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Chudoba v podtatranskom regióne z pohľadu subjektívneho vnímania 

  

Abstrakt 

Autor chcel príspevkom prezentovať výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť 

subjektívne vnímanie chudoby v Podtatranskom regióne. Ako prvému sa v príspevku venuje 

teoretickému náčrtu problematiky s dôrazom na subjektívny koncept chudoby a štatistické 

údaje z meraní EU SILC (štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach, ďalej len 

EU SILC). Vo výskumnej časti autor realizoval kvantitatívny výskum, ktorého výsledky boli 

nečakané, pretože veľká väčšina respondentov sa za chudobných nepokladá. 
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Abstract 

Autor would like to present the results of research, whose goal was to determine the 

contribution of subjective perception of poverty in the Tatras region. As the first in the post 

dedicated to theoretical issues, with an emphasis on the subjective concept of poverty 

elevation and statistical data from measurements of the EU-SILC (survey on income and 

living conditions, hereinafter referred to as EU SILC). The author of the research conducted 

quantitative researchthe results of which were unexpected, since the vast majority of 

respondents are not considered to be poor. 

 

Key words 

Poverty, subjective poverty, ndicators of poverty 

 

 

Chudoba a jej subjektívny koncept 
 

Chudoba je celosvetový fenomén. Poznajú ju ľudia v každej krajine. Iste, už aj každý 

z nás prišiel do kontaktu z chudobou ako pojmom alebo ako sociálnym javom. Ovplyvňuje 

všetkých ľudí, aj tých, ktorí chudobní nie sú.  

Ako je známe, na Slovensku nie je pojem chudoby a ani jej hraníc legislatívne definovaný. 

Ako náhrada sa používa pojem hmotná núdza, ktorý je opísaný v §2 zákona NR SR č. 

599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. V európskom meradle označuje pojem chudoba 

osoby, rodiny alebo skupiny osôb, ktorých zdroje materiálne, kultúrne a sociálne sú 

limitované do takej miery, že ich vylučujú z minimálne akceptovaného životného štýlu štátov, 

v ktorom žijú. (Levická 2004). K tomuto tvrdeniu, že nejde iba o nedostatok materiálnych, ale 

aj iných zdrojov sa príkláňa aj Rusnáková (2007) podľa ktorej chudoba nie je iba materiálna 

deprivácia, ale aj sociálna deprivácia (sociálne vylúčenie, vylúčenie z práv). Podľa Novotnej 

a Žilovej (2011) žiadna absolútna a všeobecne rešpektovaná definícia alebo hranica chudoby 

neexistuje. Vnímanie chudoby a jej hranice môže byť v jednotlivých krajinách rôzne 

v závislosti od ich bohatstva a hospodárskej vyspelosti. Preto je chudoba z tohto pohľadu 

vždy definovaná vo vzťahu k štandardu danej spoločnosti. Autorky ďalej uvádzajú definíciu 

chudoby od Townsenda, ktorú si skrátime a ktorý ju chápe ako „nedostatok prostriedkov na 

takú výživu, také činnosti a životné podmienky, aké sú bežné v spoločnosti, ku ktorej ľudia 

patria.“ (Novotná, Žilová 2011, s. 17)  

Táto definícia sa nám zdá v kontexte predchádzajúceho tvrdenia veľmi výstižná. Človek, 

ktorý je chudobný vo vyspelých krajinách sveta nemusí byť chudobný aj v krajinách, ktoré sú 

chudobnejšie. Aj v tomto príklade je naznačená určitá relativita pojmu chudoba.  
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Spomínané vnímanie chudoby a jej hraníc však nezávisí len od bohatstva a hospodárskej 

vyspelosti jednotlivých krajín, ale aj od každého jedného človeka, ktorý v danej krajine žije. 

Autori ako Mareš (1999), Tvrdoň a Kasanová (2004) tvrdia, že koncept subjektívnej chudoby 

je založený na pocitoch a hodnotení vlastných životných skúseností človeka bez ohľadu na 

názory ostatných ľudí a predpísané znaky chudoby. Znamená to, že človek, ktorý je podľa 

objektívnych znakov chudobný sa tak cítiť nemusí. Naopak človek, ktorý podľa objektívnych 

znakov chudobný nie je sa tak cítiť môže.  

Tento koncept obsahuje teda veľkú mieru individuality vnímania chudoby, na ktoré môžu 

mať vplyv rôzne faktory od výchovy, hodnotovej orientácie až po prostredie v ktorom človek 

vyrastá atď. Zaujímavé sú zistenia, ktoré vo svojej publikácii prezentujú Alesina a Glaeser 

(2004) ktorí popisujú rozdiel medzi vnímaním chudoby v Amerike a v Európe. Ľudia 

v Amerike si v oveľa častejšie myslia, že chudoby je dôsledok lenivosti a že sa z nej môžu 

dostať tvrdou prácou. V Európe zasa prevláda názor, že je to otázkou šťastia a sami chudobu 

nedokážeme ovplyvniť.  

Obyvatelia Spojených štátov amerických teda vkladajú väčšiu dôveru do vlastných 

schopností a môžeme tu vidieť väčšiu mieru možného ovplyvnenia vlastnej nepriaznivej 

situácie. Obyvatelia Európy sa môžu vo väčšej miere spoliehať na zásah zvonka, čakať 

a zostať pasívny voči svojej situácii, pretože sa domnievajú, že nedokážu vyriešiť svoju 

situáciu. 

Keďže sme sa vo výskumnej časti zamerali na konkrétny región (Podtatranský) nesmieme 

zabudnúť na to, že otázka chudoby úzko súvisí s týmto faktorom. Ako je všeobecne známe, 

Slovensko napriek tomu, že je rozlohou relatívne malá krajina, je typické svojimi 

regionálnymi rozdielmi. Najmä západné Slovensko a okolie Bratislavy, je na tom čo sa 

chudoby týka, oproti iným regiónom Slovenska lepšie. Novotná a Žilová (2011) dopĺňajú, že 

chudobní môžu byť nielen ľudia, ale ich prostredníctvom aj územia, ktoré obývajú. A naopak, 

chudoba konkrétneho územia môže ovplyvňovať konkrétneho človeka. Chudoba sa 

regionalizuje, začína byť územne nerovnomerne rozdelená a začína sa stávať aj atribútom 

priestoru. Regióny chudoby sú charakteristické tým, že sa vyskytujú najmä na územiach 

s nízkym ekonomickým rastom, v dôsledku toho nezostávajú prostriedky na investičnú 

činnosť a akumuláciu kapitálu, majú zaostalú hospodársku štruktúru, slabý priemysel, 

dlhodobú nezamestnanosť, slabo rozvinutý trh, nepriaznivú demografickú skladbu 

obyvateľstva a pod.   

 

Nové sociálne riziká 
 

Keller (2011) približuje typológiu chudoby od francúzskeho sociológa Serge Paugama. 

Podľa neho bola pre premeny vládnuce v predpriemyselných spoločnostiach príznačná tzv. 

chudoba integrujúca. Chudobných bolo vtedy mnoho a život v núdzi sa reprodukoval po celé 

generácie. Pretože žili v spoločnosti, ktorá bola chudobná ako celok, ich situácia nebola 

výnimočná a oni sami neboli nijak zvlášť stigmatizovaní. Avšak s rozvojom priemyselnej 

spoločnosti táto pôvodná forma chudoby ustupuje a s pokračujúcim hospodárskym rastom 

prežíva núdza už iba v podobe malých ostrovčekov ľudí a skupiniek sociálne 

znevýhodnených. Vzhľadom k sociálnemu vzostupu všetkých ostatných sa na nich pozerá 

s istým dešpektom ako na ľudí neschopných adaptovať sa na nové podmienky. Títo ľudia 

stoja na samom okraji spoločnosti a odsúdenie druhých ich vedie k tomu, že tiež oni seba 

sami takto vnímajú. Paugam nazýva tento typ chudoby chudobou marginalizujúcou. Príchod 

postindustriálnej spoločnosti znamená šírenie chudoby diskvalifikujúcej. Počet ľudí žijúcich 

v biede opäť výrazne stúpa, predovšetkým v dôsledku straty práce alebo prechodu na prácu 

neplnohodnotnú. Chudobných paradoxne prudko pribúda v spoločnosti, ktorá tvorí stále 
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rýchlejšie stále viac bohatstva. Mnohí ľudia nechápu, prečo sa ocitli medzi tými, ktorí strácajú 

a obavy z budúcnosti sa šíria celou spoločnosťou. Staré riziká (marginálna chudoba) boli do 

veľkej miery závislé na osobných indispozíciách, boli však riešené viac menej systémovo. 

Naopak nové sociálne riziká (chudoba diskvalifikujúca) sú produkované systémovo, majú 

však byť zvládané individuálne.  

Zistenie, že napriek rastu svetového bohatstva rastie aj chudoba je alarmujúci. Znamená to, 

že svetové bohatstvo je prerozdeľované čoraz nerovnomernejšie a akumuluje sa medzi malé 

skupiny obyvateľstva na úkor veľkého množstva iných. Je veľmi ťažké zbaviť svet chudoby, 

pretože politické, hospodárske a iné usporiadanie sveta je také, že takýto stav dovoľujú. 

Navyše, chudoba sa stále vyvíja, na každom mieste môže mať svoje špecifiká a potrebu iných 

zásahov pri jej riešení či predchádzaní. 

 

 ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE EU SILC 

 

Samozrejme, že chudoba je nežiaduci sociálny problém a zrejme nikto by nechcel žiť 

v takýchto podmienkach. Avšak v súčasnosti, kedy v Európe panuje hospodárska kríza a 

narastá počet nezamestnaných, nepodarí sa každému takejto situácii vyhnúť. Dokazujú to aj 

štatistické zisťovania, vďaka ktorým máme o takýchto údajoch väčší prehľad a pomáhajú pri 

skúmaní jej znakov. Zamerali sme sa preto na niektoré výsledky meraní EU SILC (The 

European Union Statistics on Income and Living Conditions) teda Európskeho štatistického 

zisťovania o príjmoch a životných podmienkach. Zamerali sme sa hlavne na údaje týkajúce sa 

Slovenskej republiky. Pre lepšie orientovanie v problematike je vhodné oboznámiť sa s 

niektorými indikátormi chudoby. 

Celkový disponibilný príjem domácnosti bol vypočítaný ako suma zložiek hrubého 

osobného príjmu všetkých členov domácnosti plus zložky hrubého príjmu na úrovni 

domácnosti (napr. príjem z prenájmu majetku, prijaté transfery od iných domácností) mínus 

pravidelné dane z majetku, pravidelné platené transfery medzi domácnosťami (napr. výživné, 

pravidelná peňažná pomoc od iných domácností), daň z príjmu a príspevky na sociálne 

poistenie.  

Ekvivalentný disponibilný príjem sa vypočíta tak, že disponibilný príjem domácnosti sa 

vydelí ekvivalentnou veľkosťou domácnosti. Tento príjem je potom priradený každému 

členovi domácnosti.  

Medián ekvivalentného disponibilného príjmu - je hodnota ekvivalentného disponibilného 

príjmu, ktorá rozdeľuje súbor podľa výšky príjmu na dve rovnako početné časti podľa počtu 

osôb. Podľa výsledkov EU SILC 2012 bol medián ekvivalentného disponibilného príjmu 

domácnosti na osobu a na mesiac 577 €. Tento ukazovateľ sa berie do úvahy pri výpočte 

hranice rizika chudoby. Najvyšší príjem mali osoby v Bratislavskom kraji, kde medián 

ekvivalentného disponibilného príjmu na osobu bol 713 €. V ostatných krajoch sa táto hranica 

pohybovala v rozmedzí 516 až 624 € na osobu/mesiac. (INFORMATÍVNE SPRÁVY 

ŠTATISTICKÉHO ÚRADU..., 2013). Na týchto údajoch môžeme vidieť, že regionálne 

nerovnosti sú na Slovensku stále aktuálne najmä čo sa týka Bratislavského kraja v porovnaní 

s ostatnými krajmi. 

Hranica rizika chudoby je definovaná ako hodnota 60% mediánu ekvivalentného 

disponibilného príjmu. Podľa výsledkov EU SILC 2012 bolo ohrozených rizikom chudoby 

13,2% obyvateľov Slovenska, čo je viac ako 715 000 osôb. Celková ročná hranica rizika 

chudoby vypočítaná z EU SILC 2012 bola pre jednočlennú domácnosť 4156 €, čo predstavuje 

sumu približne 346 € na mesiac. Tieto čísla sa môžu zdať veľmi vysoké vzhľadom k tomu, 

koľko na Slovensku žije obyvateľov a že chudobu vo všeobecnosti vnímame ako nežiadúci 
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sociálny jav. Ďalej sa však dozvieme, že Slovensko patrí v rámci EÚ medzi krajiny s nižšou 

mierou rizika chudoby. 

Miera rizika chudoby - podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pod hranicou 

60 % národného mediánu ekvivalentného príjmu. Najnižšia miera rizika chudoby bola 

zaznamenaná u obyvateľov Bratislavského kraja (6,3%). Najvyššia miera rizika chudoby bola 

zaznamenaná v Prešovskom kraji (19,9%). Ako sme už spomínali, Slovensko patrí medzi 

krajiny s nižšou mierou rizika chudoby (13,0 %). Nižšiu mieru rizika chudoby mali v roku 

2011 Island (9,2 %), Česká republika (9,8 %), Nórsko (10,5 %), Holandsko (11,0 %) a 

Rakúsko (12,6 %). Rovnakú hodnotu miery rizika chudoby ako Slovensko malo Dánsko a 

približne rovnakú hodnotu Slovinsko, Luxembursko a Fínsko (13,6 % a 13,7 %). Najvyššiu 

mieru rizika chudoby mali v Bulharsku (22,3 %), Rumunsku (22,2 %), Španielsku a Grécku 

(21,8 a 21,4 %). (INFORMATÍVNE SPRÁVY ŠTATISTICKÉHO ÚRADU..., 2013). 

Je potešiteľné, že Slovensko sa zaradilo medzi krajiny najmenej ohrozené rizikom 

chudoby. Zároveň je však aj prekvapujúce, že sa ocitlo v spoločnosti Dánska, Luxemburska 

alebo Fínska, ktoré sa považujú za vyspelejšie krajiny ako Slovensko. Jednou z možných 

príčin je, že na Slovensku je oproti týmto štátom nižšia hranica rizika chudoby. 

Z chudobou súvisí najmä predstava nedostatku finančných a materiálnych prostriedkov čo 

vyjadruje aj indikátor miery materiálnej deprivácie. Tento indikátor vyjadruje podiel 

populácie (v percentách), ktorá čelí vynútenému nedostatku v aspoň troch, resp. v aspoň 

štyroch z celkovo deviatich deprivačných položiek. Vo výpočte indikátora sa berú do úvahy 

tieto nasledovné deprivačné položky: 

1) nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo splácaním 

nákupov na splátky a iných pôžičiek, 

2) schopnosť dovoliť si ísť raz za rok na jeden týždeň dovolenky mimo domu, 

3) schopnosť dovoliť si jesť jedlo s mäsom, kuraťom, rybou (alebo vegetariánskou 

obdobou) každý druhý deň, 

4) schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom vo výške sumy stanovenej ako mesačná 

národná hranica rizika chudoby za obdobie predchádzajúceho roka, 

5) domácnosť si nemôže dovoliť telefón (vrátane mobilného telefónu), 

6) domácnosť si nemôže dovoliť farebný televízor, 

7) domácnosť si nemôže dovoliť práčku, 

8) domácnosť si nemôže dovoliť automobil, 

9) schopnosť domácnosti finančne si dovoliť udržiavať doma primerané teplo.  

Celková miera materiálnej deprivácie v prípade vynúteného nedostatku v aspoň 3 

položkách bola 22,7%. Celkovo môžeme povedať, že u žien bola miera vynúteného 

nedostatku mierne vyššia ako u mužov. Z hľadiska veku boli viac vystavené vynútenému 

nedostatku v aspoň 3 položkách 65 ročné a staršie osoby (27,4 %) a deti vo veku 0-17 rokov 

(23,9 %). V aspoň 4 položkách boli zo všetkých vekových kategórií v najvyššej miere 

deprivované deti (11,9 %).  

Nerovnomernosť príjmového rozdelenia Gini koeficient. Patrí medzi najznámejšie 

ukazovatele príjmovej nerovnosti. Zahŕňa príjmy celej spoločnosti. Teoreticky môže 

nadobúdať hodnoty od 0 do 1, resp. v percentuálnom vyjadrení, od 0% do 100%. Keby v 

spoločnosti existovala absolútna rovnosť v príjmoch, Gini koeficient by nadobúdal hodnotu 

0%. Naopak, ak by všetky príjmy v spoločnosti patrili len jednej osobe, Gini koeficient by 

mal hodnotu 100%. Čím je Gini koeficient vyšší, príjmová nerovnosť v spoločnosti je väčšia. 

Podľa Gini koeficienta na Slovensku nie sú príjmové nerovnosti veľmi veľké. Najvyššia 

hodnota bola zaznamenaná v Prešovskom kraji (26,7). Nad celoslovenským priemerom sa 

nachádza ešte Banskobystrický (25,6) a Nitriansky kraj (25,7). Najnižšie hodnoty boli 

zaznamenané v Trenčianskom a Trnavskom kraji (22,5 resp. 23,4). (EU SILC 2012 Indikátory 

chudoby a sociálneho vylúčenia, 2013). 
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VÝSKUM – SUBJEKTÍVNE VNÍMANIE CHUDOBY 

 

Pomocou štruktúrovaného dotazníka bol realizovaný výskum subjektívneho vnímania 

chudoby žiakmi strednej školy v Podtatranskom regióne, čo bolo aj cieľom výskumu. Keďže 

išlo o kvantitatívnu analýzu dát, zozbierali a vyhodnotili sme štatistické údaje, pomocou 

ktorých sme zmapovali danú problematiku. Objektom výskumu boli študenti 1., 2., 3. a 4. 

ročníka Strednej priemyselnej školy v Poprade. Získali sme 105 dotazníkov, ktoré sme 

postupne vyhodnocovali pomocou základných štatistických metód (súčet, percentuálny 

podiel). Použili sme program Microsoft Excel v ktorom sme zozbierané údaje a výsledky 

spracovávali do grafov a tabuliek. Dotazníkovú metódu sme si vybrali kvôli inšpirácii 

výskumom EU SILC, ktorý spracováva aj problematiku chudoby kvantitatívnymi metódami. 

Náš prvý predpoklad sa týkal samotného osobného vnímania chudoby respondentmi. 

Zaujímalo nás teda, či sa bude viac ako polovica z nich hodnotiť ako chudobná. Keďže ide 

o subjektívne vnímanie chudoby, respondentov sme sa pýtali na ich vlastný názor a pocit, či 

sa považujú za chudobných. Väčšina opýtaných sa necíti byť chudobná, čo v našom prípade 

predstavuje až 97 odpovedí. 5 študentov sa považuje za chudobných a traja na otázku 

neodpovedali. Takáto veľká prevaha jednej z odpovedí je dosť nečakaná, keďže Slovensko 

nepatrí medzi najbohatšie krajiny a ani Podtatranský región sa neradí medzi najbohatšie na 

Slovensku. Nečakané je to aj z dôvodu pretrvávajúcej hospodárskej krízy a vysokej 

nezamestnanosti na Slovensku. Percentuálny podiel výsledkov si môžeme pozrieť 

v nasledujúcom grafe. 

 

 

 
Graf č. 1 Subjektívne vnímanie chudoby respondentmi 

 
                      Zdroj: vlastný 

 

V ďalšej otázke sme zisťovali ako respondenti vnímajú vlastnú chudobu v porovnaní so 

spolužiakmi. Veľká väčšina sa cítila byť na rovnakej úrovni ako ostatní spolužiaci, konkrétne 

95 respondentov (90%). Zvyšné odpovede boli zastúpené malým počtom. Bohatší sa cítia byť 

šiesti respondenti (6%) a chudobnejší traja (3%). Jeden respondent na otázku neodpovedal. 

Z vyhodnotenia tejto otázky sa zdá, že väčšina respondentov v tejto oblasti nepociťuje 

nerovnosť, čo je dobré, na druhej strane je zase otázka, či tomu zodpovedá aj skutočný stav, 

čo sme však už nezisťovali, keďže ide o subjektívne vnímanie chudoby. Náš predpoklad sa 

teda nepotvrdil a to dosť jednoznačne. Keďže prvá otázka bola polootvorená a respondenti 

mali odpovedať aj na to, prečo sa cítia resp. necítia chudobný, môžeme to zdôvodniť tým, že 

uvedieme najčastejšiu odpoveď respondentov na to, prečo sa chudobnými necítia. 

Zdôvodňovali to tým, že im v živote nič nechýba a majú všetko čo potrebujú. 

5% 

92% 

3% 

Áno, som chudobný Nie, niesom chudobný Neodpovedal
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Tabuľka č. 1 Vnímanie vlastnej chudoby v porovnaní so spolužiakmi 

 
   Zdroj: vlastný 

Ako inšpiráciu pri otázke, kde mali respondenti označiť, či sa cítia chudobní pri absencii 

každej zo siedmych vybraných materiálnych vecí v domácnosti sme použili štatistické 

zisťovania EU SILC (miera materiálnej deprivácie). Vzhľadom na to, že sú to mladí ľudia 

a počítač potrebujú aj k svojmu vzdelávaniu sme predpokladali, že viac ako polovica 

respondentov sa bude považovať za chudobných, ak by nemali doma počítač. Predpoklad sa 

nám potvrdil a prehľad všetkých odpovedí sme zhrnuli do tabuľky. 

 

 

 

 
                     Tabuľka č. 2 Pocit subjektívnej chudoby pri absencii niektorých materiálnych vecí 

 
                          Zdroj: vlastný 

 

Keďže problém chudoby je v poslednom čase čoraz aktuálnejší a ani vyhliadky na 

najbližšie obdobie v súvislosti so zlepšením situácie nevyzerajú dobre, predpokladali sme, že 

viac ako polovica respondentov má strach z toho, že by mohla byť chudobná. 21 

respondentov (20%) odpovedalo, že má veľký strach a 35 (33%) sa skôr bojí, že by mohli byť 

chudobní. Záporne odpovedalo 38 respondentov (36%), ktorí sa skôr neboja chudoby a 11 

respondentov (11%), ktorí sa vôbec neboja chudoby. Tento predpoklad sa nám teda potvrdil, 

čo môže znamenať, že chudoba je vo verejnosti často rozoberaným pojmom a vybraní 

respondenti to zaznamenali a sú si vedomí jej rizík. 

 
Graf č. 2 Strach z chudoby (N) 
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                   Zdroj: vlastný 

 

Regionálne rozdiely, ako je známe, sú na Slovensku výrazné. Preto sme predpokladali, že 

aj respondenti budú vnímať tento faktor ako zásadný pri označení príčiny chudoby. Overovali 

sme to uzavretou otázkou v ktorej bolo k dispozícii k označeniu 6 rôznych príčin chudoby. 

Označená mala byť tá odpoveď, ktorú respondenti pokladajú za najdôležitejšiu príčinu 

chudoby. Nezamestnanosť ako príčina chudoby bola označená najčastejšie (42/40%). 

Nasledovali postupne možnosti lenivosť (19/18%), nespravodlivosť (16/15%), závislosti 

(15/14%), región, v ktorom človek žije (6/6%), iné (3/3%). V poslednej možnosti jeden 

respondent nešpecifikoval príčinu chudoby a zvyšní dvaja označili ako najdôležitejšiu príčinu 

chudoby vzhľad človeka a zlý systém vlády. Štyria respondenti (4%) na túto otázku 

neodpovedali. Myslíme si, že je potrebné poznamenať, že v otázke, ktorú si rozoberieme ako 

ďalšiu v poradí až 58 respondentov (55%) odpovedalo, že región v ktorom žijú je chudobnejší 

ako ostatné regióny na Slovenska. Napriek tomu, ako sme už spomínali, región označilo iba 

6% respondentov za najdôležitejšiu príčinu chudoby, čo náš predpoklad nepotvrdilo. Môže to 

byť spôsobené tým, že aj keď viac ako polovica respondentov si myslí, že región v ktorom 

žije je od ostatných regiónov chudobnejší, tento fakt nevnímajú ako dôležitý v porovnaní 

s inými príčinami chudoby. V tejto súvislosti sa nám javí označenie nezamestnanosti ako 

najdôležitejšej príčiny chudoby vzhľadom na jej aktuálnosť v poriadku. 
 

Graf č. 3 Príčiny chudoby 

 
                   Zdroj: vlastný 
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V ďalšej otázke bolo zistené, ako vnímajú respondenti región v ktorom žijú v porovnaní 

s inými regiónmi Slovenska z pohľadu bohatstva a chudoby. Až 58 respondentov (55%) si 

myslí, že región, v ktorom žije, je chudobnejší ako ostatné regióny na Slovensku. 40 

respondentov (38%) rozdiely oproti iným regiónom nevníma a iba 6 (6%) si myslí, že je 

bohatší. Potvrdzuje to, že aj nami oslovení respondenti vnímajú regionálne rozdiely, ktoré sú 

na Slovensku známe. 

 
 

Graf č. 4 Názory respondentov na chudobu regiónu, v ktorom žijú, v porovnaní s inými regiónmi 

 
                    Zdroj: vlastný 
 

 

Záver 

 

Chudobu môže vnímať každý človek po svojom. Z toho vychádza aj subjektívny koncept 

chudoby, ktorý je založený na osobných pocitoch a osobnom vnímaní konkrétnej osoby. 

Zberom a spracovaním štatistických údajov o chudobe, ktoré sú subjektívneho charakteru, 

môžeme získať ucelenejší obraz o tejto problematike. Takéto štatistické zistenia nám 

umožňujú porovnať jednotlivých ľudí a skupiny ľudí (skupina, komunita, región, krajiny atď.) 

z pohľadu bohatstva a chudoby. V prezentovanom výskume sme zistili, že respondenti sa vo 

veľkej väčšine necítia byť chudobnými (až 92%). Toto zistenie považujeme za najdôležitejšie 

z pohľadu skúmanej problematiky, aj keď podľa štatistík EU SILC až 13,2% obyvateľov 

Slovenska bolo v roku 2012 ohrozených rizikom chudoby. Výskum bol realizovaný na 

konkrétnom, relatívne malom území (regióne), čo dáva možnosť realizácie ďalších 

podobných výskumov v iných regiónoch a ich komparáciu, poprípade sledovať vývoj 

subjektívneho vnímania chudoby v prezentovanom regióne do budúcna.   
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