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ÚVOD 

V tomto zborníku prinášame príspevky z konferencie Chudoba v slovenskej 
spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe, ktorú usporiadal 
v dňoch 14. až 16. novembra 2005 Sociologický ústav Slovenskej akadémie 
vied pod organizačnou a finančnou záštitou Slovenskej komisie pre 
UNESCO NK MOST v spolupráci s nadáciou Friedricha Eberta. Vďaka 
záštite a veľkorysosti oboch organizácií sa na konferencii mohlo zúčastniť 
takmer sto spoločenských vedcov, pracovníkov verejnej správy, samosprávy 
a mimovládnych organizácií, novinárov, filmárov a aj aktivistov z radov 
tých, čo sú sami postihnutí chudobou.  
 Myšlienka zorganizovať konferenciu vznikla v júni 2004 počas pripo-
mienkovania Národného akčného plánu sociálnej inklúzie 2004 – 2006, jed-
ného z nástrojov, ktoré majú rozhodnutím Európskej rady konanej v marci 
2000 v Lisabone a v decembri 2000 v Nice podnietiť členské štáty Európ-
skej únie k ráznejšiemu úsiliu zmenšovať chudobu na svojom území. Prí-
pravný výbor Slovenskej siete proti chudobe a Sociologický ústav SAV 
konferenčnou myšlienkou reagovali na potrebu mobilizovať širšiu verejnosť 
pre spomenuté úsilie, oživiť debatu o chudobe na Slovensku a v neposled-
nom rade prekonať jej zúžené a administratívne chápania a v médiách a po-
litickom diskurze rozšírený sklon pripisovať hlavnú zodpovednosť za chu-
dobu tým, ktorí sú chudobou postihnutí. 
 Zborník si kladie podobné ciele ako konferencia. Je miestom stretnutia 
rôznych pohľadov na problém chudoby v slovenskej spoločnosti, rôznych 
v zmysle disciplinárnych a aj ideových východísk. Aj táto rôznosť doku-
mentuje zložitosť európskeho záväzku čeliť chudobe a naznačuje, že je ilu-
zórne jednou akciou čo len malým krôčikom sa priblížiť k cieľu „posilniť 
ľudsko-právny prístup k chudobe ako k otázke ľudskej dôstojnosti a pod-
mienok pre dôstojný život“. Zložitosť cesty však neznižuje dôležitosť tohto 
cieľa.  
 Podobne ako rokovanie konferencie sme zborník rozdelili do štyroch 
tematických častí. Z pochopiteľných technických dôvodov sme doň nemohli 
zahrnúť projekcie dokumentárnych filmov, ktoré boli dôležitou a azda naj-
väčšmi oceňovanou súčasťou konferencie. Filmy približujúce každodenný 
život a ľudí postihnutých chudobou značne prispeli k cieľu konferencie zvy-
šovať citlivosť a neadministratívny pohľad na sociálne vyčlenenie. Preto sa 
chceme osobitne poďakovať filmárom Robertovi Kirchhoffovi, Markovi 
Škopovi, Jany Pirohovej, Markovi Poláčkovi, Lucie Nicholsonovej, Pavlovi 

Vitkovi, Jozefovi Štrbákovi, Ladislavovi Kabošovi a Viere Čechovej a tele-
vízii Markíza za zapožičanie filmov a viacerým tvorcom aj za účasť na 
miestami dramatickej besede o tom, či a ako dokážeme filmovým zobrazo-
vaním ľudských osudov prispievať k zlepšovaniu života našich hrdinov. 
 Tú istú otázku s rovnakým ostňom pochybnosti možno položiť aj odbor-
ným textom, ktoré nájdete v tomto zborníku. Aj keď na ňu nemáme opti-
mistickú odpoveď, sme presvedčení, že tak ako ostatné príspevky, ktoré na 
konferencii odzneli a ktoré sa nám, žiaľ, nepodarilo pre zborník získať 
(spomeňme napríklad príspevky Gabriely Dudekovej z Historického ústavu 
SAV, štátneho tajomníka Miroslava Beblavého z MPSVR SR, Borisa Sopiru 
z Kancelárie prezidenta SR, či Laca Oravca z Nadácie M. Šimečku), pomá-
hajú lepšie pochopiť zložitosť súčasného stavu a prekážok, ktoré nám bránia 
lepšie porozumieť a čeliť sociálnemu vyčleneniu a biede na území Sloven-
ska.  
 Prvá časť zborníka predstavuje ľudsko-právne, historické, sociálno-filo-
zofické a náboženské pohľady na chudobu. Obsahuje príspevky Petra On-
drejkoviča (UKF Nitra), Heleny Hrehovej (FF TU Trnava), Heleny Baran-
covej (PF TU Trnava), Moniky Čambálikovej (SÚ SAV), Ľudovíta Molnára 
(NK UNESCO), Anny Žilovej (PedF UMB) a Ondreja Dostála (KI). Naj-
rozsiahlejšia je druhá časť zborníka venovaná diskusii o výsledkoch skúma-
nia príjmovej a sociálnej situácie obyvateľstva Slovenskej republiky a kon-
krétnych skupín ohrozených chudobou a sociálnym vyčlenením. Autormi 
príspevkov sú Ladislav Kabát (FSEV UK Bratislava), Roman Džambazovič 
(FF UK Bratislava), Gabriela Lubelcová (FF UK Bratislava), Silvia Rybá-
rová (ISP MPSVR SR), Bernardína Bodnárová (SSPR), Vanda Kráľovská 
(ÚVZ SR), Mária Chaloupková (ÚPSVR Malacky), Jurina Rusnáková 
(FSVZ UKF Nitra), Lenka Ilavská-Haburajová a Ružena Žarnovičová (UKF 
Nitra) a Jaroslava Verťalová (MsÚ Bardejov).  
 V tretej časti zborníka nazvanej „Ako vidíme chudobu“ sa Katarína 
Strapcová (SÚ SAV), Oľga Danglová a Nina Beňová (ÚEtn SAV) a Soňa 
Koželová (SRO) zaoberajú predstavami rôznych skupín odborníkov a verej-
nosti o príčinách chudoby, názormi na nerovnosť a sociálnu spravodlivosť. 
Štvrtá časť zborníka sa sústreďuje na praktické prístupy k zmenšovaniu 
chudoby na Slovensku a v Európskej únii, vrátane predstavenia niektorých 
nástrojov Otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej inklúzie. Svo-
jimi štúdiami do diskusie o nich prispeli Ľudmila Ivančíková (ŠÚ SR), Da-
niel Gerbery, (SSPR) Alexander Mušinka (FF PU Prešov), Anna Kasanová 
(UKF Nitra) a Zuzana Kusá (SÚ SAV). Po štvrtej časti nasledujú Závery, 
ktoré po diskusii prijala väčšina účastníkov konferencie. Závery boli  publi-
kované na internetovom portáli Changenet a webovej stránke Sociologic-
kého ústavu SAV a koncom novembra 2005 sme ich zasielali predstavite-
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ľom príslušných ministerstiev, Úradu vlády SR a masovokomunikačným 
prostriedkom. 

 

 Po predstavení obsahu pridávame niekoľko edičných poznámok. K zos-
tavovaniu zborníka sme pristupovali otvoreným spôsobom. Dovolili sme si 
nezaradiť len niekoľko málo príspevkov, ktoré len kompilovali notoricky 
známe zdroje. Urobili sme aj pár drobných zásahov do textov v snahe zvýšiť 
ich politickú správnosť. Odstránili sme etnické označenia v morálnych 
dichotómiách, ak boli použité v príklade morálne neprijateľného konania. 
S ohľadom na rovnoprávnosť rodinných foriem sme výrazy úplné a neúplné 
rodiny nahradili výrazmi dvojrodičovské a jednorodičovské rodiny.  

Príhovor 

Spoločnosť, v ktorej žijeme, má veľmi pekne znejúce prívlastky – infor-
mačná, znalostná, globálna, učiaca sa a pod. Ľudia z akademického, univer-
zitného prostredia, ale aj politici a ekonómovia často zdôrazňujú význam 
vedy v súčasnej spoločnosti. Zdôrazňujú vysokú pridanú hodnotu z apliká-
cie najnovších vedeckých výsledkov. Pritom množstvo nových informácií 
i vedeckých výsledkov exponenciálne narastá a hrdíme sa, že procesy mate-
riálové, technologické, výrobné, ale i sociálne sú založené na hlbokých ve-
deckých výsledkoch. Inovácie založené na nových technológiách umožňujú 
zvyšovať produkciu, skvalitňovať a zlacňovať vyrobené produkty a výrob-
covia − aj naši − čoraz častejšie hovoria, že hlavným problémom sa stáva 
nie tovar vyrobiť, ale ho predať.  

 Na záver sa chceme úprimne poďakovať inštitúciám, ktoré konferenciu 
finančne a organizačne zastrešili. Srdečné poďakovanie patrí nadácii Fried-
richa Eberta, ktorá podporila účasť mimobratislavských účastníkov konfe-
rencie a Sociologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý konferen-
ciu organizačne a ideovo zabezpečoval.  
 Osobitná vďaka patrí Slovenskej komisii pre UNESCO a Národnému 
komitétu MOST. Bez ich veľkorysej podpory by sa nemohol naplniť jeden 
z cieľov konferencie: podpora spolupráce akademikov z rôznych vedných 
disciplín a pracovníkov tretieho sektora a verejnej správy, s novinármi, 
umelcami a dobrovoľníkmi a tými, pre ktorých chudoba je každodenná ži-
votná situácia. Bez ich podpory by sme nemohli vydať a distribuovať tento 
zborník. 

 Napriek uvedeným skutočnostiam je jeden z miléniových cieľov OSN 
venovaný odstráneniu aspoň tej najväčšej chudoby a aj „naša“ konferencia 
bola venovaná chudobe v slovenskej spoločnosti. Znie to až neuveriteľne, 
ale je to fakt.  
 Súčasná spoločnosť nie je len informačná, znalostná, globálna, učiaca sa, 
ale aj mnohostranne rozdelená. Nedávno publikovaná správa UNESCO 
s názvom Towards Knowledge Societies sa venuje tejto problematike a uvá-
dza niekoľko (8) pohľadov na rozdelenie spoločnosti, z ktorých za kľúčové 
možno považovať, bez toho, aby sme niektorý z nich podcenili, ekonomický 
a vzdelanostný/znalostný. A tak máme v každom pohľade spoločnosť roz-
delenú na časť bohatú a časť chudobnú. Máme bohatých a chudobných ľudí, 
skupiny ľudí, regióny v rámci štátu, ale i medzi štátmi, ba dokonca i medzi 
globálnymi regiónmi. Programy UNESCO sú zamerané na odstraňovanie 
alebo aspoň redukovanie chudoby v jej mnohotvárnej podobe. Preto som 
rád, ako predseda SK UNESCO, ale i ako fyzická osoba, že sa táto konfe-
rencia venovaná chudobe slovenskej spoločnosti organizuje aj pod patroná-
tom UNESCO, že aj Slovensko prispieva k napĺňaniu programov UNESCO. 
Želám jej dobré pracovné prostredie a veľa dobrých nápadov, ktoré by pri-
speli k odstraňovaniu chudoby nielen u nás, ale aby sme naše skúsenosti 
mohli preniesť na pôdu UNESCO a pomôcť riešiť problém chudoby globál-
nejšie. 

 A nakoniec, ale nie na poslednom mieste, chceme veľmi srdečne poďa-
kovať všetkým, ktorí sa na konferencii zúčastnili a ktorí svojimi príspev-
kami a svojou edičnou prácou prispeli k vydaniu tohto zborníka. Okrem 
autorov príspevkov patrí osobitná vďaka jazykovej redaktorke a za nekon-
čiacu trpezlivosť a pozornosť našej technickej redaktorke a grafičke Jarmile 
Štrbavej.  
 

Zuzana Kusá – Roman Džambazovič 
zostavovatelia 

 Ako fyzická osoba som rád, že ide o vedeckú konferenciu. Ak je pravda, 
čo tvrdíme, že aj sociálne procesy sú založené na vedeckých výsledkoch, je 
našou povinnosťou prispieť k riešeniu problému chudoby novými vedec-
kými výsledkami. Som rád, že sa na konferencii zúčastňuje aj pani minis-
terka, teda reprezentant vlády. Považujem totiž za veľký problém vedeckej 
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komunity komunikovať s okolím – smerom „hore“ na vládu, k tým, čo majú 
v rukách rozhodovaciu moc, ale i smerom dolu, k daňovým poplatníkom, 
ktorí by mali z aplikácie výsledkov vedy profitovať. 
 Ako fyzická osoba nie som veľmi rád, že sa problém chudoby často 
redukuje iba na hmotnú chudobu. Nie preto, že by tento aspekt chudoby 
nebol dôležitý, ale preto, že nie je jediný. Osobne ma veľmi trápi chudoba 
duchovná − nehmotná. Pre dôkazy netreba ani u nás, hlavne v poslednom 
období, ďaleko chodiť. Som presvedčený, že chudobu možno riešiť iba na 
základe holistického prístup. Iba ten nám umožní nevyhnutnú hlbšiu analýzu 
príčin i možností ich odstránenia. Nemenej dôležitá je aj otázka motívu 
vlastného riešenia chudoby. Už stará pravda hovorí „pomôž si človeče, aj 
pán Boh Ti pomôže“. Bez vlastného pričinenia je problém chudoby 
v podstate neriešiteľný. 
 Zostáva nám priať si veľa dobrých nápadov ako riešiť vážny problém 
súčasnej spoločnosti – chudobu. 

 
Ľudovít Molnár 

predseda SK UNESCO 
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