú ambície pracovať, 

ale primárne sa zaujímajú o možnosť participovať na sociálnom systéme. 

Sociálny štát v EÚ slabne i bez imigrantov. Ďalšou oporou tvrdenia o po-

tenciáli radikalizovania prístupov k imigrantom zo strany obyvateľstva je 

zvýšená frekvencia teroristických útokov a praktické skúsenosti s rastú-

cou kriminalitou spojenou s neschopnosťou adaptácie utečencov z ne-

dávnych imigračných vĺn. Nie nezanedbateľné je i aktivizovanie sa „usa-

dených“ imigrantov zo 70. rokov 20. storočia a ich potomkov v riešení pri-

jímania „utečencov“, „bratov vo viere“. Vznikajú teda zásadné otázky no-

vého pohľadu na realitu ktorú žijeme, otázky, ktoré nútia „vidieť“ v sú-

vislostiach a riešiť v podobe adekvátnej adaptácie.  

Nutnosť zmeny pohľadu na realitu, v ktorej žijeme  

„Pôvodné úlohy“ boli po roku 1989 definované ako úplné víťazstvo 

amerického liberálneho kapitalizmu a zánik socializmu. Ukazuje sa však, 

že kapitalizmus samotný zaniká. Jeho dnešná podoba je výrazne odlišná 
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v porovnaní s tou, ktorá existovala do deväťdesiatych rokov 20. storočia. 

Nové procesy radikálnym spôsobom transformujú nielen kapitalizmus 

samotný, ale zásadne menia i pohľad na spoločnosť a modely civilizácie. 

Je problematické hovoriť o kapitalizme založenom na liberalizme, ak TNK 

stále viac posilňujú svoju pozíciu v globálnej ekonomike aj „vďaka“ pôsobe-

niu a rozhodnutiam vlád. Je tiež problémom tvrdiť, že industriálny sektor 

je oddelený od finančného, ak dochádza k zásadnému „premiešavaniu“ 

kapitálových rezerv v rámci tokov z priemyslu (napr. z automobilového či 

elektrotechnického) do bankového sektora a späť, keď sa súčasne formu-

je nová kvalita spolupráce veľkých nadnárodných bánk a nadnárodných 

koncernov. Nemožno predsa hovoriť o klasickej podobe kapitalizmu, keď 

veľké TNK realizujú operácie systémom „transfer pricing“,72 čiže „optima-

lizujú“ svoje záväzky a povinnosti, sú minimálne kontrolované a vlastne 

neporušujú zákon. Ako nazerať na skutočnosť, že takmer vo všetkých 

dôležitých oblastiach sociálnych istôt (zdravotníctvo, penzijný systém) 

sa uplatňuje ultra liberálna koncepcia? Že sa transformovali z  dôvodu 

tzv. finančnej neudržateľnosti bez dôslednej analýzy jej príčin a defino-

vania transparentných zámerov? Čas nekompromisne odkryl hlavné ne-

dostatky a v súčasnosti sú zjavné snahy riešiť tieto problémy privatizáciou 

v 2. a 3. pilieri, pripoistením a spoluúčasťou pacientov v zdravotnom 

poistení či v ďalších systémoch. Možno hovoriť i o ďalšom paradoxe, ešte 

desať rokov po 2. svetovej vojne bolo základom európskeho sociálneho 

modelu predovšetkým udržanie prijateľnej úrovne príjmovej polarizácie. 

Existovala spoločenská klíma, ktorá „diktovala“ prípustné miery rozpätia 

bohatstva a chudoby. Podľa nej nemohla byť napríklad odmena špičkového 

manažéra vyššia ako 10-násobok priemernej mzdy bežného pracovníka. 

Po roku 1990 sa však „rozbieha“ prehlbovanie príjmovej polarizácie, 

extrémne narastajú diferencie vo veľkosti nadobudnutého majetku, obja-

vuje sa chudoba a bezdomovci najmä v krajinách, kde tieto fenomény 

vôbec nepoznali. A deštruktívnou sa javí skutočnosť, že sa prestávajú 

                                                        
72 Optimálne nastavenie prevodných cien v rámci vnútroskupinových obchodov, ktoré je 
predovšetkým témou daňovou. Ide o to ako nastaviť peňažné toky v rámci holdingu čo 
najvýhodnejšie a zároveň tak, aby bolo možné maximálne eliminovať súvisiace daňové 
riziká.  
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„chápať“ väzby medzi prehlbovaním príjmovej polarizácie a následkami 

existujúcej štruktúry globálnej spotreby, ako aj samotný dopad veľkosti 

a „typu“ spotreby na prírodné prostredie.  

V spoločnosti je zjavné zastieranie reality a permanentné „budovanie“ 

mýtov, ktoré sa dotýkajú nielen tvrdení o nedostatku zdrojov na penzijný 

systém či zdravotníctvo. Tam, kde sa v skutočnosti nachádzajú skryté 

zdroje na riešenie vážnych sociálnych a ekonomických problémov, „ne-

siahne“ svojou administratívou ani jedna strana politického spektra. Ide 

o nevyhnutnosť zásadného riešenia daňových a finančných únikov, ktoré 

v sebe nesie i etický rozmer. Rozsah finančných únikov je taký signifi-

kantný, že v jednotlivých krajinách ohrozuje fundamenty sociálneho mo-

delu. Neriešenie uvedeného na jednej strane oslabuje národné štáty, na 

druhej strane posilňuje mocenské pozície TNK, ktoré majú možnosť 

ovplyvňovať v smere svojich záujmov „masu“ členov parlamentov. O tom, 

že ide o marginálny spoločenský a ekonomický problém svedčí aj skutoč-

nosť, že viaceré nadnárodné organizácie (napr. OECD) prijímajú v oblasti 

finančných transferov sofistikované regulačné opatrenia. Mýtom sú i veľké 

úspechy privatizácie, čoho príkladom je genéza vývoja po privatizácii 

železničnej dopravy či vodárenstva vo Veľkej Británii v 80. rokoch 20. 

storočia. Naakumulované problémy sú v súčasnosti riešené i zoštátňova-

ním privatizovaného majetku.  

K posilňovaniu pozícií TNK významne prispela a prispieva transfor-

mácia odborov, ktorou sa zásadne oslabila tripartita a celková vyjednáva-

cia platforma pôsobiaca v záujme pracujúcich. Rozhodujúcimi aktérmi pri 

jednotlivých postupoch realizovaných vládami sú kľúčové TNK a nadná-

rodné firmy. Tieto v prípade ak sa vlády snažia zavádzať opatrenia, ktoré 

idú proti záujmom TNK, napr. v oblasti regulácie, „nespolupracujúcich“ 

členov vlády neváhajú odstrániť. Vlády sa dostávajú do situácie, v ktorej 

sa síce snažia pôsobiť v smere redefinovania funkcií štátu, teda zabez-

pečiť riešenie problémov v oblasti penzijného systému, zdravotníctva 

a podporovať rozvoj domácej podnikateľskej sféry, ale na strane TNK 

zostávajú páky na ovplyvňovanie tvorby legislatívy takého významu, aby 

ich postavenie v jednotlivých krajinách zostalo neohrozené.  
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Vplyv TNK na „chod“ globálnej spoločnosti je však hlbšieho charakte-

ru ako sa na prvý pohľad zdá. Ide o ich prepojenie na mocenské elity, 

ktoré už historicky dlhšie obdobie vplývajú (riadia?) na geopolitické pro-

cesy cez používanie sofistikovaných ekonomických a informačných ná-

strojov (tzv. piar).  

Postupnými krokmi sa vytvára zázemie, ktoré bude „pripravovať“ na 

nové definovanie modelu civilizácie, politických nástrojov a celkového 

chápania ekonómie, ktorá už cez klasické teoretické koncepty nedokáže 

„uspokojivo“ vysvetliť súčasné ekonomické procesy ani na úrovni národ-

ného hospodárstva, ani na úrovni globálnej. Využívanie ukazovateľov, 

vychádzajúcich z klasických teoretických koncepcií, sa niekoľkonásobne 

štatisticky upravuje a zneužíva len preto, aby sa negatívne aspekty eko-

nomickej, sociálnej a spoločenskej reality zakryli. Následne v inom „gar-

de“ vyznievajú tzv. príspevky šedej a čiernej ekonomiky, ktoré sú eticky 

mimoriadne problematické, no fakticky akceptované spoločnosťou, a pre-

to riešené iba formálne. Dlhodobo zámerne „krivený“ pohľad na globálne 

procesy nedáva veľké šance pochopiť reálne súvislosti príjmovej polari-

zácie, spotreby, nezamestnanosti, konkurencieschopnosti, uplatňovania 

funkcií štátu, pozície transnacionálnych korporácií, cieľov nadnárodných 

zoskupení a zásadných zmien prírodného prostredia, ktoré spoločne sú 

vrcholovou „disciplínou“ v oblasti geopolitiky. Je zjavná dynamická kvali-

tatívna zmena prírodného prostredia, podoby globálnej spoločnosti, eko-

nomiky a s tým súvisiacimi mocenskými procesmi. Adaptácia väčšiny sve-

tovej populácie na tieto zmeny však zaostáva práve v dôsledku cieleného 

a kontrolovaného riadenia v oblasti absorbovania nových fundamentál-

nych informácií.  

Historicky ďalšia kríza, odštartovaná v roku 2008, naplno odkryla ne-

gatívne účinky kumulácie viacerých vnútorných ekonomických problémov 

systému. Jej „rozlievanie sa“ do mnohých regiónov sveta však vynieslo 

na povrch hlbšie problémy systémového charakteru než iba ekonomické. 

V krátkom časovom úseku sa hromadia negatívne účinky vzájomného 

pôsobenia geopolitických, ekonomických, spoločenských a prírodných 

procesov. Z pohľadu logiky prístupu k riešeniu kumulácie javov, ktoré 

ohrozujú fungovanie či dokonca existenciu globálnej spoločnosti, by malo 
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dôjsť k zásadným zmenám predovšetkým v riadení a bezpečnosti. Je 

nevyhnutné položiť si otázky, ktoré súvisia s energetickou, potravinovou 

a informačnou bezpečnosťou tiež vo väzbe na migračné vlny a starnutie 

populácie. Odpovedať napríklad na otázku, či proces globálneho otepľo-

vania nie je použitý iba ako zásterka na vytvorenie nového európskeho 

biznisu naviazaného na významnejšie využitie alternatívnych zdrojov. Či 

znižovanie uhlíkovej záťaže ekonomík môže podstatným spôsobom zvrá-

tiť „naštrbený vzťah“ ľudskej spoločnosti a prírody, keď napríklad ma-

sívne uvoľňovanie metánu z permafrostu a rozklad prírodného metánu 

v oceánoch sú procesmi prírodnými a s človekom nesúvisia.  

Je to fundament strachu obsiahnutý v našich génoch, ktorý vedie spo-

ločenstvo sveta k akceptovaniu investovania biliónov USD na nové zbra-

ňové systémy? Alebo sú to iba mocenské ambície získať vojenskú pre-

vahu? Nech sú odpovede akékoľvek, konanie v tomto smere je absolútne 

nelogické v čase, keď chýbajú finančné zdroje na riešenie sociálnych 

a ekonomických problémov, ako je prehlbujúca sa polarizácia spoločnosti, 

resp. jej adaptácia na meniace sa prírodné prostredie. Základom problé-

mu je chýbajúce kolektívne systémové myslenie. Koncentrácia a urýchľo-

vanie procesov sa totiž dotýka všetkých a všetkého, kumulácia a multipli-

kácia negatívnych javov môže vyústiť do exodu ľudskej civilizácie v po-

merne krátkom čase. Vavrínový veniec za úvahy o tom, že v roku 2050 

bude na planéte Zem žiť 12 miliárd obyvateľov si nezaslúži dostať nikto. 

Už dnes si so 7 miliardami planéta poradiť nevie a dáva to zreteľne naja-

vo. Rozvoj ľudskej civilizácie totiž nie je založený na jej exponenciálnom 

raste. Sociálne a ekonomické problémy nie je možné vyriešiť rozvojom 

ľudského potenciálu cez vzdelávanie, aj keď celoživotné, či rastom ino-

vačného potenciálu. Sú to len krásne formulácie, odrážajúce nepochope-

nie vzájomného hlbokého vzťahu medzi ekonomikou, spoločnosťou a prí-

rodou, podobne ako nepochopenie v rovine úvah o trvalo udržateľnom 

rozvoji. Ak rôzne indície poukazujú na to, že sa ľudstvo približuje ku kľú-

čovému bodu zlomu, resp. sa v ňom už nachádza, je najvyšší čas uve-

domiť sa v tom zmysle, či sa bude naďalej odborne utápať napr. v disku-

siách o konkurencieschopnosti, ekonomickom raste, či o tom ako nové 

technológie prinesú zásadný pokrok a prosperitu pre budúce generácie, 



186 
 

o tom ako a čím sa má zvýšiť kvalita života, ako imigranti v Európe vyrie-

šia akútnu otázku starnutia populácie … a zastaví sa oslabovanie sociál-

neho štátu. Tieto diskusie nie sú odrazom reálnej úlohy ekonómie v spo-

ločnosti, ale sú skôr prejavom niektorých zvrátených predstáv o spoloč-

nosti, ktorá má byť nástrojom pre dosiahnutie ekonomickej prosperity. 

Pravda, prosperity koho? Malých elitných skupín? Tých, ktoré mnohé 

desaťročia „riadia“ a kontrolujú medzinárodné inštitúcie zamerané na 

mierové smerovanie globálnej spoločnosti a odstraňovanie nerovností 

a chudoby vo svete?  

Schopnosť komplexného pohľadu na báze chápania súvislostí pred-

stavuje kľúčovú paradigmu budúceho vývoja. Zároveň vyžaduje podstat-

né procesy vnímať ako pulzujúce. Vývoj ľudskej civilizácie za posledné 

tisíce rokov bol poznačený kumuláciou a dozrievaním kvantitatívnych 

a kvalitatívnych zmien, ktoré v určitom čase vyústili do bodu zlomu. Po 

zániku Západorímskej ríše nasledovalo obdobie feudalizmu a v období 

renesancie sa európska kultúra rozšírila do ostatných regiónov sveta. 

Postupom času sa na európskom teritóriu opäť nahromadilo množstvo 

problémov, ktoré Európu vtiahlo do dvoch svetových vojen. V súčasnosti 

tu dochádza k ďalším pnutiam, s ktorými je zviazaný konfrontačný vývoj 

dvoch nových pólov rozvoja, ázijského a juhoamerického. Možno hovoriť 

o súperení medzi starými a novými modelmi civilizácie cez prístupy 

k riešeniu globálnych ekonomických problémov. Nemožno však tvrdiť, že 

riešením iba ekonomických problémov sa globalizovaný svet vo svojej 

civilizačnej forme posunie na trajektóriu reálnej zmeny svojej podstaty 

tak, aby svetová populácia zostala zachovaná v meniacom sa prírodnom 

prostredí.  

Globálny rozmer prehlbovania príjmovej polarizácie je kľúčovým „od-

razom“ naakumulovaných problémov spoločenského charakteru, systé-

mových chýb ekonomického a reality ich neadekvátneho riešenia. Je 

súčasťou mozaiky negatívneho obrazu vývoja ľudskej spoločnosti.  
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5.2. Externé faktory prehlbovania polarizácie na Slovensku  

Okrem už uvedených súvislostí geopolitického charakteru, ktoré majú 

väzbu na členstvo SR v EÚ a aktuálnych vplyvov aplikovania nových 

technológií s dopadom na európsky trh práce možno ďalšie vonkajšie 

vplyvy na polarizáciu príjmov v SR, ktoré sú taktiež kľúčového charakteru, 

rozdeliť do niekoľkých skupín:  

– historické súvislosti (obdobie pred rokom 1989, transformácia a re-

štrukturalizácia hospodárstva po roku 1989),  

– vstup do medzinárodných inštitúcií od roku 1990,  

– vplyv zahraničného kapitálu na území SR a globálnej konkurencie,  

– nepriamy vplyv vo forme mediálnej dominancie neoliberálnej ideológie,  

– zásadné zmeny prírodného prostredia a spôsob využívania neobnovi-

teľných zdrojov.  

Vplyvy sa vzájomne prelínajú, násobia sa ich efekty a nie vždy je 

možné jednoznačne označiť dané faktory za externé či interné, resp. 

vplyvy minulé alebo súčasné.  

Obdobie pred rokom 1989, transformácia a reštrukturalizácia 
hospodárstva Slovenska po roku 1989  

Spoločenské zmeny v roku 1989 v bývalom Československu vytvorili 

podmienky na zásadnú zmenu inštitucionálnej bázy vtedajšej spoločnosti. 

Spoločnosť s nulovou nezamestnanosťou, s minimálnou mierou chudoby, 

nízkym zadlžením štátu a obyvateľstva, s nízkou príjmovou nerovnosťou 

a s relatívne malými regionálnymi rozdielmi sa začala radikálne meniť.  

Postupné zmeny majetkových pomerov, ktorých hlavným motorom 

boli malá privatizácia, kupónová privatizácia a veľká privatizácia, vytvorili 

nové podmienky prerozdeľovania príjmov. Malá privatizácia, ktorá začala 

už v roku 1990, mala za cieľ previesť štátne vlastníctvo na súkromné 

u podnikov a prevádzok malej veľkosti (maloobchodné predajne, autoser-

visy, rekreačné a hotelové zariadenia, reštaurácie, podniky služieb a pod.). 

V rovnakom čase bola odštartovaná kupónová privatizácia, kde vybraný 



188 
 

počet štátnych podnikov bol transformovaný na akciové spoločnosti, 

pričom akcionármi sa stali občania, ktorí sa do kupónovej privatizácie 

zapojili. Na Slovensku to bolo viac ako 2,5 milióna ľudí. Vznikli investičné 

privatizačné fondy, ktoré skupovali investičné podiely občanov a postup-

ne dochádzalo k akumulácii a zmene majetkovej štruktúry podnikov. 

Takýmto spôsobom vznikla nová domáca vrstva vlastníkov kapitálu 

a začal sa proces príjmovej polarizácie. Od roku 1994 bola realizovaná 

tzv. veľká privatizácia štátnych podnikov, ktorá bola ukončená až v roku 

2006. Sprivatizované boli takmer všetky veľké podniky, celý finančný 

sektor a časť strategických energetických podnikov. Veľká privatizácia 

odštartovala vstup veľkého zahraničného kapitálu, u ktorého „nositelia“ 

požadovali špecifické podmienky pri jeho použití. Externé vplyvy na vývoj 

príjmovej polarizácie na Slovensku výrazne narástli.  

Dramatická zmena vlastníckej štruktúry mala zásadný dopad na zme-

nu štruktúry príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Zmena vlastníckej 

štruktúry priniesla aj zmenu štruktúry hospodárstva, s ktorou „prišla“ vy-

soká nezamestnanosť, majúca rozhodujúci vplyv na príjmovú polarizáciu 

a chudobu vo všetkých regiónoch.  

Privatizáciu štátnych podnikov požadovala vo svojich odporúčaniach, 

ako aj v podmienkach pri poskytovaní úverov aj Svetová banka (SB), 

ktorá je jedným z hlavných nositeľov neoliberálnej politiky Washingtonské-

ho konsenzu. Rovnako SB kládla dôraz na to, aby krajiny vrátane Slo-

venska, udržiavali rast miezd pod hranicou rastu produktivity práce. To 

znamená rýchlejší rast príjmov z kapitálu ako rast príjmov z práce. Teda 

príjmy vlastníkov podnikov musia rásť rýchlejšie ako príjmy ich zamest-

nancov. Táto politika je určujúcou pre prehlbovanie príjmovej polarizácie. 

O tom ako sa „darilo“ odporúčania vývoja vzťahu miezd a produktivity 

práce naplniť v 36 rozvinutých krajinách a na Slovensku dokumentujú 

nasledujúce obrázky.  
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O b r á z o k 5.1 

Vývoj priemernej mzdy a produktivity práce v 36 rozvinutých krajinách 
(1999 – 2013) 

 

Prameň: ILO Global Wage Database, ILO Trends Econometric Models, Apríl 2014. Dáta dostupné 
na: <www.ilo.org/gwr-figures>.  

O b r á z o k 5.2 

Vývoj priemernej mzdy a produktivity práce na Slovensku (2008 – 2013)  

 

Prameň: Hospodárske noviny, 23. 3. 2014. Dostupné na: <http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-
117/slovensko-dosiahlo-novy-rekord-v-produktivite-610165>. Dáta získané 20. 11. 2015. 
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K ďalším podmienkam SB pri úveroch pre slovenskú vládu patrili okrem 

privatizácie štátnych podnikov a finančného sektora aj reštrukturalizácia 

podnikového sektora, zavedenie stropu pre štátne výdavky a určenie 

hornej hranice rozpočtového deficitu, obmedzenie použitia výnosov z pri-

vatizácie na zníženie štátneho dlhu. Napĺňanie týchto podmienok spôso-

bovalo okrem iného obmedzovanie sociálnych výdavkov, čo výrazne 

prispelo k prehĺbeniu príjmovej polarizácie. Tento vývoj SB privítala, na-

zývajúc ho v duchu orwellovskej tradície „racionalizáciou systému sociál-

neho zabezpečenia“.  

SB odporúčala a výrazne podporovala znižovanie daní pre firmy, pri-

vatizáciu zdravotníctva a privatizáciu dôchodkového systému. Tzv. druhý 

kapitalizačný pilier penzií prispel k deficitom Sociálnej poisťovne SR, čím 

vznikol ďalší tlak na štátny rozpočet. Prvé vyplácané penzie po 10 rokoch 

existencie druhého piliera sú veľmi nízke a vzhľadom na to, že väčšina 

súčasných sporiteľov v druhom pilieri nedosahuje príjmy, ktoré by zna-

menali v starobe väčšie príjmy z druhého ako z prvého priebežného pilie-

ra, Slovensko čaká vážny problém chudoby budúcich starobných dô-

chodcov. Perspektíva prehlbovania príjmovej polarizácie je teda reálna aj 

vďaka spôsobu privatizácie penzijného systému. Je priam absurdné, že 

„importovaný“ spôsob privatizácie starobných dôchodkov, napriek svojej 

nevýhodnosti pre väčšinu občanov, bol presadený a veľká časť občanov 

do druhého piliera vstúpila dobrovoľne. V tejto súvislosti možno predpo-

kladať, že prijatie druhého piliera je výsledkom masívnej mediálnej pro-

pagandy, absentujúcej sociálnej a generačnej solidarity a v neposlednom 

rade i nedostatočnej finančnej gramotnosti veľkej časti obyvateľov Slo-

venska. Naopak, v Českej republike sa nepodarilo zaviesť druhý kapitali-

začný pilier pre veľmi nízky záujem občanov, keďže pre veľkú časť z nich 

ich príjmy neznamenajú výhodnejšiu penziu z druhého piliera.  

Vplyv SB ako externého faktora zohrával v prípade Slovenska kľúčo-

vú úlohu pri presadzovaní a implementácií spoločenských zmien, ktoré vo 

svojich dôsledkoch zásadne prispeli k vzniku a prehlbovaniu príjmovej 

polarizácie. A rovnakú úlohu zohral aj Medzinárodný menový fond (MMF).  
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Vstup do medzinárodných inštitúcií  

Rozhodujúci vplyv na spoločensko-ekonomický vývoj krajiny mal 

vstup do nasledujúcich inštitúcií:  

 1990 – vstup ČSFR do SB a MMF,  

 1995 – nadobudnutie platnosti asociačných zmlúv s EÚ z roku 1993,  

 2000 – vstup Slovenska do Organizácie pre hospodársku spoluprácu 

a rozvoj (OECD),  

 2004 – vstup SR do EÚ,  

 2009 – Slovensko sa stáva členom eurozóny.  

Od roku 1990 až do roku 2008 malo Slovensko v rámci skupiny u SB 

štatút rozvojovej a transformujúcej sa krajiny, čo znamená status prijíma-

teľa rozvojovej pomoci za podmienok striktne stanovených SB. Tieto sa 

imanentne dotýkali štrukturálnych reforiem, privatizácie, deregulácie a li-

beralizácie. Od roku 2008 má Slovensko štatút krajiny s vyspelou ekono-

mikou a stalo sa krajinou poskytujúcou rozvojovú pomoc.  

OECD predstavuje externý faktor, ktorý ovplyvňuje hospodársku poli-

tiku na Slovensku predovšetkým vo forme odporúčaní. Tie nie sú vše-

obecne záväzné, bývajú však medializované, predovšetkým tie týkajúce 

sa podnikateľského prostredia. V roku 2015 OECD odporučila slovenskej 

vláde znížiť daňovú sadzu, ktorou sa zdaňujú zisky firiem, znížiť odvody 

a začať zvyšovať daň z nehnuteľností. Súčasná sadzba dane zo zisku je 

22 % a priemer členských krajín OECD je 25,3 %. Napriek tomu OECD 

odporúča ďalšie zníženie tejto dane a k tomu aj zníženie odvodov. Netre-

ba asi zdôrazňovať, že takéto opatrenia vedú okamžite k nárastu príjmov 

z kapitálu a prispievajú k zvyšovaniu príjmovej polarizácie. Niektoré odpo-

rúčania, ako napríklad prideliť chudobnejším regiónom väčší podiel pro-

striedkov z fondov EÚ možno naopak hodnotiť ako odporúčanie, ktoré by 

mohlo príjmovú polarizáciu znižovať. Zároveň pri odporúčaniach pre 

zrýchlenie rastu zaostávajúcich regiónov možno nájsť aj odporúčanie 

„zabezpečiť, aby minimálne mzdy a rozširovania záväzností kolektív-

nych zmlúv boli implementované bez poškodenia zamestnanosti, najmä 
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v zaostávajúcich regiónoch“.73 Interpretácia tohto odporúčania vo väzbe 

na príjmovú polarizáciu môže byť značne rozporuplná.  

Samotné členstvo Slovenska v EÚ a postupná implementácia legisla-

tívy EÚ už pred formálnym vstupom, mali širokospektrálny vplyv na spo-

ločnosť. Nie je možné vysloviť jednoznačný záver, či vplyv členstva na 

vývoj príjmovej polarizácie bol a je pozitívny alebo negatívny. Príjmová 

polarizácia sa v zásade neustále prehlbuje, ale je ťažké určiť, či vstupom 

do EÚ sa tempo prehlbovania spomalilo alebo zrýchlilo. Vstupom do EÚ 

Slovensko zároveň vstúpilo do Paktu stability a rastu a ten nastavuje 

pravidlá, ktoré obmedzujú výšku vládneho deficitu, čo môže znamenať 

limitovanie vládnych výdavkov napríklad do sociálnej sféry. V období 

nástupu krízy v roku 2008 slovenská vláda obmedzila výdavky práve na 

základe pravidiel Paktu stability a rastu. V rovnakom čase začali mzdy 

stagnovať a vzrástla nezamestnanosť. Tento mechanizmus má predo-

všetkým v období krízy negatívny dopad na vývoj príjmovej polarizácie.  

Výrazná zmena nastala členstvom Slovenska v eurozóne, kedy vláda 

stratila veľmi dôležitý nástroj hospodárskej politiky – menovú politiku. Tlak 

globálnej konkurencie je teda priamejší. Ide hlavne o tlak na udržiavanie 

nízkych miezd v snahe udržať si konkurenčnú výhodu.  

Vstup do EÚ umožnil mnohým občanom krajiny vycestovať za prácou 

do iných členských krajín. Masívny odchod za prácou do zahraničia, 

predovšetkým mladých ľudí, má negatívne sociálne dôsledky napríklad 

v podobe rozdelenia rodín, odchodu talentu z krajiny a ďalšie.  

Vplyv zahraničného kapitálu na polarizáciu príjmov v SR 
a niektoré aspekty globálnej konkurencie 

Pôsobenie zahraničného kapitálu na Slovensku má priamy a zásadný 

vplyv na polarizáciu príjmov.  

Toky priamych zahraničných investícií na Slovensko úzko súvisia 

s postupným členstvom SR v medzinárodných organizáciách, keďže člen-

stvo v týchto organizáciách dáva zahraničným investorom určitú formu 

garancie pre ich vložený kapitál. Zahraničný kapitál celkovo na Slovensku 

                                                        
73 Ministerstvo hospodárstva SR. Dostupné na <http://www.mhsr.sk/oecd/128335s>.  

http://www.mhsr.sk/oecd/128335s
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vplýva v smere prehlbovania príjmovej polarizácie. Možno však identifiko-

vať niektoré menšie pozitívne efekty zmierňovania polarizácie v regió-

noch s vysokou mierou nezamestnanosti.  

Negatívny efekt vo všeobecnosti však majú aktivity, ktoré smerujú 

k znižovaniu nákladov práce a miery zdanenia. V tomto zmysle majú 

vlastníci zahraničného kapitálu rovnaké záujmy ako domáci vlastníci. 

Zahraničný kapitál vlastní predovšetkým stredné a väčšie podniky a cel-

kovo zahraniční vlastníci ovládajú na Slovensku 2/5 majetku.  

Zahraniční investori prichádzajú na Slovensko generovať zisk ako 

svoj prirodzený cieľ, vyplývajúci z účelu existencie inštitútu firmy. Rovna-

ko majú prirodzenú snahu o vývoz svojich príjmov (zisku) zo Slovenska. 

Vývoz ziskov sa realizuje rôznymi spôsobmi a predstavuje pre domácu 

ekonomiku vážny problém, nakoľko vyvezený kapitál znižuje potenciálne 

príjmy vlád, čo neraz vedie k nižším sociálnym a rozvojovým fiškálnym 

výdajom. Vyčíslenie takto odchádzajúcich prostriedkov je veľmi proble-

matické. Zahraničné firmy často umelo znižujú zisk, aby znížili svoj daňo-

vý základ. Toto znižovanie sa robí rôznymi technikami. Napríklad firma si 

objedná konzultačné služby od svojej dcérskej alebo materskej spoloč-

nosti zo zahraničia a za poskytnuté služby zaplatí veľké sumy. Ide 

o transfer pricing, rozšírený predovšetkým u veľkých firiem a spoločností, 

ktorý je dobre známy, ale ťažko sa proti nemu bojuje.  

Zamestnávatelia presadzujú svoje záujmy individuálne, prevažne tí 

najväčší, a zároveň prostredníctvom rôznych záujmových organizácií.74 

V jednotlivých sektoroch ekonomiky je podiel zahraničných vlastníkov 

významne diferencovaný. V prípade bankového sektora, ktorý má rozho-

dujúci vplyv na celú ekonomiku a spoločnosť, je podiel zahraničných 

vlastníkov 99 %, teda ich vplyv na polarizáciu príjmov možno považovať 

za externý a zásadný.  

Vlastníci firiem presadzujú svoje záujmy ovplyvňovaním procesu tvor-

by legislatívy aj prostredníctvom záujmových organizácií a minimálna 

mzda, výška odvodov, daňové sadzby, zákonník práce a mnohé ďalšie 

                                                        
74 Hlavné záujmové organizácie zastupujúce kapitálovú zložku ekonomiky v SR: Republi-
ková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slo-
venská banková asociácia, Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora.  
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legislatívne normy sú pre nich mimoriadne dôležité. Vplyv týchto záujmo-

vých organizácií na vývoj príjmovej polarizácie, vyplývajúci z povahy 

záujmov ktoré reprezentujú, je teda principiálne negatívny.  

Záujmová organizácia Klub 500, ktorá rovnako patrí medzi mediálne 

viac viditeľné organizácie, vystupuje otvorene proti inštitútu minimálnej 

mzdy. Pri jej zvyšovaní sa pravidelne ohlasuje s varovaniami, že takýto 

postup zamedzí vytváraniu nových pracovných miest, ohrozí hospodársky 

rast a pod. V súčasnosti táto organizácia združuje 17 členov, výhradne 

slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov, a preto ju nie je 

možné považovať za externý faktor vplývajúci na príjmovú polarizáciu 

v SR. Spadá však do rovnakej kategórie a má podobnú agendu, čo sa 

týka vplyvu na príjmovú polarizáciu ako vyššie spomínané organizácie 

z externého prostredia.  

Mzdová úroveň v krajinách zapojených do globálneho obchodovania 

zohráva v súčasnej globálnej konkurencii dôležitú, priam zásadnú úlohu. 

Výška mzdových nákladov ovplyvňuje cenovú hladinu produkcie a predo-

všetkým ziskovú maržu. Preto majú nadnárodné korporácie permanentnú 

snahu presúvať ťažiskovú výrobu do oblastí s nižšou mzdovou úrovňou. 

Cieľom týchto „presunov“ vzhľadom na nízku úroveň miezd sa stalo 

i Slovensko. Kým v počiatkoch transformácie dochádzalo k prenášaniu 

výrob v oblasti priemyslu, v súčasnosti ide o služby konzultačného, audí-

torského a účtovníckeho charakteru. Nejde však iba o výšku mzdovej 

hladiny. Ďalšie faktory, ako kvalifikovanosť pracovnej sily, infraštruktúra 

prostredia, politická stabilita, bezpečnosť a mnohé ďalšie hrajú taktiež 

významnú úlohu. Slovensko ako otvorená ekonomika, významne závislá 

od exportu, potrebuje v globálnej konkurencii obstáť (teda nadnárodné 

spoločnosti, ktoré v SR pôsobia cez svoje dcérske a vnučkovské firmy). 

Nízka mzdová hladina v krajine je rozhodujúca predovšetkým vo vzťahu 

k existujúcej štruktúre exportu. Vo všeobecnosti platí, že najnižšie mzdové 

hladiny sú v sektoroch surovín a komodít, vyššie sú vo výrobných a mon-

tážnych sektoroch a najvyššie pri sektoroch technologických. V štruktúre 

exportu Slovenska prevláda montáž a výroba. Preto nízke mzdy v tomto 

sektore sú rozhodujúcim faktorom. Pre Slovensko je tlak globálnej konku-

rencie veľmi významný a ovplyvňuje vývoj príjmovej polarizácie.  
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Nepriame vplyvy vo forme preferovania a mediálnej dominancie 
neoliberálnej ideológie 

Charakter spoločenskej diskusie verejnej i odbornej je kľúčovým fakto-

rom pre vytváranie atmosféry, v ktorej sú realizované legislatívne zmeny, 

vplývajúce i na príjmovú polarizáciu. Vo vývoji príjmovej polarizácie zo-

hráva mimoriadne významnú úlohu výška minimálnej mzdy, daňové 

a odvodové zaťaženie zamestnancov a firiem. Výška minimálnej mzdy 

ovplyvňuje celkovú mzdovú hladinu v krajine. Dane a odvody vytvárajú 

prerozdeľovacie a zabezpečovacie fondy, z ktorých spoločnosť financuje 

svoje výdavky, vrátane sociálnych. Tie majú korekčný efekt na príjmovú 

a majetkovú nerovnosť. Znižovanie miery zdaňovania a odvodov, spoma-

ľovanie či pokles minimálnej mzdy, prehlbujú príjmovú polarizáciu, preto-

že zvyšujú príjmy z kapitálu, znižujú príjmy z práce a sociálne transfery.  

Záujem vlastníkov kapitálu na znižovaní miery zdanenia a odvodov 

vyplýva priamo z inštitucionálneho nastavenia firiem, ktoré sú jedným 

z miest vytvárania hodnôt a zároveň nástrojom prerozdeľovania vytvore-

ných hodnôt. Vo firmách vzniká výroba/služby a zároveň sa táto vytvore-

ná hodnota prerozdeľuje medzi zamestnancov a majiteľov spôsobom, 

ktorý je určený majiteľmi, avšak pri rešpektovaní nevyhnutných podmie-

nok daných okolitou spoločnosťou. Prerozdeľovanie vytvorených hodnôt 

vo firmách stojí v centre konfliktu záujmov zamestnávateľov a zamest-

nancov. Tento zákonom nainštalovaný spoločenský konflikt je jadrom 

problému príjmovej polarizácie.  

Ovplyvňovanie verejnej diskusie je prirodzeným následkom inštitucio-

nálnej konštrukcie spoločnosti. Majitelia kapitálu smerujú veľké prostried-

ky nielen na priame lobovanie politických strán, ale aj na určovanie tém 

a charakter diskusie verejného priestoru. Jedným zo spôsobov, ako efektív-

nejšie presadzovať svoje záujmy vo verejnosti, je využívanie neziskových 

organizácií, ktoré sa venujú určitým témam a vstupujú do verejnej diskusie, 

tzv. think tanky. Mediálne najaktívnejšie neziskové organizácie s agendou 

týkajúcou sa príjmovej polarizácie na Slovensku sú:  

– Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy (INEKO – Institute for 

Economic and Social Reform),  
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– Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS – Institute of 

Economic and Social Studies),  

– Inštitút hospodárskej politiky,  

– Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika,  

– Nadácia F. A. Hayeka Bratislava.  

Preskúmaním štruktúry donorov týchto organizácií možno zistiť, že sú 

financované predovšetkým zahraničnými inštitúciami a slovenskí donori 

sú z veľkej časti zase vlastnení zahraničnými majiteľmi. Preto v ich prípa-

de možno hovoriť ako o externom vplyve na verejnú diskusiu o ekono-

mických a spoločenských otázkach.  

Do verejnej diskusie, prevažne mediálnej, výrazne zasahujú aj pra-

covníci bánk, vystupujúci ako ekonomickí experti. Každá veľká banka má 

analytické oddelenie, ktoré skúma stav domácej a svetovej ekonomiky. 

Keďže banky na Slovensku sú takmer výhradne vlastnené zahraničnými 

vlastníkmi, ich vplyv na verejnú diskusiu je možné považovať za externý.  

Väčšina z týchto organizácií nie je transparentná ohľadom zverejňova-

nia informácií o svojom financovaní, preto pre analýzu ich zdrojov finan-

covania je potrebné nazerať cez štruktúru podporovateľov ich projektov. 

Relatívne dostatok informácií o svojom pôsobení zverejňujú dva mediálne 

najaktívnejšie ekonomické think tanky INEKO75 a INESS.76 Organizácia 

INEKO vydáva svoje analýzy a mediálne výstupy ohľadom viacerých 

spoločensko-ekonomických problémov a aktívne sa venuje aj otázke 

                                                        
75 Hlavní finanční podporovatelia organizácie INEKO v roku 2013: COOP Jednota Sloven-
sko, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Európska komisia, Konrad Adenauer Stiftung, 
Javys, a. s., Nadácia Antona Tunegu, Nadácia ESET, Nadácia Pontis, Nadačný fond EPH, 
National Endowment for Democracy, NEWTON Media, spol. s. r. o., Open Society Institute, 
Posam, spol. s. r. o., Slovak Aid, U.S. Embassy, Union zdravotná poisťovňa, Visegrad Fund, 
Západoslovenská energetika, a. s., člen skupiny E.ON.  
76 Z verejne dostupných informácií je možné zistiť štruktúru podporovateľov len prostred-
níctvom niektorých projektov, kde zoznam podporovateľov uverejnili. Takým projektom je 
Cena štátu, ktorého priami podporovatelia sú: Nadácia Orange, Nadácia Tatra banky, Veľ-
vyslanectvo USA, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Nadácia SPP 
a British Embassy Bratislava. Ďalším projektom je Cena zamestnanca, ktorý organizácia 
INESS spustila v spolupráci s Asociáciou strojárskeho a elektrotechnického priemyslu a na-
dáciou SPIN v roku 2013. „Cieľom tohto projektu je poukázať na vysoké celkové reálne 
náklady súvisiace so zamestnávaním na Slovensku a dosiahnuť, aby sa v legislatívnom 
procese prihliadalo na dopady novej legislatívy na výšku týchto nákladov a tým priamo aj 
na rast zamestnanosti.“  
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nezamestnanosti, ktorá je jednou z hlavných príčin príjmovej polarizácie 

na Slovensku. Medzi jej odporúčaniami ako znížiť nezamestnanosť mož-

no nájsť:  

 zvážiť zjednodušenie hromadného prepúšťania a pravidiel pre dočas-

nú prácu;  

 zvážiť obmedzenie súbehu výpovednej lehoty a odstupného;  

 zvážiť obmedzenie automatického rozširovania platnosti vyšších ko-

lektívnych zmlúv;  

 zvážiť zjednodušenie prepúšťania z ekonomických dôvodov;  

 znížiť odvody pre ľudí s nízkym príjmom;  

 posilnenie súbehu príjmu a sociálnych dávok tak, aby sa viac oplatilo 

pracovať;  

 preskúmať možnosti zavedenia regionálnych minimálnych miezd.  

Obmedzovanie práv zamestnancov o posilňovanie práv zamestnáva-

teľov vždy vedie k útlmu rastu alebo k znižovaniu mzdovej hladiny v kra-

jine. Vyplýva to zo samotnej povahy firmy, podniku. V historických doku-

mentoch sa uvádza, že v čase otroctva, kedy zamestnávatelia boli záro-

veň vlastníkmi svojich zamestnancov, ktorí nemali v podstate žiadne prá-

va, mzdy zamestnancov de facto neexistovali.  

Znižovanie odvodov vedie k okamžitému zvýšeniu príjmov zamestná-

vateľov a rovnaký efekt má aj návrh súbehu sociálnych dávok a mzdy. 

Výška mzdy má byť taká, aby z nej bolo možné zabezpečiť slušný život 

a zároveň z nej odviesť časť vo forme daní a transferov pre spoločné 

projekty zabezpečovania a rozvoja. Organizácia INEKO však advokuje, aby 

spoločnosť dotovala z verejných prostriedkov súkromných zamestnávate-

ľov, a to formou dotovania miezd na „žiteľnú“ úroveň, tzv. „living wage“. 

Úspech pôsobenia v tejto oblasti organizácia hodnotí takto: „Reforma trhu 

práce z roku 2003, ktorá zásadným spôsobom spružnila pracovnoprávne 

vzťahy. INEKO a CPHR sa významne podieľali na príprave reformy.“ Je to 

veľmi aktívna organizácia, ktorá za rok 2014 vyprodukovala približne 

1 000 článkov a mediálnych výstupov.77  

                                                        
77 Výročná správa INEKO za rok 2014.  
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Súkromní zamestnávatelia sú firmy, ktorých cieľom je maximalizácia 

zisku. Zamestnávatelia zvyšujú počet pracovníkov v prípade rastúceho 

odbytu svojej produkcie. Znižovanie daňovej a odvodovej miery prináša 

okamžitý nárast zisku, nie zamestnanosti. Organizácia INESS má dlho-

dobú agendu za zníženie odvodových sadzieb s argumentáciou, že takto 

dôjde k zníženiu nezamestnanosti. Sociálna ochrana zamestnancov, na 

ktorú odvody slúžia, nie je nijak spomínaná. Organizácia INESS dlhodobo 

systematicky vystupuje proti minimálnej mzde a priamo propaguje jej 

zrušenie. Považuje ju za hlavnú príčinu dvojcifernej nezamestnanosti na 

Slovensku, ako jednej z najvyšších v EÚ. Rovnako inštitút minimálnej 

mzdy a jej výšku vidí ako hlavnú príčinu vysokej miery nezamestnanosti 

rómskeho etnika. Zamestnanosť rómskeho etnika dosahuje iba 15 až 

17 % oproti zvyšku populácie, u ktorej zamestnanosť predstavuje 60 %. 

Podľa INESS je za tento stav zodpovedná minimálna mzda. Podľa 

INESS: „Negatívne vplýva na dlhodobú nezamestnanosť aj daňová a od-

vodová politika, ktorá vráža daňový klin medzi dopyt a ponuku po práci 

predovšetkým u nízkopríjmových obyvateľov (kam patria aj Rómovia).“78  

Organizácie INEKO a INESS sú mimoriadne aktívne predovšetkým 

počas obdobia pôsobenia pravicových vlád a ich činnosť, predovšetkým 

v oblasti pracovného práva, minimálnej mzdy, odvodov a daní, možno 

označiť ako nepriamo pôsobiace na prehlbovanie príjmovej polarizácie. 

Odkryto podporujú rast príjmov z kapitálu a otvorene advokujú znižovanie 

príjmov z práce. Táto advokácia sa uskutočňuje v duchu tradície orwellov-

ského jazyka, kde rétorikou znižovania nezamestnanosti reálne podporujú 

zvyšovanie príjmov z kapitálu. Americký politológ Noam Chomsky (1995) 

povedal, že pokiaľ zamestnávatelia hovoria o pracovných miestach, majú na 

mysli svoje zisky. Obe uvedené organizácie majú významný vplyv na sloven-

ský mediálny priestor, na verejnú diskusiu a na tvorbu legislatívy. Vzhľadom 

na zdroje ich financovania možno konštatovať, že ide o jednoznačne 

externý faktor a vzhľadom na obsah ich agendy možno uviesť, že sa 

spolupodieľajú na prehlbovaní príjmovej polarizácie.  

                                                        
78 Získané dňa 20. 11. 2015 z <http://www.iness.sk/stranka/11093-Minimalna-mzda-ako-
nepriatel-Romov.html>.  

http://www.iness.sk/stranka/11093-Minimalna-mzda-ako-nepriatel-Romov.html
http://www.iness.sk/stranka/11093-Minimalna-mzda-ako-nepriatel-Romov.html
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Zmeny prírodného prostredia a využívanie neobnoviteľných 
zdrojov 

Procesy tvorby a rozdeľovania spoločenských hodnôt nie sú riadené 

prírodnými zákonmi. Sú výsledkom spoločenských rozhodnutí. Avšak 

akýkoľvek spoločenský systém je podsystémom prírodného systému a ce-

lá hospodárska aktivita vždy a všade je závislá od obslužnej a obnovo-

vacej kapacity prírodného prostredia. Teda od dostupnosti a bohatosti 

rôznych prírodných zdrojov a od schopnosti prírodného prostredia obno-

vovať sa a absorbovať určitú obmedzenú mieru znečistenia. Hospodár-

ska aktivita prírodné prostredie mení a zároveň spätne tieto zmeny prí-

rodného prostredia vplývajú na charakter hospodárskej aktivity. Preto pri 

súčasných sociálnych a ekonomických pravidlách súvisia sprostredkova-

ne aj s príjmovou a majetkovou nerovnosťou. Prejavy tohto vzťahu sú 

v čase a priestore mimoriadne rôznorodé.  

Súčasný model ekonomiky, založený na individuálnej spotrebe, stojí 

na dostupnosti lacných nerastných a obnoviteľných prírodných zdrojov. 

Ich ťažba spôsobuje ekologické škody, ktoré výrazne menia prírodné pod-

mienky, pričom následné spracovanie, výroba a spotreba a celý životný 

cyklus výrobkov spôsobujú ďalšie znečistenie vzduchu, vody a pôdy. 

Podľa Európskej agentúry pre životné prostredie (European Environment 

Agency – EEA) sú hlavnými faktormi znečistenia populačné trendy, eko-

nomický rast, charakter spotreby a technologické zmeny (EEA, 2014). 

Albert Einstein sa na margo technologického pokroku už v roku 1917 

vyjadril, že „ten náš toľko vychvaľovaný technologický progres a našu 

civilizáciu vo všeobecnosti, by sme mohli prirovnať k sekere v rukách 

patologického zločinca“.  

EEA predpokladá, že ďalšia degradácia ekosystému a strata biodiverzity 

bude pokračovať a naďalej sa bude stupňovať. Dokonca ide tak ďaleko, že 

konštatuje: „trhové systémy len zriedka prenášajú plné spoločenské a eko-

nomické hodnoty, ktoré poskytuje ekosystém. Následkom je, že trhové ce-

ny tlačia k neudržateľnému a spoločensky neželateľnému rozhodovaniu 

o použití prírodných zdrojov a správe ekosystémov.“ Treba dodať, že toto 
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rozhodovanie o použití prírodných zdrojov sa uskutočňuje prevažne ne-

demokratickým spôsobom.  

Ako už bolo niekoľkokrát konštatované, moc nadnárodných korporácií 

je enormná. Vlastníci kapitálu rozhodujú o tom, čo sa bude vyrábať a ako 

sa bude vyrábať, aké prírodné zdroje budú použité. To sa týka v podstate 

každého odvetvia ekonomiky. V súčasnosti je takmer celá ekonomika 

oligopolná, čiže trh v každom sektore v podstate ovláda iba niekoľko 

firiem. V konečnom dôsledku možno tvrdiť, že len veľmi malá časť popu-

lácie rozhoduje o tom, akým spôsobom sú prírodné zdroje využívané. Nie 

je možné jednoznačne povedať, že keby sa rozhodovalo o používaní 

prírodných zdrojov demokraticky, berúc do úvahy záujmy verejnosti 

a budúcich generácií, že by k degradácii prírodného prostredia nedochá-

dzalo. Verejná mienka v týchto otázkach v mnohých krajinách však na-

svedčuje, že by bol tento proces veľmi odlišný a v inej intenzite.  

Príjmová a majetková nerovnosť priamo a rozhodujúcou mierou 

ovplyvňuje charakter rozhodovania o použití prírodných zdrojov. Nesúvisí 

však priamo s postojmi verejnosti k degradácii prírodného prostredia. Tie 

viac ovplyvňuje kultúra. Medzi krajiny s vysokým ekologickým povedomím 

verejnosti patria aj krajiny veľmi chudobné, ako napríklad Bolívia a rovnako 

aj krajiny bohaté s relatívne nízkou príjmovou a majetkovou nerovnosťou, 

ako napríklad Rakúsko.  

Producenti a spotrebitelia na Slovensku sa zúčastňujú určitým dielom 

na ničení prírodného prostredia nielen domáceho, ale po celom svete, a to 

prostredníctvom dovozu lacných surovín a komodít. Napríklad v sloven-

skom potravinárskom priemysle sa hojne využíva palmový olej, vyprodu-

kovaný na plantážach v juhovýchodnej Ázii. V poľnohospodárstve sa bo-

hato využíva krmivo z geneticky modifikovanej sóje a kukurice vypesto-

vaných v Južnej Amerike. Škody za pralesy, vyklčované kvôli týmto plan-

tážam a ďalšie ekologické škody spôsobované chemikáliami používanými 

pri intenzívnom poľnohospodárstve, umožňujú nízke ceny týchto komodít. 

Tým dovoľujú výrobcom na Slovensku udržiavať relatívne nízke ceny 

svojich produktov pri zachovaní požadovanej miery zisku. Relatívne nízke 

ceny potravín zas umožňujú aj príjmovo najslabším vrstvám slovenského 

obyvateľstva pokryť svoje základné potreby.  
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Rozsah ekologickej deštrukcie je ohromujúci. Od roku 1970 do roku 

2010 sa znížila celosvetová populácia zvierat o 52 %. Ľudstvo sa nachádza 

v období najmasovejšieho vymierania druhov, nazývaného šieste vymie-

ranie, od obdobia vyhynutia dinosaurov pred 65 miliónmi rokov v dôsled-

ku pádu asteroidu. Súčasná miera vymierania druhov je 1 000-krát vyššia 

ako prirodzená miera. Táto vlna vymierania je však spôsobená činnosťou 

súčasnej civilizácie. V polovici tohto storočia bude 15 – 37 % všetkých 

druhov na pokraji vyhynutia. Polovica tropického lesa už bola vyrúbaná 

a odlesňovanie pôvodného lesa, ktorého primárnym cieľom je získavanie 

poľnohospodárskej pôdy, stále pokračuje rýchlosťou približne 24,7 ha za 

minútu. Pri takomto tempe budú všetky dažďové lesy vyrúbané do 100 

rokov.79 Zároveň však treba dodať, že 30 – 50 % celkovej potravinovej 

produkcie vo svete končí ako odpad.  

Súčasná spotreba prírodných zdrojov 1,5-krát prevyšuje obnovovaciu 

kapacitu planéty, pričom do 20 – 30 rokov nebudú nášmu súčasnému 

ekonomickému modelu postačovať zdroje dvoch planét Zem. Stav degra-

dácie prírodného prostredia samozrejme vyvoláva spoločenské konflikty. 

Nie všetci obyvatelia planéty fungujú na spotrebnom modeli života a mno-

hí sa stavajú na odpor proti ničeniu prírody. Nadnárodné korporácie však 

idú za svojimi záujmami veľmi tvrdo a následkom toho je, že stúpa počet 

násilných konfliktov a konfrontácií s miestnymi komunitami. Stúpa počet 

vrážd aktivistov a ochrancov životného prostredia. V mnohých štátoch 

USA je zákonom zakázané filmovať bez súhlasu podmienky a týranie 

zvierat na živočíšnych farmách. FBI dokonca považuje ekologických akti-

vistov za jednu z najvážnejších domácich hrozieb. Tieto fakty o stave 

životného prostredia sa v ekonomickej terminológii nazývajú externalitami 

a v neoliberálnej doktríne ich nazývajú efektivitou trhu.  

Príjmová a majetková polarizácia znefunkčňuje demokratické mecha-

nizmy rozhodovania v spoločnosti. V kombinácií so spotrebným modelom 

ekonomiky orientovanej na zisk a s technologickými vymoženosťami 

súčasnosti, je hnacou silou deštrukcie prírody.  

                                                        
79 91 % už vyrúbaného brazílskeho pralesa súvisí so živočíšnou výrobou – pasienky pre 
dobytok a plocha na pestovanie krmiva. To priamo súvisí s faktom, že za posledných 50 
rokov sa takmer zdvojnásobila spotreba mäsa z 23 kg na 42 kg na osobu a rok.  
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Podľa Richarda (2009) sú klimatické zmeny matkou všetkých externa-

lít: sú väčšie, komplexnejšie a nestálejšie než akýkoľvek iný environmen-

tálny problém. Sucho a strata biodiverzity urobia z území pre človeka 

produkčne nefunkčné prostredie. V takom prostredí nemôže existovať 

žiadna ekonomika, žiadna spoločnosť. Preto svetová verejná mienka už 

dlhodobo požaduje od politických lídrov začať seriózne konať v boji proti 

klimatickým zmenám. Proti tomuto tlaku však pôsobí silný protitlak kon-

centrovanej ekonomickej moci, predovšetkým energetické, automobilové 

či ťažobné korporácie. Doterajší prístup k riešeniu problémov spojených 

s vývojom emisií skleníkových plynov potvrdzuje, že najväčší vplyv na 

rozhodovanie politickej elity majú majitelia kapitálu, nachádzajúci sa na 

vyšších pozíciách vo veľkosti vlastneného bohatstva. Príjmová a majetko-

vá polarizácia teda priamo stojí za neriešením hrozby klimatických zmien, 

ktorá je najzávažnejšou hrozbou súčasnosti spolu s hrozbou jadrovej 

vojny.  

Možno konštatovať, že na súčasný a dlhodobý vývoj slovenskej eko-

nomiky a spoločnosti vplýva významnejší komplex zmiešaných faktorov 

externých než interných. Uvedomenie si prevažujúceho markantného 

vplyvu externých faktorov a ich súvislostí s prehlbovaním príjmovej pola-

rizácie na Slovensku nemá viesť k presvedčeniu o bezmocnosti a slabosti 

vnútorného potenciálu spoločnosti. Naopak, v záujme riešenia naakumu-

lovaných problémov je nevyhnutné prijímať opatrenia a realizovať kroky 

politického a ekonomického charakteru, ktoré budú viesť k zmenám v ria-

dení a k preformátovaniu obsahu rozvoja spoločnosti. Kľúčovou je zreteľ-

ná identifikácia pôsobenia externých faktorov, ktorú je nutné verejne 

diskutovať predovšetkým na fórach, ktoré úzko súvisia so vzdelávaním, 

výskumom a vývojom a s prepojením na produkčnú a regionálnu úroveň. 

Blížiace sa Predsedníctvo Slovenska v EÚ v roku 2016 môže byť dobrou 

platformou na zviditeľnenie a diskutovanie spôsobov riešenia sloven-

ských problémov na vyššej partnerskej úrovni a v takom zmysle ako je 

uvedené vyššie.  
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PRÍLOHA 1 

Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 280 

A  Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  

B, C, D, E  Priemysel spolu 

C  Priemyselná výroba 

F  Stavebníctvo 

G, H, I  Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby 

J  Informácie a komunikácia  

K  Finančné a poisťovacie činnosti 

L  Činnosti v oblasti nehnuteľností 

M, N  Odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne služby 

O, P, Q  Verejná správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc 

R, S, T, U  Umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti 
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G r a f P1.1 

Tempo rastu HDP podľa vybraných odvetví hospodárskej činnosti  
(%, SK NACE Rev. 2, z mil. eur, b. c., 1996 – 2014)  

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

G r a f P1.2 

Vývoj odvetvovej štruktúry tvorby HDP (%, SK NACE Rev. 2, 1995 – 2014) 

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  
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G r a f P1.3 

Vývoj koeficientov rastu podielu odvetví na tvorbe HDP podľa hospodárskej 
činnosti (%, SK NACE Rev. 2, 1995 – 2014) 

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

B, C, D, E C A F G, H, I O, P, Q

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014



225 
 

PRÍLOHA 2 

G r a f P2.1 

Vývoj podielu zamestnaných podľa odvetví hospodárskej činnosti 
(SK NACE Rev. 2, ESA 2010, 2008 – 2014) 

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

G r a f P2.2 

Tempo rastu zamestnanosti podľa odvetví hospodárskej činnosti  
(%, SK NACE Rev. 2, ESA 2010, 1996 – 2014) 

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  
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G r a f P2.3 

Vývoj podielu nezamestnaných podľa odvetví hospodárskej činnosti 
(SK NACE Rev. 2, ESA 2010, 2008 – 2014) 

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  
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PRÍLOHA 3 

G r a f P3.1 

Vývoj počtu nezamestnaných v Trnavskom kraji podľa stupňa vzdelania 
(v tisícoch osôb, 2000 – 2014) 

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

G r a f P3.2 

Vývoj počtu nezamestnaných v Trenčianskom kraji podľa stupňa vzdelania 
(v tisícoch osôb, 2000 – 2014) 

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

0

5

10

15

20

25

30

Základné a bez vzdelania Nižšie stredné

Úplné stredné Vysokoškolské

0

5

10

15

20

25

Základné a bez vzdelania Nižšie stredné

Úplné stredné Vysokoškolské



228 
 

G r a f P3.3 

Vývoj počtu nezamestnaných v Nitrianskom kraji podľa stupňa vzdelania 
(v tisícoch osôb, 2000 – 2014) 

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  

G r a f P3.4 

Vývoj počtu nezamestnaných v Žilinskom kraji podľa stupňa vzdelania 
(v tisícoch osôb, 2000 – 2014) 

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  
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G r a f P3.5 

Vývoj počtu nezamestnaných v Košickom kraji podľa stupňa vzdelania 
(v tisícoch osôb, 2000 – 2014) 

 

Prameň: ŠÚ SR a vlastné výpočty.  
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