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Zoznam skratiek
BNAO

Bulharský národný kontrolný úrad

EÚ

Európska únia

Eurostat

Štatistický úrad Európskej únie

EU-SILC

Harmonizované štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach na
úrovni EÚ

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy

GINI koeficient

Giniho koeficient meria, do akej miery sa rozdelenie príjmov v krajine líši od úplne
rovného rozdelenia (Eurostat)

HSCO

Maďarský ústredný štatistický úrad

HNSSI

Maďarská národná stratégia sociálneho zabezpečenia

HUF

Maďarský forint

MRK

Marginalizované rómske komunity

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

NKI

Najvyššia kontrolná inštitúcia

NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

NRS

Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe

NSSI

Národná stratégia sociálneho začlenenia

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OSN

Organizácia spojených národov

SD

Strategický dokument

SDG
Spoločná správa

Cieľ trvalo udržateľného rozvoja
Spoločná správa o opatreniach prijatých na zmiernenie chudoby.
Pokiaľ ide o Maďarsko, spoločná správa nepredstavuje správu (ako sa chápe v oddiele 32 zákona o
Štátnom kontrolnom úrade Maďarska), ale interpretuje sa ako štúdia (ako je to stanovené v oddiele 5 (13)
zákona o Štátnom kontrolnom úrade Maďarska). Pokiaľ ide o Maďarsko, akýkoľvek odkaz na
koordinovanú kontrolu v tomto dokumente sa interpretuje ako štúdia

SR

Slovenská republika

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

UNICEF

Detský fond OSN
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1 Úvod
Stratégia Európa 2020 je agendou Európskej únie pre rast a zamestnanosť na obdobie rokov 2010 až
2020. Jedným z hlavných cieľov súvisiacich s dôležitými cieľmi stratégie bolo zníženie počtu Európanov
žijúcich pod hranicou chudoby.
V stratégii Európa 2020, prijatej EÚ v roku 2010, zohralo dôležitú úlohu zníženie počtu a podielu ľudí
žijúcich v príjmovej chudobe a sociálnom vylúčení. Odstránenie chudoby patrí tiež medzi hlavné ciele
Agendy 2030 (SDG), ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 2015 (cieľ udržateľného rozvoja č. 1:
Ukončiť chudobu všade a vo všetkých jej formách). Cieľom SDG 1 je do roku 2030 skoncovať s chudobou
vo všetkých jej formách a dimenziách.
Stratégia Európa 2020 stanovila vzájomne súvisiace kvantifikované hlavné ciele vrátane zníženia počtu
ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením o 20 miliónov na úrovni EÚ do roku 2020. S cieľom
prispôsobenia sa členských štátov stratégii Európa 2020, museli členské štáty zahrnúť ciele EÚ do
národných cieľov, zohľadňujúc rôzne situácie a okolnosti. Za posledných 10 rokov už mnoho programov
súvisiacich s cieľmi stratégie EÚ 2020 dosiahlo fázu umožňujúcu vyhodnotenie výsledkov.
V rámci siete pre kontrolu stratégie Európa 2020, ako jeden z čiastkových projektov siete, sa Štátny
kontrolný úrad Maďarska (ako koordinátor), Národný kontrolný úrad Bulharska, Štátny kontrolný úrad
Chorvátskej republiky, Štátny kontrolný úrad Lotyšskej republiky a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej
republiky rozhodli vykonať koordinovanú kontrolu s cieľom umožniť vzájomné oboznámenie sa
s výsledkami a skúsenosťami z kontrol zameraných na opatrenia prijaté na zmiernenie chudoby. Predmet
kontroly úzko súvisel s hlavným cieľom stratégie Európa 2020.
CIELE A RÁMCE NÁRODNÝCH KONTROL
Bulharsko
Chudoba je pre Bulharsko naďalej vážnou výzvou. O jej rozsahu svedčia ukazovatele príjmov, chudoby
a sociálneho vylúčenia, ktoré krajinu radia dlhodobo na posledné miesta v EÚ. Vyše 1,6 milióna Bulharov,
čo predstavuje 22 % populácie, žije v ohrození chudobou – s príjmom do 260 eur. Relatívny podiel
chudobných v krajine je výrazne vyšší ako priemer v ostatných členských štátoch a rastie rýchlejšie, čo
ešte zväčšuje vzdialenosť od priemeru EÚ. Príjmová nerovnosť sa prehlbuje a je výrazne vyššia než v
iných európskych krajinách.
Za týchto okolností má účinnosť boja proti chudobe – ako súboru opatrení na zmiernenie jej následkov
a na obmedzenie faktorov jej znovuobjavenia, rozhodujúci význam.
Cieľom kontroly bolo posúdiť, do akej miery úsilie v boji proti chudobe viedlo k prekonaniu sociálnych
nerovností a pomohlo zlepšiť jeho účinnosť. Analýza a hodnotenie sa teda zamerali na strategický rámec
ako nástroj na efektívne napĺňanie politiky zameranej na znižovanie chudoby, stanovenú organizáciu pri
plánovaní realizácie politiky, prínos monitorovacieho a hodnotiaceho systému k zlepšeniu riadenia
politiky a stupňa dosiahnutia národného cieľa znižovania počtu ľudí žijúcich v chudobe.
Chorvátsko
Vzhľadom na vstup do EÚ sa Chorvátska republika zaviazala riadiť sa politikami a cieľmi EÚ, a teda
cieľmi stratégie Európa 2020. Úspech pri dosahovaní cieľov na úrovni Európskej únie závisí predovšetkým
od vykonávania činností na národnej úrovni. Tiež od toho, že v roku 2014 Chorvátska republika prijala
Stratégiu boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Chorvátskej republike na obdobie rokov 2014 –
2020 a začala vykonávať jednotlivé opatrenia a činnosti. Podľa údajov Eurostatu bolo percento ľudí
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ohrozených chudobou v Chorvátskej republike nad priemerom EÚ. Štátny kontrolný úrad sa rozhodol
vykonať kontrolu s cieľom zistiť kvalitatívny a kvantitatívny aspekt účinnosti Chorvátska v boji proti
chudobe.
Účelom tejto kontroly bolo zistiť, či sa opatrenia a príslušné činnosti stanovené Stratégiou boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Chorvátskej republike vykonávajú a aký je ich prínos. Vzhľadom na
to, že Štátny kontrolný úrad do svojich kontrol zatiaľ nezahrnul žiadne ciele stanovené v stratégii Európa
2020, považoval za oprávnené vykonať kontrolu efektívnosti opatrení a činností prijatých na zmiernenie
chudoby v Chorvátskej republike. Vykonaním kontroly a vydaním odporúčaní na základe zistených
skutočností a stanovísk chcel úrad prispieť k dosiahnutiu kontinuity v úspešnom boji proti chudobe
v Chorvátskej republike s cieľom efektívnej prípravy opatrení a úspešného vykonávania aktivít, ktoré
prispejú k zmierneniu chudoby.
Maďarsko
Hospodárska kríza v roku 2008 odhalila problém chudoby na vnútroštátnej úrovni. V roku 2010 žila jedna
tretina obyvateľov Maďarska (približne 3 milióny ľudí) pod hranicou rizika chudoby. Nedostatky
súvisiace s chudobou, zlými životnými a bytovými podmienkami, problémami v zdravotnej starostlivosti,
nízkou úrovňou vzdelania a vysokou nezamestnanosťou, majú výrazne nepriaznivý vplyv na fungovanie
a rozvoj celej spoločnosti. Prítomnosť chudoby sa dá v každodennom živote vnímať mnohými spôsobmi
a ovplyvňuje tiež blahobyt spoločnosti.
Jednotlivé vlády postupne pridelili značné zdroje na zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia a na
obmedzenie ich pretrvávania. Kontrola poskytuje prehľad o efektívnosti stratégií týkajúcich sa znižovania
chudoby a súvisiacich opatrení a využitia sociálnych zdrojov pridelených na dosiahnutie cieľov.
Lotyšsko
Znižovanie chudoby a nerovnosť v príjmoch boli po mnoho rokov jednou z výziev pre OSN, EÚ a
Lotyšsko. Lotyšsko už v roku 2002 potvrdilo svoje odhodlanie bojovať proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu v rámci prípravy na vstup do EÚ.
Aj keď Lotyšsko pripravilo od roku 2002 veľa rôznych dokumentov, v ktorých dáva do popredia
znižovanie chudoby a nerovnosti v príjmoch, tak v hierarchicky najvýznamnejších dokumentoch krajiny,
ako aj pri zdôvodňovaní takmer všetkých aktivít, ktoré je potrebné realizovať a ktoré si vyžadujú ďalšie
financovanie, nie je dôvod domnievať sa, že je možné tieto sociálne problémy riešiť jednoducho.
V porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ je úroveň chudoby v Lotyšsku stále vysoká. Miestni
a medzinárodní odborníci tiež poukazujú na to, že Lotyšsko zdôrazňuje, že realizované aktivity a reformy
sú stále nedostatočné a v mnohých prípadoch nedosahujú svoj cieľ. Okrem toho počet ľudí ohrozených
chudobou v Lotyšsku stále rastie, pretože nízke príjmy zostávajú nezmenené, zatiaľ čo priemerné príjmy
stúpajú.
Cieľom tejto kontroly bolo preto systematické posúdenie systému sociálnej podpory s cieľom zistiť, aké
kroky skutočne podnikla vláda, miestne a regionálne samosprávy pri poskytovaní podpory ľuďom
ohrozeným chudobou, počnúc stanovením cieľov a identifikáciou skupín ohrozených chudobou až po
skutočné poskytnutie podpory.
Slovensko
Boj proti chudobe je dôležitou súčasťou verejných politík v SR. Jeho špecifickosť spočíva v tom, že má
široký, prierezový a viacodborový charakter. Chudoba úzko súvisí so zamestnanosťou, dostatočnými
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pracovnými príležitosťami, primeraným platom za vykonanú prácu, bývaním, úrovňou vzdelania,
zdravotnou starostlivosťou, sociálnymi službami, starnutím populácie, špecifickými problémami určitých
skupín obyvateľstva, ako sú deti, marginalizované rómske komunity (MRK) atď.
Zmiernením chudoby sa preto zaoberá množstvo strategických dokumentov na národnej úrovni,
z ktorých mnohé sa opierajú o strategické dokumenty na globálnej úrovni (Agenda 2030) a európskej
úrovni (Európa 2020) a odvolávajú sa na ne. Cieľom kontroly bolo zmapovať strategické dokumenty,
ktoré sa zaoberajú problematikou chudoby v SR a posúdiť, či realizácia týchto stratégií prispela
k zníženiu chudoby na Slovensku.
RÁMEC VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCE
Zástupcovia piatich najvyšších kontrolných inštitúcií stanovili ciele, rozsah, metodiku a ďalšie podmienky
spolupráce v zmluve. Cieľom kontroly bolo umožniť výmenu poznatkov, skúseností a dobrej praxe, ako
aj vyhodnotiť závery a odporúčania, týkajúce sa plnenia cieľov národných stratégií a plánovaných
opatrení, prijatých na zlepšenie situácie a stavu ľudí žijúcich pod hranicou chudoby.
Kontrola, ktorú koordinoval Štátny kontrolný úrad Maďarska, bola kontrolou súladu a výkonnosti so
zameraním na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť realizácie stratégií a programov na znižovanie
chudoby.
Koordinovaná kontrola vykonaná v súlade s dohodou bola ukončená. Všetci sa z tejto spoločnej kontroly
veľa naučili. Radi by sa podelili o výsledky práce a získané skúsenosti s medzinárodným spoločenstvom
v nádeji, že ich využijú ďalšie európske NKI pri kontrole a vládne orgány a inštitúcie na vyhodnotenie, či
boli splnené ciele stratégie Európa 2020.
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2 Zúčastnené najvyššie kontrolné inštitúcie
Najvyššie kontrolné inštitúcie v Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Lotyšsku a na Slovensku sa
dobrovoľne zúčastnili koordinovanej kontroly opatrení prijatých na zmiernenie chudoby.
Obrázok č. 1: Zúčastnené NKI

PRÁVNY ZÁKLAD KONTROL
Najvyššia kontrolná

Právny základ kontrol

Inštitúcia
Bulharsko
Chorvátsko
Maďarsko

Čl. 5 ods. 1 bod 3 a čl. 6 zákona o Národnom kontrolnom úrade Bulharska
Čl. 19 a 20 zákona o štátnom kontrolnom úrade (Úradný vestník, 25/2019) a ročný
plán kontrolnej činnosti Štátneho kontrolného úradu Chorvátska na rok
Čl. 1 ods. 3 zákona 66 /2011 o Štátnom kontrolnom úrade Maďarska
Zákon o štátnom kontrolnom úrade (oddiel 1. ods. 2 „Štátny kontrolný úrad podlieha
iba zákonom“)

Lotyšsko

Ročný plán kontrolnej činnosti Štátneho kontrolného úradu Lotyšska na rok 2019
Časový plán kontroly č. 2.4.1-7/2019 tretieho kontrolného oddelenia Štátneho
kontrolného úradu Lotyšska (1. 4. 2019)

Slovensko

Zákon č. 39/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom
kontrolnom úrade Slovenskej republiky
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3 Hlavné charakteristiky národných kontrol
Krajina

Názov národnej
kontroly

Kontrolované obdobie

Kontrola výkonnosti
Bulharsko

„Účinnosť opatrení na

Kontrolované subjekty
Ministerstvo práce a sociálnej

2015 – 2018

zmiernenie chudoby“

politiky
Ministerstvo školstva a vedy
Ministerstvo demografie, rodiny,
mládeže a sociálnej politiky (ako
koordinátor stratégie)

Kontrola výkonnosti

Ministerstvo vedy a školstva

opatrení a aktivít
Chorvátsko

podnikaných v oblasti

2015 – 2018

zmierňovania chudoby v

Ministerstvo práce a dôchodkového
systému
Ministerstvo výstavby a územného

Chorvátskej republike

plánovania
(ako nositelia určitých strategických
oblastí a zavedených opatrení)

Kontrola opatrení
prijatých na zvýšenie
Maďarsko

životnej úrovne ľudí

2010 – 2018

žijúcich pod hranicou

Ministerstvo pre ľudské kapacity
Ministerstvo vnútra

chudoby
Ministerstvo hospodárstva

Lotyšsko

Dosahuje národná

Ministerstvo financií

politika sociálneho

Ministerstvo sociálneho

začlenenia svoje ciele v

2017 – 2018

oblasti znižovania

zabezpečenia
Medzisektorové koordinačné

chudoby?

centrum
miestne a regionálne samosprávy

Národné ciele a
Slovensko

opatrenia na
zmierňovanie chudoby

2015 – 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR

na Slovensku
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4 Metódy použité pri kontrolách
Z hľadiska typu kontroly išlo o koordinovanú kontrolu. Výstupom je spoločná správa, ktorá vychádza
z národných kontrol vykonaných vo všetkých piatich zúčastnených krajinách. Zúčastnené kontrolné
úrady zostavili spoločnú kontrolnú maticu, aby bolo možné porovnať informácie z národných kontrol.
Hlavných otázok bolo päť a všetky zúčastnené krajiny sa dohodli, že preveria všetkých päť otázok.
1. Boli vypracované stratégie, akčné plány a ďalšie súvisiace dokumenty na účely dosiahnutia cieľov na
zmierňovanie chudoby?
2. Boli definované ciele znižovania chudoby, príslušné rámce a ukazovatele?
3. Je zabezpečená spoľahlivosť údajov a informácií?
4. Boli vyhodnotené údaje a informácie?
5. Bol vytvorený a sprevádzkovaný monitorovací systém implementácie?
Obr. č. 2: Vzťah medzi koordinovanou kontrolou a národnými koncepciami

Strategické ciele Európa 2020
Národné ciele znižovania chudoby

Národné strategické dokumenty

Národné kontroly
Správy z národných kontrol

Národný právny rámec
Rámec odborných stanovísk INTOSAI

Koordinovaná kontrola
Spoločná správa

Správy z národných kontrol
Rámec odborných stanovísk INTOSAI
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5 Základné informácie
Výbor OSN pre sociálne, hospodárske a kultúrne práva definuje chudobu ako „ľudský stav
charakterizovaný trvalým alebo chronickým nedostatkom zdrojov, schopností, možností, bezpečnosti a
moci potrebných na užívanie si primeranej životnej úrovne a iných občianskych, kultúrnych,
hospodárskych, politických a sociálnych práv.”1
Znižovanie chudoby je kľúčovou politickou súčasťou stratégie Európa 2020. Stratégia Európa 2020 si
stanovila cieľ – „do roku 2020 vymaniť najmenej 20 miliónov obyvateľov EÚ z rizika chudoby alebo
sociálneho vylúčenia“ v porovnaní s rokom 2008.
Graf č. 1: Ľudia žijúci v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia v období 2005 až 2017 (v mil.
osôb)
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Zdroj: Eurostat
1. Údaje za roky 2005 a 2006 sú odhadmi.
2. Celkovým cieľom EÚ (odkazujúcim na 27 krajín EÚ pred pristúpením Chorvátska) je vymaniť najmenej 20 miliónov ľudí z rizika
chudoby alebo sociálneho vylúčenia do roku 2020. Väčšina kľúčových sociálnych dát je založená na báze prieskumu. Veľká časť
hlavných sociálnych ukazovateľov dostupných v roku 2010, kedy bola prijatá stratégia Európa 2020, odkazuje na rok 2008 ako
v tom čase posledný rok dostupných údajov. Z tohto dôvodu sa pri monitorovaní pokroku pri dosahovaní cieľa chudoby v rámci
stratégie Európa 2020 berie rok 2008 ako východiskový rok.

Štatistický úrad každého členského štátu Európskej únie počíta chudobu na základe jednotného súboru
ukazovateľov. Agregovaný ukazovateľ s názvom „Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia
(AROPE)“ zohľadňuje nielen príjem, ale aj ďalšie formy chudoby, ako je materiálna núdza a vylúčenie z
trhu práce.
Na základe nich obsahuje agregovaný ukazovateľ chudoby tri čiastkové ukazovatele:
• miera rizika príjmovej chudoby,
• miera závažnej materiálnej deprivácie,
• miera veľmi nízkej pracovnej intenzity (chudoba pracujúcich).

Hospodárska a sociálna rada OSN, Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Podstatné otázky, ktoré vzniknú pri
dodržiavaní Medzinárodnej zmluvy o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach sú: chudoba a Medzinárodná zmluva o
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Ženeva, OSN, 2001 (e/C.12/2001/10) www.ohchr.org.
1

10

Národný kontrolný úrad Bulharska
Štátny kontrolný úrad Maďarska
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Štátny kontrolný úrad Chorvátska
Štátny kontrolný úrad Lotyšska

Ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením sú tí, ktorí sú ovplyvnení ktoroukoľvek z troch dimenzií
chudoby.
Obr. č. 3: Ľudia ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením podľa typu rizika, EÚ-28, 2018
(v mil. osôb)

V roku 2018 bolo v EÚ chudobou alebo sociálnym vylúčením (boli postihnutí najmenej jednou z troch
dimenzií chudoby) ohrozených 109,9 milióna ľudí, čo predstavuje 21,8 % populácie. V roku 2019 bolo 21,4
% obyvateľstva EÚ, čo predstavuje 107,5 milióna ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, čo
nie je podstatne menej než v roku 2018. Tento agregovaný ukazovateľ poukazuje na veľké rozdiely medzi
členskými štátmi.
Graf č. 2: Ľudia ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením v roku 2013 a 2018 (% populácie)
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6 Hlavné zistenia
Bulharsko
V kontexte stratégie Európa 2020 si Bulharsko stanovilo ako národný cieľ znížiť počet ľudí žijúcich
v chudobe o 260 tis., pričom sa tento cieľ týka iba čiastkového ukazovateľa: „ľudia v riziku chudoby po
sociálnych transferoch“.
Stanovený strategický rámec sa vo veľkej miere zameriava na kľúčové problémy chudoby v krajine. Má
však niekoľko nedostatkov súvisiacich s nedostatočnou identifikáciou výziev, ktoré je potrebné prekonať
do konca zavedenia odvetvovej stratégie.
Strategické ciele nie sú operatívne realizované a nedostatočne sa zameriavajú na zraniteľné skupiny, ako
aj profilovanie konkrétnych cieľových skupín stratégie. Nie je zavedený systém ukazovateľov na
monitorovanie pokroku pri zavedení odvetvovej stratégie, čo bráni hodnoteniu efektívnosti a účinnosti
vykonávaných opatrení, bráni realistickému hodnoteniu pokroku pri dosahovaní národných cieľov a
obmedzuje schopnosť prijímať adekvátne rozhodnutia manažmentu o nápravných opatreniach.
V organizácii procesu plánovania a realizácie sektorovej stratégie sú nedostatky, ktoré vedú k výrazným
oneskoreniam pri príprave a prijímaní akčných plánov, k nedostatku podrobných a konkrétnych pokynov
pre zahrnutie opatrení a činností do plánov, k nedostatkom práce Národnej rady pre sociálne začlenenie
(inklúziu), k prehliadaniu úlohy analýzy a predvídavosti v riadení atď.
Systém monitorovania a hodnotenia takisto neprispieva k účinnému vykonávaniu politiky znižovania
chudoby a podpory sociálneho začlenenia. Dôvodom je, že organizácia procesu monitorovania a
podávania správ nedáva možnosť primerane sledovať pokrok, čo predstavuje riziko pre vhodné
operatívne plánovanie.
Neuskutočnili sa nijaké analýzy a hodnotenia efektívnosti opatrení a stupňa dosiahnutia národného cieľa
a konkrétneho čiastkového cieľa na znižovanie chudoby, vrátane vplyvu demografických a migračných
procesov na ukazovatele chudoby a sociálneho začlenenia. Realizácia opatrení na boj proti chudobe sa
neanalyzovala z regionálneho hľadiska, čo obmedzuje možnosti prijímania potrebných opatrení v súlade
so špecifikami hospodárskeho rozvoja jednotlivých regiónov krajiny.
Pokrok pri dosahovaní národného cieľa znižovania chudoby je obmedzený, pretože podľa posledných
štatistických údajov je miera jeho dosiahnutia 31 %. Úroveň dosiahnutia troch čiastkových cieľov tiež nie
je povzbudivá. Je to zrejmé najmä pre čiastkový cieľ znižovania počtu chudobných pracujúcich, kde bol
oproti východiskovému roku pozorovaný výrazný nárast, čo znamená dvojnásobnú odchýlku od
stanoveného cieľa.
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Graf č. 3: Stupeň dosiahnutia národného cieľa a čiastkových cieľov znižovania chudoby do roku
2018 v Bulharsku
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Deti nemajú svoje vlastné možnosti, ako sa zbaviť chudoby. Ani zníženie počtu obyvateľov nemôže viesť
k nižšiemu počtu chudobných detí, ktorý bol do roku 2018 iba o 3 000 nižší než v základnom roku. To
znamená, že úsilie štátu o riešenie faktorov spôsobujúcich chudobu detí nie je efektívne. Zníženie počtu
ľudí žijúcich v chudobe nad 65 rokov je tiež obmedzené, a napriek vážnej demografickej kríze
a drastickému zníženiu počtu obyvateľov je úroveň dosiahnutia tohto čiastkového cieľa iba 29 %.
Významný pokrok sa pozoruje iba pri znižovaní počtu nezamestnaných chudobných vo veku 18 až 64
rokov a očakáva sa, že tento čiastkový cieľ bude splnený.
Obmedzený pokrok pri dosahovaní národného cieľa, zvyšujúca sa nerovnosť v rozdelení príjmov,
rozdiely v úrovniach chudoby v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ na pozadí nízkej úrovne
nezamestnanosti a hospodárskeho rozvoja v Bulharsku ukazujú, že opatrenia na zníženie chudoby nie
sú dostatočne účinné a je potrebné dôkladné prehodnotenie plánovacích, realizačných, monitorovacích
a hodnotiacich mechanizmov politiky zmierňovania chudoby a sociálneho začlenenia s cieľom
zabezpečiť zlepšenie kvality života zraniteľných skupín a vytvorenie podmienok na ich sebarealizáciu.
Chorvátsko
Vykonaním kontroly výkonnosti opatrení a aktivít podniknutých v oblasti zmierňovania chudoby
v Chorvátskej republike získal Štátny kontrolný úrad na základe zistených skutočností množstvo
kontrolných zistení.
Podrobnejšie rozpracovanie realizácie stratégie je plánované prostredníctvom trojročných vykonávacích
programov, preto sa neplánovalo prijímať realizačné dokumenty na plnenie opatrení a aktivít na
sedemročné obdobie stratégie.
Program realizácie Stratégie na obdobie rokov 2014 až 2016 prijala vláda Chorvátskej republiky deväť
mesiacov po prijatí samotnej stratégie, teda na konci prvého roku jej plnenia, a plánované programy pre
realizáciu stratégie, ktoré sa mali týkať rokov 2017, 2018, 2019 a 2020, neboli vypracované a prijaté. V
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rokoch 2018 a 2019 sa pritom počítalo s veľkým počtom opatrení a aktivít, ktoré sa predpokladali
v programe realizácie stratégie a pre obdobie rokov 2014 až 2016 sa ešte stále realizovali bez toho, aby
bol vypracovaný a prijatý nový vykonávací program.
Proces prípravy výročných správ od konca sledovaného obdobia až do ich predloženia vláde na prijatie,
zaberá každý rok čoraz viac času a správa o plnení opatrení za rok 2018 bola vypracovaná až v čase
výkonu kontroly. Účel podávania správ tak nebol úplne dosiahnutý a informácie o opatreniach a
činnostiach prijatých na zmiernenie chudoby neboli poskytnuté včas.
Zasadnutia pracovných skupín sa nekonali v súlade s rozhodnutiami vlády alebo rozhodnutím
Ministerstva demografie, rodiny, mládeže a sociálnej politiky, a okrem toho pracovná skupina pre
prípravu výročných správ a pracovná skupina pre vývoj a monitorovanie realizácie programu úplne
nesplnili svoje úlohy.
Spomedzi desiatich opatrení, ktoré boli predmetom kontroly, sa dve opatrenia prestali vykonávať a pri
zostávajúcich ôsmich opatreniach sa kontrolou identifikovali nedostatky v realizácii a monitorovaní.
Príkladom týchto nedostatkov je skutočnosť, že hlavný cieľ opatrenia nie je v súlade s činnosťami
opatrenia, cieľová skupina je príliš široká, ukazovatele výsledku nie sú jasne definované, neboli stanovené
cieľové hodnoty a nie sú sledované prostredníctvom výročných správ, aktivity v rámci opatrení sa
nevykonávajú v súlade s predpokladanými termínmi a zdroje financovania a finančné prostriedky nie sú
plánované alebo finančné prostriedky vynaložené na financovanie aktivít a opatrení nie sú každoročne
monitorované.
V niektorých výročných správach sú údaje o zmierňovaní chudoby a sociálneho vylúčenia prezentované
počtom osôb v Chorvátsku, ktoré sú ohrozené chudobou alebo závažnou materiálnou depriváciou alebo
žijú v domácnostiach s veľmi nízkou intenzitou práce, pričom v iných správach existujú iba údaje o miere
rizika chudoby a percente osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Nie je teda možné
spoľahlivo sledovať dosahovanie národného cieľa znižovania počtu osôb v riziku chudoby o 150 tis.
obyvateľov
A napokon porovnanie štatistík o chudobe a sociálnom vylúčení v členských štátoch EÚ sa uvádza iba
v jednej výročnej správe. Uvedené štatistické údaje poukazujú na malé rozdiely medzi chorvátskym
štatistickým úradom a údajmi Eurostatu, zatiaľ čo skutočnosť, že národný cieľ stratégie bol dosiahnutý
už v roku 2016, naznačuje, že cieľ plánovaný v Chorvátsku nebol reálny.
Maďarsko
V súvislosti s cieľmi stratégie Európa 2020, v oblasti znižovania chudoby vytvorila maďarská vláda v roku
2011 národnú stratégiu a akčný plán na jej vykonávanie. V súvislosti so znižovaním chudoby boli
stanovené strategické ciele, definované príslušné koncepcie a bola vytvorená numerická definícia
hlavných cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020. Na dosiahnutie strategických cieľov boli
vypracované trojročné akčné plány. Boli určení pracovníci zodpovední za realizáciu plánovaných
opatrení, bol zavedený organizačný rámec, pravidlá koordinácie a spolupráce medzi účastníkmi
realizácie, k tomu bola stanovená organizácia zodpovedná za koordináciu.
Boli definované ukazovatele pre monitorovanie a hodnotenie pokroku pri dosahovaní strategických
cieľov zameraných na boj proti chudobe a bol vytvorený systém relevantného zberu a monitorovania
údajov.
Realizácia stratégií navrhnutých na zníženie počtu ľudí žijúcich pod hranicou rizika chudoby bola účinná,
pretože ciele stanovené v strategických dokumentoch na rok 2020 boli splnené pred stanoveným
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dátumom. V rokoch 2008 až 2017 sa počet ľudí žijúcich v chudobe v Maďarsku znížil o 908 tis., čo výrazne
presiahlo národný záväzok na rok 2020 – 450 tis. ľudí. Až 18,9 % z celkovej populácie, t. j. 1 milión 813
tisíc ľudí bolo vystavených riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia v roku 2018, čo je o 9,4
percentuálneho bodu menej než v roku 2008. Poukazuje to na výrazne väčšie zníženie, ako bol stanovený
cieľ 5 – percentuálnych bodov, prijatý v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020.
Graf č. 4 zobrazuje údaje odrážajúce účinné plnenie stratégie zameranej na znižovanie chudoby.
Graf č. 4: Podiel ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na celkovej maďarskej
populácii a v Európskej únii (2010 – 2018, %)
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Zdroj: Ústredný štatistický úrad Maďarska (HCSO), EUROSTAT

Štátny kontrolný úrad Maďarska hodnotil počas kontroly konkrétne obdobie, túto oblasť však nemožno
považovať za uzavretú. Pri zachovaní výsledkov opatrení prijatých na zníženie chudoby musí zavedený
mechanizmus sociálneho začlenenia, ktorý sa ukázal ako účinný v boji proti chudobe, naďalej fungovať,
zohľadňovať aktuálne problémy a reagovať na ne v akčných plánoch.
Lotyšsko
Politika sociálneho začlenenia, najmä pri znižovaní chudoby, je koordinačnou politikou uskutočňovanou
Ministerstvom sociálnych vecí nielen v rámci štátnej politiky, ako je znižovanie nezamestnanosti, štátne
sociálne dávky, sociálna pomoc, sociálne poistenie, rovnaké príležitosti pre ľudí so zdravotným
postihnutím, ale aj v oblasti daní, školstva, zdravotníctva, hospodárstva a ďalších politík.
Z tohto dôvodu sú najdôležitejšie dlhodobé a strednodobé národné rozvojové plánovacie dokumenty,
ako napríklad Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Lotyšska do roku 2030, Lotyšský národný rozvojový
plán na roky 2014 až 2020 a Lotyšský národný program reforiem na plnenie stratégie EÚ 2020, v rámci
ktorého sa Lotyšsko zaviazalo plniť cieľ stanovený v stratégii Európskej únie Európa 2020. Znižovanie
nezamestnanosti, sociálne zabezpečenie, rovnosť príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím, práva
detí a rodiny, daňové politiky a podobne, zahŕňajú aj záväzok vykonávať opatrenia zamerané na zníženie
rizika chudoby.
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Na základe kontrolných zistení NKI Lotyšska dospel k záveru, že politika sociálneho začlenenia v oblasti
znižovania chudoby sa v súčasnosti neuplatňuje efektívne (v konečnom dôsledku nie sú kroky
podniknuté inštitúciami, zapojenými do vykonávania tejto politiky, vždy zamerané na dosiahnutie
stanoveného cieľa) a účinne (to znamená, že je možné dosiahnuť konkrétne výsledky pomocou
menšieho množstva zdrojov alebo dosiahnuť lepšie výsledky s rovnakými zdrojmi). Zahŕňa to aj
spoluprácu medzi zapojenými inštitúciami, pretože mechanizmus spolupráce, zavedený na vykonávanie
koherentnej a koordinovanej politiky, je v súčasnosti nedostatočný na to, aby prispieval k znižovaniu
rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia.
Pri komplexnom hodnotení výkonnosti zapojených inštitúcií identifikovali kontrolóri niekoľko faktorov,
ktoré majú v súčasnosti negatívny vplyv na znižovanie rizika chudoby v krajine.
Hlavným faktorom je chýbajúci systém pre koordináciu a dosiahnutie vzájomnej dohody o podniknutých
krokoch všetkých zapojených inštitúcií pri dosahovaní stanovených cieľov.
V súčasnosti každá zo zapojených inštitúcií vykonáva iba úlohy, za ktoré priamo zodpovedá. Žiadna z
nich neposudzuje tieto úlohy v kontexte, napríklad či majú úlohy vplyv na cieľ znižovania chudoby.
Krajina nemá jednotný dokument stanovujúci akčný plán na dosiahnutie cieľa znižovania chudoby,
stanovený zhora, ktorý by bol zároveň definovaný v plánovacích dokumentoch na úrovni OSN, EÚ a na
vnútroštátnej úrovni, a ktorý by sa vzťahoval na všetky oblasti a inštitúcie vrátane miestnych a
regionálnych samospráv majúcich rozhodujúcu úlohu pri znižovaní chudoby.

Všetky nedostatky zistené pri audite naznačujú potrebu zlepšiť zavedený mechanizmus spolupráce pre
jednotné a koordinované monitorovanie politík sociálneho začlenenia.
Bez komplexných opatrení na riešenie potrieb ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením
niemožno očakávať žiadne významné zlepšenia.
Slovensko
Zmierňovaním následkov chudoby sa na Slovensku zaoberá celý rad strategických dokumentov (SD),
ktoré sú rozdelené do niekoľkých skupín, pričom najdôležitejšie z nich sú dva dokumenty – Národná
rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (NRS) a aktualizácia NRS.
Nemenej dôležitým SD, ktorý sa zaoberá jednou z najzraniteľnejších skupín, je Stratégia Slovenskej
republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (stratégia MRK). Všetky dokumenty na národnej úrovni
vychádzajú zo stratégie Európa 2020. Zodpovednou inštitúciou za boj proti chudobe, ktorá plní aj
koordinačnú funkciu, je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), ale v tejto oblasti
spolupracujú aj ďalšie ministerstvá, inštitúcie, samosprávy a neziskové organizácie.
Slovenská republika má vo svojich SD definované opatrenia a ciele na zmiernenie chudoby. Hlavný cieľ
boja proti chudobe je stanovený v stratégii Európa 2020. Slovensko sa zaviazalo znížiť do roku 2020
počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o 170 000, či znížiť podiel obyvateľstva
ohrozeného chudobou alebo sociálnym vylúčením na 17,2 %. V rokoch 2008 až 2019 sa počet ľudí
ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením znížil o 234 tisíc osôb (o 21,1 %) z 1 111 tis. na 877
tis. Slovensko tým v predstihu dosiahlo a dokonca prekročilo cieľ o 37,6 % (o 64 tis. osôb). V rebríčku 28
európskych krajín si SR dobre vedie v agregovanom ukazovateli (6. miesto), v čiastkových ukazovateľoch
miera rizika chudoby po sociálnych transferoch a miera veľmi nízkej intenzity práce (Slovensko je nad
priemerom EÚ28). Horšia situácia je v miere závažnej materiálnej deprivácie, kde Slovensko zaostáva.
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Podľa jednotlivých deprivačných položiek je najhoršia situácia v troch položkách, ktoré sa za posledných
10 rokov pravidelne opakujú: takmer každý tretí obyvateľ SR si nemôže dovoliť zaplatiť raz ročne
týždennú dovolenku mimo domu, každý tretí nedokáže čeliť neočakávaným finančným výdavkom a
každý ôsmy obyvateľ SR si nemôže dopriať jedno mäsité jedlo každý druhý deň.
Okrem agregovaného a čiastkových ukazovateľov sa používajú aj národné ukazovatele chudoby. Všetky
sú pravidelne sledované a hodnotené. Niektoré SD majú svoje vlastné ukazovatele, ktoré sú predmetom
hodnotenia a merania pokroku, napríklad stratégia MRK.
Systém monitorovania je zabezpečený prostredníctvom Správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR, ktorú
každoročne na svojej webovej stránke zverejňuje MPSVR SR. Informácia o vyhodnotení implementácie
NRS bola spracovaná za rok 2016 a ďalšia Informácia o vyhodnotení implementácie NRS bola súčasťou
Aktualizácie NRS. Poslednú Informáciu o vyhodnotení NRS vzala vláda SR na vedomie v októbri 2019.
Zo strategických dokumentov a stanovených cieľov je viac ako zrejmé, že organizácie a inštitúcie, ktoré
sa podieľajú na boji proti chudobe, sa usilujú zlepšovať situáciu chudobných na Slovensku a vytvárať im
príležitosti na sociálne začlenenie. Je to však dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje značné finančné a ľudské
kapacity a často aj osobnú angažovanosť mnohých dobrovoľníkov pri práci so sociálne znevýhodnenými
skupinami. Nevyhnutnou podmienkou pre zlepšenie života najchudobnejších je vypracovanie kvalitnej
dlhodobej stratégie SR v boji proti chudobe, ktorá sa s príchodom novej vlády nebude meniť. Súčasná
pandémia prináša nové výzvy v znižovaní chudoby. Všetky opatrenia zamerané na zmiernenie chudoby
by mali prispievať, ak už nie k odstráneniu chudoby ako takej, tak aspoň k zmierneniu jej následkov pre
najzraniteľnejšie skupiny.
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7 Prehľad výsledkov
Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnné výsledky hodnotenia plnenia kritérií použitých pri hodnotení
opatrení prijatých na zmiernenie chudoby.
Kľúčové otázky

Bulharsko

Chorvátsko

Maďarsko

Lotyšsko

Slovensko

Čiastočne

Čiastočne

Áno

Čiastočne

Áno

Áno

Čiastočne

Áno

Čiastočne

Áno

Áno

Čiastočne

Áno

Čiastočne

Áno

Čiastočne

Čiastočne

Áno

Čiastočne

Áno

Čiastočne

Čiastočne

Áno

Čiastočne

Áno

1. Boli vypracované stratégie,
akčné plány a ďalšie súvisiace
dokumenty na účely dosiahnutia
cieľov za zmierňovanie chudoby?
2. Boli definované ciele
znižovania chudoby, použité
rámce a ukazovatele?
3. Je zabezpečená spoľahlivosť
údajov a informácií?
4. Boli vyhodnotené údaje a
informácie?
5. Bol vytvorený a
sprevádzkovaný monitorovací
systém implementácie?
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8 Celkové zhrnutie
Najvyššie kontrolné inštitúcie, ako nezávislé subjekty majú povinnosť poskytovať spoločnosti a všetkým
zainteresovaným stranám informácie o účinnosti vládnych politík. Rôzne formy spolupráce medzi NKI
zvyšujú prínos ich práce, pretože prekračujú hranice krajín a dávajú možnosť porovnať a analyzovať
skúmané politiky a problémy na medzinárodnej úrovni.
Vstupom do EÚ sa každá krajina zaväzuje vykonávať spoločné európske politiky, ktorých úspešné
realizovanie závisí od príspevku členských štátov. V tejto súvislosti je príspevok jednotlivých členských
štátov k realizácii spoločného európskeho cieľa – znižovanie počtu ľudí ohrozených chudobou a
sociálnym vylúčením, naplánovaný v národných strategických dokumentoch a to definovaním
príslušných národných cieľov.
Chudoba a politika sociálneho začlenenia si kvôli svojej horizontálnej povahe vyžaduje uplatňovanie
synergického prístupu pri vykonávaní opatrení a činností v rôznych oblastiach hospodárstva
a spoločenského života s cieľom zlepšovať kvalitu života zraniteľných skupín a vytvárať podmienky pre
ich sebarealizáciu. Širší základ pre porovnanie prístupov, uplatňovaný v rôznych krajinách, poskytuje
cenné informácie o ich praktickom presadzovaní a príležitosť podeliť sa o osvedčené postupy a výzvy
pri ich realizácii.
Chudoba má v krajinách EÚ rôzne dimenzie. Špecifiká sociálno-ekonomického rozvoja nových členov EÚ
vymedzujú existenciu podobných problémov v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V tejto
súvislosti je nepopierateľný príspevok uvedenej spoločnej iniciatívy k zlepšeniu schopnosti pomenovávať
politické výzvy v onej oblasti.
Koordinovaná kontrola odhalila rozdiely medzi piatimi krajinami, ktorých sa kontrola týkala. Na jednej
strane kontroly odhalili rozdiely v účinnosti implementácie politiky, na druhej strane dostatočnú, ale aj
miestami nepostačujúcu koordináciu a spoluprácu medzi zapojenými inštitúciami.
Z kontrol vyplynuli nasledujúce kľúčové zistenia.
-

Stratégie na pozdvihnutie ľudí žijúcich pod hranicou chudoby boli v zásade vypracované.

-

Tri krajiny zistili, že stratégie neboli úspešné v efektívnej implementácii.

-

Tri krajiny zistili, že došlo k väčšiemu poklesu počtu ľudí ohrozených chudobou, než boli
pôvodne stanovené ciele vychádzajúce zo stratégie Európa 2020.

-

Dve krajiny zaznamenali nedostatky v spolupráci/koordinácii medzi príslušnými inštitúciami.

-

Tri krajiny identifikovali medzery a nedostatky v monitorovaní a hodnotení, ktoré mali vplyv na
poskytovanie údajov o pokroku.

Správy o kontrole odhalili, že stratégie boli v zásade navrhnuté, avšak strategický plánovací proces by
nemal skončiť, akonáhle sa vytvorí dokument. K sociálnemu cieľu, definovanému v stratégiách
všeobecne, sú priradené čiastkové ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v kratšom časovom období. Dobrá
správa vecí verejných by mala pri realizácii stratégií zahŕňať účinné akčné plány s jasným vymedzením
úloh a zodpovednosti. V prostredí rýchlo sa meniaceho sveta je nevyhnutné pravidelne prehodnocovať
ciele stratégie a formulované ciele prispôsobovať existujúcim sociálno-ekonomickým podmienkam.
Pravidelné monitorovanie a hodnotenie sú základnými prvkami na zabezpečenie relevantnosti a
účinnosti aktivít a na získanie informácií o pokroku a efektívnosti strategických plánov.
Úspešnosť pri dosahovaní strategických cieľov bola na úrovni jednotlivých krajín odlišná. Správy z
kontroly odhalili, že v niektorých prípadoch to bolo spôsobené neprimeraným definovaním cieľov a
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nedostatkami monitorovacieho a hodnotiaceho systému a vývojom viacúrovňových strategických
dokumentov.
V niektorých prípadoch sa stratégie realizovali efektívne a ciele stanovené v strategických dokumentoch
na rok 2020 boli dosiahnuté pred termínom. Podiel ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym
vylúčením sa znížil.
Nárast aktivít a zvýšenie zamestnanosti prispeli k účinnosti opatrení prijatých na zmiernenie chudoby.
Opatrenia a dotácie zamerané na udržanie pracovných miest a zníženie zaťaženia zamestnávateľov môžu
pomôcť pri znižovaní chudoby.
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9 Dobrá prax a získané ponaučenia
Cieľom koordinovanej kontroly bolo, okrem iného, umožniť výmenu poznatkov, skúseností a
osvedčených postupov. Oblasti, na ktoré sa v tejto kapitole poukazuje, sa považujú za príklady dobrej
praxe, alebo sú identifikované ako nedostatky.
Bulharsko
Politika chudoby a sociálneho začlenenia predstavuje horizontálnu politiku, ktorej úspešné plnenie si
vyžaduje realizovanie synchronizovaných opatrení v mnohých oblastiach hospodárstva a cielené úsilie
vládnych a mimovládnych organizácií. Vytvorenie cieleného strategického dokumentu – Národná
stratégia znižovania chudoby a podpory sociálneho začlenenia 2020, má potenciál byť vhodným
nástrojom na riadenie takéhoto zložitého procesu, ale na dosiahnutie zamýšľaných výsledkov je
nevyhnutné, aby procesy plánovania, realizovania, monitorovania, podávania správ a hodnotenia
realizovanej politiky boli primerane organizované a riadené. Medzery a slabiny v týchto procesoch, ktoré
boli zistené počas kontroly, bránia zlepšeniu kvality života zraniteľných skupín a vytvoreniu podmienok
na ich sebarealizáciu.
Chorvátsko
Štátny kontrolný úrad hodnotil účinnosť opatrení a aktivít prijatých na zmiernenie chudoby v Chorvátskej
republike takto.
Na základe vykonaných kontrolných postupov a zistených skutočností Štátny kontrolný úrad konštatoval,
že ciele stratégie, ako základného dokumentu riešenia chudoby a sociálneho vylúčenia v Chorvátskej
republike, sú v súlade s cieľmi Stratégie Európa 2020 a umožňujú tak ich plnenie. Avšak bolo zhodnotené,
že implementované programy za celé obdobie, na ktoré sa vzťahuje stratégia, neboli prijaté na plnenie
všetkých opatrení a činností. Zároveň vykonávací program v predchádzajúcom období nebol upravený
na základe analýz vo výročných správach o realizácii opatrení, a taktiež kontrolované subjekty a zriadené
pracovné skupiny nespĺňali v plnej miere predpísané úlohy. Ďalej sa na základe posúdenia plnenia vzorky
desiatich opatrení vyhodnotilo, že od roku 2014 do konca roku 2017 plnenie dvoch opatrení nebolo
účinné, plnenie siedmich opatrení bolo čiastočne účinné a plnenie iba jedného opatrenia bolo účinné.
Vzhľadom na to, že nebol prijatý žiadny nový vykonávací program, neexistujú jasné kritériá na
hodnotenie účinnosti plnenia opatrení. Pokiaľ ide o dve opatrenia, ktorých plnenie sa skončilo pred
koncom obdobia kontroly, neodporučil Štátny kontrolný úrad žiadne ďalšie konanie. Taktiež bolo
vyhodnotené, že dosiahnutie národného cieľa nebolo monitorované jasným spôsobom a neboli
vykonané pravidelné porovnania štatistík členských štátov EÚ o znižovaní chudoby a sociálneho
vylúčenia. Na základe uvedeného Štátny kontrolný úrad konštatoval, že opatrenia a činnosti prijaté na
zmiernenie chudoby v Chorvátskej republike sú len čiastočne účinné a je potrebné ich výrazne zlepšiť.
Maďarsko
Štátny kontrolný ústav Maďarska konštatoval, že stratégia bola vypracovaná, zodpovední pracovníci a
koordinátori boli určení s jasným rozdelením úloh. Pre trojročné akčné plány boli definované ukazovatele
a bolo zavedené spätné testovanie pravidelnou prípravou podrobných monitorovacích správ. Úloha sa
jasne objavila aj na vládnej úrovni a boli podniknuté potrebné kroky.
Lotyšsko
Ministerstvo sociálnych vecí je zodpovedné za štátny informačný systém “Informačný systém sociálnej
starostlivosti”, ktorý možno využiť aj na monitorovanie politiky chudoby a sociálneho vylúčenia. Aj keď
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funkčnosť systému ešte nie je úplne využitá na monitorovanie politiky, existujú už zavedené postupy na
analýzu údajov o rôznych sociálnych službách a benefitoch, ako sú napríklad príjmy zdravotne
postihnutých osôb (tak z plateného zamestnania, ako aj z poskytovanej sociálnej podpory štátom alebo
obcami) na účel zisťovania, či dosahujú hranicu rizika chudoby.
Slovensko
Dobrou praxou sú niektoré aktivity realizované prostredníctvom Stratégie SR pre integráciu Rómov do
roku 2020 (Zdravé komunity, Atlas rómskych komunít) a zverejňované Správy o sociálnej situácii
obyvateľstva Slovenskej republiky.
Stratégia SR pre integráciu rómskej komunity sa zameriava na cieľovú skupinu (marginalizované rómske
komunity – MRK), ktorá patrí k najzraniteľnejším pri zmierňovaní chudoby. Stratégia MRK je rozdelená
do siedmich prioritných oblastí (vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, finančné začlenenie,
nediskriminácia, prístupy k väčšinovej spoločnosti), pričom každá z týchto priorít monitoruje
dosahovanie cieľov a opatrení.
Z realizovaných aktivít Stratégie MRK si zasluhujú pozornosť Zdravé komunity a Atlas rómskych komunít.
Cieľom národného projektu Zdravé komunity je nájsť systematické a udržateľné riešenie alarmujúceho
stavu zdravotných a sociálnych podmienok znevýhodnených skupín na Slovensku – najmä rómskych
komunít. Hlavnými cieľmi sú: (i) podpora prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane
preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnej výchovy, a (ii) znižovanie rozdielov v zdravotnom stave
medzi rómskou komunitou a väčšinovým obyvateľstvom. Jadrom tohto konceptu je práca
zdravotníckych mediátorov, ktorí sú členmi rómskej komunity, v ktorej pôsobia a v ktorej žijú. S
podporou koordinátorov sa zdravotnícki mediátori aktívne zapájajú do svojich miestnych komunít a
informujú miestnych obyvateľov o službách ponúkaných v rámci projektu.
V priebehu rokov priniesol projekt konkrétne výsledky. Realizoval sa v 271 lokalitách v najchudobnejších
regiónoch Slovenska. Celkovo 261 zdravotníckych mediátorov a 25 koordinátorov prispelo k zlepšeniu
zdravotnej situácie sociálne znevýhodnených ľudí. V niektorých regiónoch sa rómskym zdravotníckym
mediátorom podarilo vďaka spolupráci s lekármi a zamestnancami štátnej zdravotníckej organizácie
úplne zastaviť šírenie infekčných chorôb. Profesie rómskeho zdravotníckeho mediátora a zdravotníckeho
terénneho pracovníka boli uznané a certifikované Ministerstvom školstva SR.
V roku 2013 bol vydaný Atlas rómskych komunít, po ktorom nasledoval nový Atlas z roku 2019, ktorý
realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce
a rodiny. Cieľom oboch Atlasov bolo zistiť údaje o type a infraštruktúre obcí, o koncentrácii
marginalizovaných rómskych komunít, o dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb a o politickej
a občianskej angažovanosti rómskej populácie.
Správu o sociálnej situácii obyvateľstva SR vydáva pravidelne každý rok Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR (od roku 2003). Je neoddeliteľnou súčasťou monitorovacieho systému. Správa obsahuje
množstvo ukazovateľov, ktoré sa každý rok sledujú, napríklad vývoj nezamestnanosti vrátane dlhodobej
nezamestnanosti, vývoj zamestnanosti, výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy, dávky
dôchodkového a nemocenského poistenia, štátna sociálna podpora, pomoc v hmotnej núdzi, sociálne
služby, ukazovatele chudoby a sociálneho vylúčenia, atď. Z vývoja ukazovateľov je možné ohodnotiť
pokrok v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky, a to vrátane politiky boja proti chudobe.
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Príloha 1: Podrobné zistenia a závery národných

kontrol
Zistenia a závery bulharskej kontroly
Národný cieľ definovaný v kontexte Stratégie Európa 2020 je stanovený v národnom programe reforiem
a národnom rozvojovom programe – Bulharsko 2020. Boli vypracované národné politiky, od ktorých sa
očakáva, že prispejú k dosiahnutiu národného cieľa. To je predpokladom pre splnenie záväzkov prijatých
Bulharskom k spoločnému cieľu EÚ, ktorým je zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou alebo
sociálnym vylúčením, a to prostredníctvom zavedenia a uplatňovania vhodných opatrení na vykonávanie
strategických dokumentov.
V kontexte európskeho cieľa podporiť sociálne začlenenie prostredníctvom znižovania chudoby stanovil
národný program reforiem svoj národný cieľ 5 „Znížiť počet ľudí žijúcich v chudobe o 260 tis.” a štyri
konkrétne čiastkové ciele:
- znížiť počet detí vo veku od 0 do 18 rokov žijúcich v chudobe o 78 tis. (30 % spoločného národného
cieľa a 25 % počtu chudobných detí v roku 2008),
- znížiť počet ľudí vo veku 65 rokov a viac žijúcich v chudobe o 52 tis. (20 % spoločného národného
cieľa a 10 % počtu chudobných starších ľudí v roku 2008),
- znížiť počet nezamestnaných vo veku 18 – 64 rokov žijúcich v chudobe o 78 tis. (30 % spoločného
národného cieľa a 25 % počtu chudobných nezamestnaných vo veku 18 – 64 v roku 2008),
- znížiť počet pracujúcich chudobných vo veku 18 – 64 rokov o 52 tis. (20 % spoločného národného
cieľa a 22 % počtu pracujúcich chudobných ľudí vo veku 18 – 64 v roku 2008).
Národný cieľ vychádza z hodnoty chudoby v roku 2008 a počtu ľudí žijúcich pod hranicou chudoby –
1 632 tis. osôb, a vzťahuje sa iba na čiastkový ukazovateľ “obyvateľstvo ohrozené chudobou po
sociálnych transferoch”. Uplatňovanie agregovaného ukazovateľa sa nepovažuje pre Bulharsko za
vhodné z dôvodu subjektívnej povahy ukazovateľa „materiálnej deprivácie”.
Stanovený strategický rámec sa vo veľkej miere zameriava na kľúčové problémy chudoby v krajine.
Strategické ciele sa však nestali funkčnými a neexistuje jasné zameranie na zraniteľné skupiny a ani
profilovanie konkrétnych cieľových skupín. Tieto medzery bránia plánovaniu jasnej postupnosti krokov
na prekonanie identifikovaných výziev a neumožňujú prepojiť vykonávanie politiky s konkrétnymi
termínmi a jasnými a merateľnými výsledkami. To bráni adekvátnemu plánovaniu konkrétnych a
dôsledných činností a hodnoteniu účinkov ich vykonávania. Okrem toho neexistuje zavedený
mechanizmus, ktorý by v prípade potreby zmenil vykonávanie politiky.
Národná stratégia znižovania chudoby a podpory sociálneho začlenenia do roku 2020 je zameraná na
vytvorenie súdržnej, konzistentnej a udržateľnej politiky sociálneho začlenenia, založenej na
integrovanom prístupe a medzisektorovej spolupráci na národnej, regionálnej, miestnej a komunálnej
úrovni. Stratégia sa zameriava na zlepšenie kvality života zraniteľných skupín v bulharskej spoločnosti a
na vytvorenie podmienok potrebných na ich sebarealizáciu. Hlavné cieľové skupiny boli v stratégii
identifikované a bolo stanovaných 9 kľúčových priorít s opatreniami na ich plnenie. Všetky príslušné
inštitúcie a orgány boli zapojené do realizácie stratégie prostredníctvom dvojročných akčných plánov
prijatých Radou ministrov.
Národná stratégia znižovania chudoby a podpory sociálneho začlenenia do roku 2020 nebola
aktualizovaná počas celého jej 7-ročného obdobia vykonávania, bez ohľadu na skutočnosť, že národný
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cieľ znižovania chudoby je v skutočnosti dosiahnutý nedostatočne a je potrebné zmeniť plánovanie
opatrení a aktivít na zmiernenie chudoby.
Realizovanie politiky sociálneho začlenenia je monitorované Národným výborom Rady ministrov pre
sociálne začlenenie. V práci Národného výboru, ktorý rieši otázky o efektívnom výkone jeho
koordinačných, kooperačných a konzultačných funkcií pri vývoji, implementácii, monitorovaní a
hodnotení vládnej politiky v oblasti sociálneho začlenenia, bolo zistených niekoľko nedostatkov.
Mechanizmy monitorovania a hodnotenia sa musia podstatne zlepšiť, aby boli účinné a aby sa uľahčila
úprava politík a opatrení zameraných na riešenie problémov chudoby v kontexte vážnej demografickej
krízy a regionálnych rozdielov v hospodárskom rozvoji v krajine.
Nebol zavedený komplexný a spoľahlivý systém ukazovateľov na hodnotenie realizácie politiky
sociálneho začlenenia. Národný rozvojový program: Bulharsko 2020 a jeho akčné plány neobsahujú
ukazovatele opatrení, oblasti vplyvu a čiastkové priority. Národná stratégia znižovania chudoby a
podpory sociálneho začlenenia do roku 2020 neobsahuje ukazovatele na meranie stavu dokončenia
cieľov a pokroku pri plnení priorít stratégie, ako aj ukazovatele výsledkov, ktoré bránia správnemu
hodnoteniu účinnosti opatrení a pokroku pri dosahovaní národného cieľa. Proces monitorovania ďalej
komplikuje nedostatok cieľových hodnôt pre ukazovatele výkonnosti pre niektoré činnosti a
mechanizmy vplyvu Národného rozvojového programu – Bulharsko 2020 a Národnej stratégie
znižovania chudoby a podpory sociálneho začlenenia 2020.
Systém zhromažďovania hlásených údajov a informácií nie je organizovaný spôsobom, ktorý
zabezpečuje jednotnosť podávania správ a úplné informácie o všetkých ukazovateľoch výkonnosti,
zahrnutých v akčných plánoch Národného rozvojového programu – Bulharsko 2020 a Národnej stratégie
znižovania a podpory sociálneho začlenenia 2020.
Správy o zavedení opatrení a činností nie sú sprevádzané analýzou výsledkov z regionálneho hľadiska,
čo bráni začatiu aktivít zohľadňujúcich špecifiká jednotlivých regiónov a existujúce značné rozdiely
v úrovni chudoby v rôznych regiónoch.
V období rokov 2015 až 2018 nebolo vykonané hodnotenie vplyvu opatrení na znižovanie chudoby, ani
nebola vykonaná žiadna analýza a vyhodnotenie vplyvu zhoršujúcej sa demografickej štruktúry a
migrácie na ukazovatele chudoby a sociálneho začlenenia, ako aj na dosahovanie sledovaných cieľov.
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Graf č. 5: Stredný stav obyvateľstva v Bulharsku za rok v období 2008 – 2018 (v mil. osôb)
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Zdroj: Národný štatistický inštitút Bulharska

Za posledných 11 rokov boli v Bulharsku pozorované rozdiely v úrovni ekonomického rozvoja –
spočiatku obdobie krízy a zvyšujúca sa nezamestnanosť, po ktorých nasledovalo postupné oživenie a
rozvoj ekonomiky, ako aj pokles nezamestnanosti, ktorá dosahovala historicky najnižšiu úroveň v roku
2018. Tento vývoj podčiarkuje závažná demografická kríza, charakterizovaná neustálym znižovaním a
starnutím populácie, nízkou pôrodnosťou a vysokou úmrtnosťou. Okrem toho sa pozoruje značná
nerovnováha v územnom rozložení obyvateľstva.
Relatívny podiel chudobných ľudí v krajine sa v tomto období zvýšil. Okrem toho, že je podstatne vyšší
než vo zvyšku EÚ, zvyšuje sa rýchlejšie, čo odlišuje Bulharsko od zvyšku Európskej únie na základe
priemerných hodnôt tohto ukazovateľa.
Graf č. 6: Relatívny podiel chudobných podľa vekových skupín v Bulharsku v rokoch
2008 – 2018 (v %)
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Zdroj: Národný štatistický inštitút Bulharska (EU-SILC)
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Analýza údajov na základe veku poukazuje na skutočnosť, že podiel chudobných je najvyšší u osôb nad
65 rokov. V štúdii zameranej na starších ľudí údaje ukazujú, že najvyšší podiel chudobných je
zaznamenaný u ľudí vo veku nad 75 rokov. V roku 2018 je ich podiel 35,2 %, tzn. každá tretia osoba nad
75 rokov v Bulharsku je chudobná. Pre porovnanie, podiel chudobných medzi ľuďmi do 75 rokov je 20,7
%. Na stav chudoby v tejto vekovej skupine má vplyv na jednej strane dôchodková politika vrátane ročnej
valorizácie dôchodkov, a na druhej strane to, aká bola účasť osôb na trhu práce v ich produktívnom
veku.
Na druhom mieste, čo sa týka podielu chudobných, sú osoby do 17 rokov. Faktom je, že deti nemajú
svoje vlastné možnosti ako sa dostať nad hranicu chudoby; medzi faktory, ktoré spôsobujú chudobu
detí patria: účasť rodičov na trhu práce, počet ľudí žijúcich s nimi v domácnostiach, sociálne transfery
a ďalšie.
Nerovnosť v rozdelení príjmov sa v Bulharsku prehĺbila a je podstatne vyššia než v iných európskych
krajinách. Zároveň sú pozorovateľné výrazné regionálne rozdiely, čo opäť poukazuje na potrebu
prispôsobiť opatrenia a činnosti územným aspektom chudoby.
Graf č. 7: Relatívny podiel chudobných pracujúcich vo veku 18 až 64 v Bulharsku
v rokoch 2008 až 2018 (v %)
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Graf č. 8: Nerovnosť v prerozdelení príjmov v Bulharsku v rokoch 2008 až 2018 (koeficient
príjmovej nerovnosti)

Zdroj: Národný štatistický inštitút Bulharska (EU-SILC)
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Graf č. 9: Giniho koeficient príjmovej nerovnosti v Bulharsku v rokoch 2008 až 2018

42,0
40,0
38,0

37,0
35,9

35,0

36,0
33,4

33,4

2009

2010

34,0

35,4

35,4

2013

2014

40,1

39,6

2017

2018

37,7

33,6

32,0
30,0
2008

2011

2012

Gini coefficient

2015

2016

Lineárny (Gini coefficient )

Zdroj: Národný štatistický inštitút Bulharska (EU-SILC)

Agregovaný ukazovateľ „miera rizika alebo sociálneho vylúčenia“ ukazuje, že v roku 2018 bola chudobou
a sociálnym vylúčením ohrozená asi jedna tretina (32,8 %) populácie Bulharska (2 315,2 tisíc ľudí).
Celkovo tento ukazovateľ klesá, avšak stále zostáva na výrazne vyšších úrovniach, ako sú priemerné
úrovne EÚ.
Graf č. 10: Ľudia v riziku chudoby po sociálnych transferoch (príjmová chudoba) v Bulharsku v
rokoch 2008 až 2018 (v %)
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Podiel mužov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v Bulharsku je nižší než podiel žien. Pri
skúmaní ukazovateľa podľa veku je potrebné poznamenať, že najväčší podiel je medzi ľuďmi nad 65
rokov, nasleduje podiel osôb do 17 rokov a najnižší je medzi ľuďmi vo veku od 18 do 64 rokov. Ak sa
realizuje štúdia o relatívnom podiele obyvateľstva ohrozeného chudobou alebo sociálnym vylúčením
podľa veku a pohlavia, potom sú najohrozenejšou skupinou ženy nad 65 rokov.
Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia v EÚ sa v roku 2017 v jednotlivých krajinách výrazne
líši. Na jednej strane sú krajiny s veľmi nízkym podielom, napríklad Česká republika s 12,2 % a Fínsko s
15,7 %, a na druhej strane Bulharsko s najväčším podielom obyvateľstva ohrozeného chudobou alebo
sociálnym vylúčením s 38,9 % a Rumunsko s 35,7 %. Je potrebné poznamenať, že v roku 2008 je podľa
tohto ukazovateľa Bulharsko opäť na poslednom mieste v EÚ.
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Graf č.11: Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia členských štátov EÚ v r. 2017 (v %)
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V tejto fáze plnenia Národného rozvojového programu – Bulharsko 2020 a Národnej stratégie na
znižovanie chudoby a podporu sociálneho začlenenia 2020, sa mal očakávať výrazný pokrok pri
dosahovaní národného cieľa, resp. 4 čiastkových cieľov. Z posledných štatistických údajov je však zrejmé,
že bola splnená iba tretina národného cieľa – a to 31,27 %. Prognóza naznačuje, že ak táto tendencia
pretrvá do roku 2020, nebude dosiahnutá ani polovica národného cieľa – znížiť počet ľudí žijúcich v
chudobe bez ohľadu na hlbokú demografickú krízu a drastické znižovanie počtu obyvateľov.
Úroveň dosiahnutia troch čiastkových cieľov tiež nie je povzbudivá. Je to zrejme najmä pre čiastkový cieľ
znižovania počtu chudobných pracujúcich, kde bol oproti východiskovému roku pozorovaný značný
nárast svedčiaci o odklone od stanoveného cieľa. Ani zníženie počtu obyvateľov nemôže viesť k nižšiemu
počtu chudobných detí, ktorý bol do roku 2018 iba o 3 tisíc nižší než v základnom roku 2008. Zníženie
počtu ľudí žijúcich v chudobe vo veku nad 65 rokov je tiež obmedzené, a napriek vážnej demografickej
kríze a výraznému zníženiu počtu obyvateľov je úroveň dosiahnutia tohto cieľa iba 29,23 %. Významný
pokrok je viditeľný iba pri znižovaní počtu chudobných nezamestnaných vo veku 18 až 64 rokov a
očakáva sa, že tento čiastkový cieľ bude splnený.
V niekoľkých oblastiach bolo predložených viacero odporúčaní:
- zlepšenie plánovacích a monitorovacích mechanizmov na vykonávanie strategických dokumentov
v oblasti zmierňovania chudoby a politiky sociálneho začlenenia,
- vykonávanie posúdenia dopadu vplyvov strategických dokumentov, ktoré stanovujú realizovanie
politiky,
- analyzovanie a hodnotenie riadenia, monitorovania, kontroly a podávania správ o strategických
dokumentoch v tejto oblasti politiky s cieľom zvýšiť efektívnosť ich navrhovania a vývoja v
budúcnosti.

Zistenia a závery chorvátskej kontroly
Najdôležitejšie kontrolné zistenia zahŕňajú:
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podrobnejšie rozpracovanie implementácie stratégie je plánované prostredníctvom trojročných

vykonávacích programov, preto sa neplánovalo prijímať realizačné dokumenty na plnenie opatrení a
aktivít na sedemročné obdobie stratégie;
-

program realizácie Stratégie na obdobie rokov 2014 až 2016 prijala vláda Chorvátskej republiky

deväť mesiacov po prijatí samotnej stratégie, teda na konci prvého roku jej plnenia, a plánované
programy pre realizáciu stratégie, ktoré sa mali týkať rokov 2017, 2018, 2019 a 2020 neboli vypracované
ani prijaté. V rokoch 2018 a 2019 sa počítalo s veľkým počtom opatrení a aktivít, ktoré sa predpokladali
v programe realizácie stratégie pre obdobie rokov 2014 až 2016 a ktoré sa realizovali bez toho, aby bol
vypracovaný a prijatý nový vykonávací program;
-

proces prípravy výročných správ od konca sledovaného obdobia až do ich predloženia vláde na

prijatie zaberá každý rok čoraz viac času a správa o plnení opatrení za rok 2018 bola vypracovaná až v
čase výkonu kontroly. Účel podávania správ teda nebol úplne dosiahnutý a informácie o opatreniach
a činnostiach prijatých na zmiernenie chudoby neboli poskytnuté včas;
-

zasadnutia pracovných skupín sa nekonali v súlade s rozhodnutiami vlády alebo rozhodnutím

Ministerstva demografie, rodiny, mládeže a sociálnej politiky. Zároveň pracovná skupina pre prípravu
výročných správ a pracovná skupina pre vývoj a monitorovanie realizácie programu úplne nesplnili svoje
úlohy;
-

spomedzi desiatich opatrení, ktoré boli predmetom kontroly, sa dve opatrenia prestali

vykonávať a pri ostávajúcich ôsmich opatreniach sa kontrolou identifikovali nedostatky v realizácii
a monitorovaní; napríklad hlavný cieľ opatrenia nie je v súlade s aktivitami opatrenia, cieľová skupina je
príliš široká, ukazovatele výsledku nie sú jasne definované, neboli stanovené cieľové hodnoty a nie sú
sledované prostredníctvom výročných správ, aktivity opatrení sa nevykonávajú v súlade s
predpokladanými termínmi a zdroje financovania a finančné prostriedky nie sú plánované alebo finančné
prostriedky vynaložené na financovanie aktivít opatrenia nie sú každoročne monitorované;
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Vyhodnotenie realizácie opatrení na kontrolnej vzorke 2

-

v niektorých výročných správach sú údaje o zmierňovaní chudoby a sociálneho vylúčenia

prezentované počtom osôb v Chorvátsku, ktoré sú ohrozené chudobou a závažnou materiálnou
depriváciou, alebo p tých, ktorí žijú v domácnostiach s veľmi nízkou intenzitou práce, pričom v iných
správach existujú iba údaje o miere rizika chudoby a percente osôb ohrozených chudobou alebo
sociálnym vylúčením. Nie je tak možné spoľahlivo sledovať dosahovanie národného cieľa znižovania
počtu osôb na hranici rizika chudoby o 150 tis.;
-

porovnanie štatistík o chudobe a sociálnom vylúčení v členských štátoch EÚ sa uvádza iba

v jednej výročnej správe. Uvedené štatistické údaje poukazujú na malé rozdiely medzi chorvátskym
štatistickým úradom a údajmi Eurostatu, zatiaľ čo skutočnosť, že národný cieľ stratégie bol dosiahnutý
už v roku 2016, naznačuje, že cieľ plánovaný v Chorvátsku nebol reálny.
Na základe zistených skutočností a s prihliadnutím na ciele kontroly Štátny kontrolný úrad konštatuje,
že opatrenia a činnosti podniknuté v oblasti zmierňovania chudoby v Chorvátskej republike sú účinné
iba čiastočne a vyžadujú si významné zlepšenia.
Štátny kontrolný úrad dal kontrolovaným subjektom tieto odporúčania:

Na účely vykonania kontroly výkonnosti vybral Štátny kontrolný úrad Chorvátskej republiky vzorku obsahujúcu desať opatrení zo
štyroch strategických oblastí, ktoré vykonali štyri príslušné ministerstvá (kontrolované subjekty). V rámci spomínaných strategických
oblastí bolo vybraných desať opatrení, prostredníctvom ktorých sa v rokoch 2014 až 2018 uskutočňovali aktivity zamerané na:
- rôzne cieľové skupiny, ktoré zahŕňali širokú populáciu príjemcov a / alebo
- riešenie dôležitých systémových problémov.
2
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čo najskôr prijať opatrenia na uskutočnenie nového implementačného programu, aby sa

opatrenia a činnosti, ktoré sa ešte stále realizujú v nadväznosti na doterajší program na plnenie Stratégie
na obdobie rokov 2014 až 2016, ako aj možné nové opatrenia vykonávali v rámci vhodného
implementačného programu na zostávajúce obdobie stratégie (odporúčanie pre koordinátora stratégie);
-

v súlade s prijatými závermi vlády včas vykonávať činnosti potrebné na prípravu výročných správ

o plnení opatrení, ktoré zahŕňajú monitorovanie plnenia opatrení, zhromažďovanie a predkladanie
potrebných údajov a prípravu a predkladanie výročných správ vláde s ohľadom na ich rýchle prijatie
(odporúčanie koordinátorovi Stratégie a držiteľom strategických oblastí);
-

v súlade s rozhodnutiami vlády, ako aj s rozhodnutím Ministerstva demografie, rodiny, mládeže

a sociálnej politiky by sa pracovné skupiny mali pravidelne stretávať a neustále plniť svoje úlohy spojené
s prípravou a monitorovaním vykonávacích programov, prípravou výročných správ a ďalších úloh
(odporúčanie koordinátorovi Stratégie);
-

pri ďalšej realizácii a monitorovaní opatrení, na ktoré sa vzťahovala kontrola, v období do roku

2020 alebo pri vykonávaní nového realizačného programu zosúladiť hlavný cieľ opatrenia s činnosťami,
identifikovať jasnejšie cieľové skupiny a tým nasmerovať aktivity opatrení priamo k znižovaniu chudoby
a sociálneho vylúčenia, jasnejšie definovať ukazovatele výsledkov a cieľové hodnoty, aby sa umožnilo
vyhodnotenie dosiahnutia cieľov opatrení a ich presnejšiemu monitorovaniu vo výročných správach,
ďalej vykonávať činnosti na plnenie opatrení v súlade s predpokladanými termínmi a plánovať a
identifikovať zdroje fondu a prostriedky na celé obdobie plnenia opatrení, ako aj každoročné
monitorovanie prostriedkov vynaložených na financovanie činností na plnenie opatrení (odporúčanie
držiteľom strategických oblastí);
-

podať správu o celkových strategických údajoch vrátane počtu osôb ohrozených chudobou v

rámci výročných správ o vykonávaní opatrení a podľa toho umožniť nepretržité a presné sledovanie
znižovania počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (odporúčanie koordinátorovi
Stratégie);
-

okrem uvedeného preskúmať a zosúladiť príslušné údaje, aby sa predišlo nezrovnalostiam

a následným problémom, a pravidelne monitorovať a porovnávať štatistické údaje o znižovaní chudoby
a sociálnom vylúčení v členských štátoch EÚ prostredníctvom výročných správ o realizácií opatrení
(odporúčanie koordinátorovi Stratégie).
Štátny kontrolný úrad je toho názoru, že realizovanie týchto odporúčaní by prispelo k odstráneniu
zistených nedostatkov a že by sa zvýšila účinnosť opatrení a aktivít realizovaných na zmiernenie chudoby
v Chorvátskej republike.

Zistenia a závery maďarskej kontroly
Na dosiahnutie cieľov znižovania chudoby boli vypracované stratégie a akčné plány. Vláda v roku 2011
prijala stratégiu na dosiahnutie cieľov znižovania chudoby, ktorá bola revidovaná v roku 2014. Ciele
stratégie boli v súlade s cieľmi Stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby.
Na účely dosiahnutia cieľov Stratégie Európa 2020 boli pripravené národné programy a stratégie, ktoré
vláda prijala v rozhodnutiach, primeraných ustanoveniam nariadenia vlády č. 38/2012 (III. 12.)
o strategickom riadení vlády.
Maďarským cieľom súvisiacim s cieľmi EÚ v oblasti znižovania chudoby bolo znížiť podiel obyvateľstva
žijúceho v chudobe alebo sociálnom vylúčení do roku 2020 o 5 percentuálnych bodov. Tento cieľ bol
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prvýkrát stanovený v Predbežnom národnom akčnom pláne prijatom vládou v roku 2010 na tému
štatistík na rok 2008 v súlade s cieľmi Stratégie Európa 2020. Na dosiahnutie stanoveného cieľa sa
v národnom programe reforiem, prijatom v roku 2011, počítalo s 20-percentným znížením pre každú
skupinu obyvateľstva: miera chudoby rodín s deťmi, počet ľudí žijúcich v závažnej materiálnej deprivácii
a počet ľudí žijúcich v domácnostiach s nízkou intenzitou práce do roku 2020. Ich kombinovaný efekt
(bez prekrývania podľa metodiky HSCO) mal do roku 2020 znížiť počet obyvateľov postihnutých
chudobou sledovanou týmito tromi ukazovateľmi asi o 450 tisíc ľudí, čo predstavuje 23,5 % z celkového
počtu domácej populácie.
Národné záväzky týkajúce sa znižovania chudoby sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
MAĎARSKÉ ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA ZNÍŽENIA CHUDOBY
2008

Záväzok do roku 2020

16,0 %

12,8 %

(872 tisíc ľudí)

(698 tisíc ľudí)

(225 tisíc domácností)

(180 tisíc domácností)

Osoby v závažnej materiálnej

17,9 %

14,3 %

deprivácii

(1,771 tisíc ľudí)

(1,417 tisíc ľudí)

10,3 %

8,2 %

(1,018 tisíc ľudí)

(814 tisíc ľudí)

Podiel domácností s deťmi
žijúcich v chudobe

Osoby žijúce
v domácnostiach s nízkou
intenzitou práce

Zníženie do roku 2020
174 tisíc ľudí
(45 tisíc domácností)
354 tisíc ľudí

204 tisíc ľudí

Zdroj: NSSI

Na dosiahnutie svojich cieľov vláda v roku 2011 prijala Národnú stratégiu sociálneho začlenenia (NSSI).
NSSI bola v roku 2014 preskúmaná a upravená podľa výsledkov opakovaných meraní, stanovených
v príslušnom akčnom pláne. Nový názov stratégie sa zmenil na Maďarskú národnú stratégiu sociálneho
začlenenia (HNSSI).
Na najvyššej úrovni cieľových systémov NSSI a HNSSI možno identifikovať ciele Stratégie Európa 2020,
týkajúce sa boja proti chudobe. Na ich dosiahnutie boli definované aj čiastkové ciele, ktoré majú pomôcť
dosiahnuť tieto komplexné ciele. Obrázok č. 4 poskytuje prehľad hierarchie cieľov.
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Obrázok č. 4
HIERARCHIA CIEĽOV HNSSI (KOMPLEXNÉ CIELE A PODCIELE)

1. Znižovanie podielu ľudí žijúcich v
chudobe a sociálnom vylúčení, najmä
rómskej populácie

1.1. Podpora integrácie Rómov a ľudí žijúcich v extrémnej
chudobe na trhu práce a zvyšovanie ich úrovne zamestnanosti

1.2. Rozvoj administratívnych a štatistických zdrojov údajov a
informačných systémov na plánovanie, monitorovanie a
hodnotenie politík a intervencií, zameraných na detskú
chudobu, extrémnu chudobu a rómsku populáciu

2.1. Znižovanie chudoby detí

2. Prevencia opakovania chudoby a
sociálneho vylúčenia

2.2. Zlepšenie prístupu Rómov a detí žijúcich v extrémnej
chudobe k vzdelaniu

2.3. Znižovanie predčasného ukončovania školskej dochádzky

3.1. Zlepšovanie bytových podmienok, zabezpečenie bývania,
rozširovanie možností bývania (nájomné bývanie)

3.2. Znižovanie mestskej a regionálnej segregácie

3. Zlepšenie rovnakého prístupu k
sociálno-ekonomickým statkom,
posilnenie sociálnej súdržnosti

3.3. Zlepšovanie zdravia Rómov, ľudí žijúcich v extrémnej
chudobe a detí; zvýšenie priemernej dĺžky života pri narodení
a zlepšenie ich prístupu k zdravotnej starostlivosti

3.4. Posilnenie dôvery, ktorá je základom sociálneho
spolužitia, zníženie diskriminácie Rómov

3.5. Účasť zainteresovaných strán na plánovaní,
implementácii a hodnotení programov
Zdroj: HNSSI

Vláda na dosiahnutie strategických cieľov NSSI a HNSSI prijala trojročné akčné plány:


na roky 2012 až 2014 rozhodnutím vlády č. 1430/2011 (XII. 13.) o Národnej stratégii pre sociálne
začlenenie a o vládnom akčnom pláne implementácie NSSI na roky 2012 až 2014,



na roky 2015 až 2017 rozhodnutím vlády č. 1672/2015 (IX. 22.) o maďarskej Národnej stratégii
sociálneho začlenenia II a o vládnom akčnom pláne implementácie HNSSI na roky 2015 až 2017,



na nasledujúce roky bol v roku 2019 prijatý akčný plán na obdobie do roku 2020.

Opatrenia zahrnuté v akčných plánoch boli v súlade s cieľmi stratégií.
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Zároveň boli identifikované osoby zodpovedné za realizáciu plánovaných opatrení, bol stanovený
organizačný rámec, systém koordinácie medzi tými, ktorí sa podieľajú na realizácii a systém spolupráce.
Pokiaľ ide o úlohy sociálneho začlenenia, štátni tajomníci pre sociálne začlenenie a zástupca štátneho
tajomníka vykonávali odborné vedenie. Zodpovedný štátny sekretariát na začiatku fungoval pod záštitou
ministerstva verejnej správy a spravodlivosti a od 8. septembra 2012 bol začlenený do ministerstva
národných zdrojov/ministerstva ľudských zdrojov. Odborné riadenie v oblasti sociálneho začlenenia
bolo od 1. mája 2019 pridelené ministerstvu vnútra. Poradné orgány podporujúce vládu, Medzirezortný
výbor pre sociálne začlenenie a rómske záležitosti, Výbor pre hodnotenie národnej stratégie pre ,lepšie
podmienky pre deti’, Koordinačná rada pre rómske záležitosti a Rómska koordinačná rada zohrali hlavnú
úlohu pri monitorovaní implementácie HNSSI.
Medzirezortný výbor pre sociálne začlenenie a rómske záležitosti monitoroval realizáciu stratégie
a akčného plánu pre sociálne začlenenie. Na účel plnenia svojich monitorovacích úloh zriadil
a prevádzkoval pracovnú skupinu pre politiku a monitorovanie s cieľom poskytovať odbornú podporu
pri monitorovaní a prieskume.
Boli definované hlavné ciele zamerané na zníženie chudoby, príslušné ukazovatele a cieľové hodnoty pre
tri hlavné ukazovatele.
Bol vypracovaný systém ukazovateľov na hodnotenie efektívnosti opatrení a intervencií a bol definovaný
obsah pojmov a ukazovateľov. Definícia troch hlavných ukazovateľov (podiel ľudí žijúcich v chudobe, v
závažnej materiálnej deprivácii a v domácnostiach s nízkou intenzitou práce) bola rovnaká ako sú
definované Eurostatom. Cieľové hodnoty pre ukazovatele boli stanovené na monitorovanie plnenia
opatrení.
Na druhej úrovni systém ukazovateľov NSSI obsahoval 38 ukazovateľov pre čiastkové ciele a 103
ukazovateľov pri prijatí HNSSI. V roku 2016 bol preskúmaný systém ukazovateľov HNSSI, v dôsledku
čoho bolo stanovených 102 ukazovateľov.
Dokumenty NSSI a HNSSI poskytli podrobný popis koncepcií použitých v najvyššej stratégii boja proti
chudobe na úrovni EÚ, vymedzili strategické ciele spolu s ich štatistickým popisom. Pri zostavovaní
systému ukazovateľov boli zohľadnené predchádzajúce systémy ukazovateľov a odporúčania (napr.
odporúčania Pracovnej skupiny pre ukazovatele Národného výboru pre hodnotenie stratégie „Lepšie
podmienky pre deti“), štúdie a analýzy na danú tému, skúsenosti zhromaždené v súvislosti so systémom
ukazovateľov EÚ, ako aj so súvisiacimi dokumentmi OECD a UNICEF. Dôležitým aspektom pri vývoji
ukazovateľov bolo tiež zabezpečenie medzinárodnej porovnateľnosti. Systém zahŕňal vstupné (súvisiace
s úsilím), výstupné (inštitucionálne) a výsledkové (sociálne) ukazovatele.
Na tretej úrovni, ktorá je najpodrobnejšou úrovňou určenou na monitorovanie plnenia každého
konkrétneho opatrenia, implementačné organizácie identifikovali spolu 510 ukazovateľov.
Bol zriadený, vyvinutý a systematicky preskúmaný systém monitorovania realizácie strategických cieľov
a plnenia opatrení.
Bol definovaný jednotný komplexný ukazovateľ a monitorovací systém na hodnotenie pokroku a plnenia
plánovaných opatrení.
Systém monitorovania a hodnotenia, týkajúci sa stratégie začlenenia, sa skladá z dvoch častí. Prvou
časťou je monitorovanie a hodnotenie cieľov sociálneho začlenenia na základe ukazovateľov na
strategickej úrovni, druhou časťou je hodnotenie pokroku opatrení (monitoring programu).
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Úlohy a zodpovednosti spojené s monitorovaním boli definované v akčných plánoch. S cieľom
vyhodnotiť pokrok a plnenie opatrení boli stanovené kľúčové oblasti koordinácie. Patria sem prevádzka
a údržba monitorovacieho systému HNSSI, vývoj zberu štatistických údajov a riešení na podporu
rozhodovania, monitorovanie verejnej zamestnanosti a podpora miestnych programov rovnakých
príležitostí (zameraných na vytváranie rovnakých príležitostí pre ľudí žijúcich v extrémnej chudobe
a Rómov a na ich zlepšenie, a na miestnej úrovni vykonávať intervenciu na podporu sociálneho
začlenenia).
Monitorovací systém bol v prevádzke.
Vláda každý rok od roku 2013 pripravuje správy o následných opatreniach na monitorovanie opatrení
zahrnutých v akčných plánoch NSSI/HNSSI.
Taktiež boli pripravené prehľadové monitorovacie správy pokrývajúce dlhšie obdobia reflektujúce
skúsenosti z realizácie stratégií boja proti chudobe a príslušných sociálnych procesov (v rokoch 2014,
2017 a 2018). Ich cieľom bolo preskúmať vývoj opatrení, analyzovať vývoj sociálnych procesov v období
od prijatia stratégie, podporiť vypracovanie budúcich akčných plánov a formulovať odporúčanie pre
ďalší vývoj a opravy.
Výpočet súčasnej hodnoty ukazovateľov a obsahu nahraného do systému vychádzal hlavne z údajov
Maďarského centrálneho štatistického úradu (HCSO). Údaje potrebné na vyhodnotenie efektívnosti
opatrení sa vložili do Teritoriálneho informačného systému vyvinutého ako súčasť informačného
systému sociálneho sektora.
Bola zabezpečená spoľahlivosť údajov a informácií.
Primárnym aspektom pri definovaní údajov bolo zabezpečenie merateľnosti. V rámci HNSSI zabezpečilo
merateľnosť plnenia opatrení 510 ukazovateľov.
Správcami údajov v systéme ukazovateľov HNSSI boli inštitúcie patriace do oficiálnej siete poskytovania
štatistických údajov, ako napríklad HCSO, organizácie spravujúce fondy EÚ, ministerstvá a miestne
samosprávy. Podľa zákonných ustanovení na zabezpečenie spoľahlivosti takto dodaných údajov je
zodpovedný vedúci danej inštitúcie.
Maďarský ústredný štatistický úrad zhromaždil a zabezpečil internú validáciu podľa použitých metodík,
ako je napríklad kontrola údajov podľa princípu „štyroch očí“. Okrem toho, údaje poskytnuté HCSO pre
ukazovatele stratégie Európa 2020 validoval aj Eurostat ako nezávislá organizácia.
Plnenie opatrení na zvýšenie počtu ľudí žijúcich pod hranicou rizika chudoby bolo efektívne, ciele boli
splnené do roku 2018, dva roky pred termínom.
Efektívnosť realizovania stratégií na pozdvihnutie ľudí žijúcich pod hranicou rizika chudoby sa pravidelne
hodnotila.
Výročné monitorovacie správy vláde obsahovali opatrenia prijaté na dosiahnutie strategických cieľov
a ich výsledky.
Na základe monitorovacej správy za prvých päť rokov trvania HNSSI, pripravenej v roku 2017, by mohli
byť verejné výdavky v celkovej výške 915 miliárd HUF prepojené s akčným plánom na roky 2012 až 2014
a 2 000 miliárd HUF s akčným plánom na roky 2015 až 2017. Podiel zdrojov slúžiacich na plnenie úloh
spojených so zamestnanosťou bol vysoký v obidvoch akčných plánov (68 %, 75 %), po ktorých
nasledovala starostlivosť o deti (15 %, 8 %).
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Výsledky komplexných monitorovacích správ o skúsenostiach s realizovaním stratégií znižovania
chudoby boli použité v následných výročných správach predložených vláde.
Ciele stanovené v strategických dokumentoch pre opatrenia na zníženie počtu ľudí žijúcich pod hranicou
rizika chudoby boli do roku 2018 splnené.
Podľa údajov HCSO sa miera chudoby kontinuálne znižovala od roku 2013 do roku 2018. V rokoch 2008
až 2017 sa počet ľudí žijúcich v chudobe v Maďarsku znížil o 908 tisíc, čo výrazne prekročilo stanovený
cieľ – 450 tisíc ľudí zahrnutých do národného záväzku na rok 2020. Z celkového počtu obyvateľov
Maďarska bolo v roku 2018 18,9 % , t. j. 1 milión 813 tisíc ľudí, ohrozených chudobou alebo sociálnym
vylúčením, čo je o 9,4 percentuálneho bodu menej ako v roku 2008. V rámci čiastkového ukazovateľa
chudoby 12,4 % populácie žilo pod hranicou rizika chudoby (t. j. v relatívnej príjmovej chudobe), miera
závažnej materiálnej deprivácie v populácii dosiahla 8,7 %, a 3,7 % z celkovej populácie žilo
v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou. Do roku 2018 boli národné ciele stanovené
v súlade so stratégiou Európa 2020 splnené pre agregovaný ukazovateľ chudoby aj pre tri čiastkové
ukazovatele.
Pokiaľ ide o plnenie cieľov agregovaného ukazovateľa chudoby a troch čiastkových ukazovateľov,
v následných správach HNSSI neboli identifikované žiadne riziká.
Od roku 2015 nastal trendový pokles podielu obyvateľstva ohrozeného chudobou alebo sociálnym
vylúčením vo všetkých dotknutých sociálnych skupinách. Obrázok č. 5 zobrazuje údaje pokrývajúce celé
obdobie realizácie stratégie.
Obrázok č. 5: Zmeny v podiele ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v
prioritných maďarských skupinách obyvateľstva medzi rokmi 2011 až 2019
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Zistenia a závery lotyšskej kontroly
1.

Boli vypracované stratégie, akčné plány a ďalšie súvisiace dokumenty na účely dosiahnutia
cieľov na zmierňovanie chudoby?
Boli definované ciele znižovania chudoby, príslušné rámce a ukazovatele?
Čiastočne. Kritérium je splnené iba čiastočne.
Ciele znižovania chudoby sú zahrnuté v nasledujúcich dokumentoch.


Hierarchicky najvyšší dokument dlhodobého plánovania rozvoja je „Stratégia trvalo
udržateľného rozvoja Lotyšska do roku 2030“. Jedným z cieľov je „znížiť sociálnu a príjmovú
nerovnosť pri zvyšovaní hrubého domáceho produktu podporou sociálneho začlenenia,
znižovaním rizík chudoby, uľahčovaním rozširovania sociálne a ekonomicky stabilnej
strednej triedy“. Situácia naznačuje, že ukazovatele výkonnosti pre rok 2030, ako napríklad
miera rizika chudoby po sociálnych transferoch bude nižšia ako 16 %, ale Giniho koeficient,
charakterizujúci nerovnosť v príjmoch, bude nižší ako 30.



Strednodobý dokument národného plánovania rozvoja „Národný plán rozvoja Lotyšska na roky
2014 – 2020” je akčným plánom Stratégie trvalo udržateľného rozvoja Lotyšska do roku 2030.
V ňom sú stanovené nasledovné ciele:
o

prijať opatrenia na zvýšenie úrovne blahobytu zamestnancov znížením podielu
zamestnancov ohrozených chudobou vo vekovej skupine od 18 do 64 rokov z 9,5 %
v roku 2010 na 5 % v roku 2020;

o

znížiť riziko detskej chudoby z 24,8 % v roku 2010 na 20 % v roku 2020 pomocou
komplexného systému podpory rodiny, ktorý podporuje zosúladenie pracovného
a rodinného života.



Medzinárodne navrhnutý dokument plánovania rozvoja „Národný program reforiem Lotyšska pre
implementáciu stratégie Európa 2020” v oblasti znižovania chudoby stanovuje cieľ znížiť do roku
2020 podiel osôb ohrozených chudobou a/alebo domácností s nízkou intenzitou práce na
21 % alebo eliminovať riziko chudoby o 121 tisíc osôb.

Pre dokument strednodobého rozvojového plánovania, ktorým je Národný rozvojový plán Lotyšska
na roky 2014 – 2020, a pre Národný program reforiem Lotyšska na implementáciu stratégie Európa
2020 nie je vypracovaný žiaden akčný plán alebo plán činností. Pre každú úlohu zameranú na
dosiahnutie cieľa bola určená zodpovedná inštitúcia (ministerstvo a/alebo miestne a regionálne
samosprávy).
Zodpovedné inštitúcie plnia dané úlohy zahrnutím potrebných opatrení do dokumentov plánovania
politiky príslušných sektorov, ako sú usmernenia a ich akčné plány. Miestne a regionálne samosprávy
rozvíjajú svoje stratégie trvalo udržateľného rozvoja a rozvojové programy, na plnenie ktorých tiež
pripravujú akčné plány.
Kontrola však dospela k záveru, že buď dokumenty odvetvového plánovania politiky na
úrovni sektorov v rokoch 2019 a 2020 neboli vypracované pre všetky odvetvia súvisiace so
sociálnym začlenením na zníženie chudoby (a/alebo neboli účinné), alebo ciele, plánované
smery a opatrenia na znižovanie chudoby neboli zahrnuté.
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Napríklad na úrovni sektorovej politiky bol strednodobý dokument plánovania politiky „Usmernenie
štátnej politiky rodiny na roky 2011 – 2017” a jeho akčný plán pre oblasť práv detí a rodiny
vypracovaný iba do roku 2017, a súčasný strednodobý dokument plánovania rozvoja nebol začiatkom
roka 2020 ešte vypracovaný. Ani na sektorovej úrovni sa nevypracovali dokumenty plánovania politiky
pre oblasť štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci.
Plánované opatrenia v nich obsiahnuté neboli dostatočné; napríklad
Pokrývajú príliš široké spektrum obyvateľstva. Takéto nedostatky boli zistené v politike
pre oblasť práv detí a rodiny a v daňovej politike.
Hierarchicky najvyššie dokumenty o politike v oblasti detských a rodinných práv vo vzťahu k
chudobe stanovili cieľ znížiť riziko detskej chudoby z 25 % v roku 2010 na 20 % v roku 2020.
Boli identifikované konkrétne výstupy pre rodiny s deťmi, ktoré sú najviac ohrozené chudobou,
t. j. domácnosti s tromi a viacerými deťmi, ako aj neúplné rodiny.
Pri hodnotení cieľov, politiky a ukazovateľov výkonnosti, stanovených v Usmerneniach pre
štátnu rodinnú politiku na roky 2011 až 2017,3 sa pri kontrole zistilo, že druhý a tretí smer
činnosti4 súvisia so znižovaním chudoby, ktoré zahŕňajú rôzne opatrenia pre rodiny s deťmi
(napríklad zvýšenie úľavy na dani z príjmu rezidentov pre nezaopatrené deti, zvýšenie štátnej
rodinnej dávky, podpora zamestnávania rodičov, obed zadarmo pre študentov prvého až
štvrtého ročníka atď.).
Napriek tomu je väčšina z nich určená pre všetky rodiny s deťmi bez ohľadu na ich sociálne
a ekonomické postavenie, bez toho, aby poskytovali cielenú podporu tým rodinám, ktoré sú
najviac ohrozené chudobou, vrátane rodín s jedným rodičom.
Vôbec nezahŕňajú a/alebo nie sú zamerané na žiadnu skupinu obyvateľstva ohrozenú chudobou
a sociálnym vylúčením (daňová politika, politika sociálnych služieb, politika práv detí a rodiny).
Ako príklad možno uviesť situáciu, keď krajina definovala bezdomovcov ako ohrozených
chudobou a sociálnym vylúčením, pri hodnotení Usmernení pre rozvoj sociálnych služieb na
roky 2014 – 20205, ktoré sú hlavným dokumentom strednodobého plánovania rozvoja v oblasti
sociálneho zabezpečenia služieb, sa však pri kontrole zistilo, že popisná časť obsahuje údaje
o počte ľudí bez domova alebo osôb bez deklarovaného bydliska. Žiaden z konkrétnych
politických cieľov a zámerov (opatrení) sa však netýka bezdomovcov ako konkrétnej
cieľovej skupiny, hoci sa opatrenia zamerali aj na konkrétne sociálne skupiny, ako sú obete
obchodovania s ľuďmi, prostitútky atď. Z dôvodu ich mimoriadne zlej finančnej a sociálnej
situácie je pre bezdomovcov obzvlášť dôležitý prístup k sociálnym službám, a to poskytovaním
požadovanej podpory pri opätovnom začlenení do spoločnosti a dosiahnutí príjmu na
uspokojenie základných potrieb.
Nemožno vôbec posúdiť primeranosť opatrení zahrnutých v troch hodnotených politikách,
pretože sa nikdy nevypracoval dokument plánovania politiky pre konkrétnu oblasť (štátne
sociálne dávky a sociálna pomoc), alebo sa nikdy nezhromaždili/neanalyzovali údaje v rámci

Usmernenie pre štátnu rodinnú politiku na roky 2011 – 2017 (schválené nariadením vlády č. 65 z 18. februára 2011).
Plánovanie rodinného života a vstup dieťaťa do rodiny, ako aj podpora vykonávania rodičovstva.
5
Usmernenie pre rozvoj sociálnych služieb na roky 2014 – 2020 (schválené nariadením vlády č. 589 zo 4. decembra
2013).
3
4
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politiky na posúdenie, či sa dosahujú definované ukazovatele výkonu opatrení (politika
rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím).
2.

Je zabezpečená spoľahlivosť údajov a informácií?
Čiastočne. Kritérium je splnené iba čiastočne.
Kontrolou sa zistilo, že informácie o určitých sociálnych skupinách možno získať zo štatistík
zverejňovaných Ústredným štatistickým úradom a inými inštitúciami a z ich informačných
systémov o osobách. Napríklad miestne a regionálne samosprávy zhromažďujú údaje
o osobách v núdzi a osobách s nízkym príjmom, Štátna lekárska komisia pre hodnotenie
zdravotného stavu a pracovnej spôsobilosti zhromažďuje údaje o osobách so zdravotným
postihnutím, Štátna pracovná agentúra zhromažďuje údaje o nezamestnaných vrátane
dlhodobo nezamestnaných.
Jediným zdrojom informácií o počte ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením,
a to aj podľa skupín obyvateľstva, je však aktuálny prieskum Ústredného štatistického úradu
„Štatistika Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach“ alebo prieskum EU-SILC.
Aj keď sa v rámci prieskumu EU-SILC postupuje podľa metodiky vypracovanej EÚ, výberové
zisťovanie v rámci prieskumu EU-SILC predstavuje 0,4 % z celkovej populácie krajiny.
Okrem toho sa v súčasnosti poskytujú informácie o miere rizika chudoby ľudí v dôchodkovom
a preddôchodkovom veku, veľké rodiny (domácnosti s párom a tromi alebo viacerými deťmi),
rodiny s jedným rodičom (domácnosti s jedným dospelým a s deťmi) a deťmi. Informácie
o ľuďoch so zdravotným postihnutím (na základe ich vlastného zdravotného posúdenia) možno
získať iba čiastočne, ale neanalyzujú sa informácie o konkrétnych skupinách, ako sú Rómovia,
ľudia prepustení z väzenia, ľudia s nedostatočnými, nízkymi alebo nekompatibilnými
vedomosťami a zručnosťami, atď.
Okrem

toho sa nepresne odhadli niektoré skupiny obyvateľstva ohrozené chudobou,

definované Lotyšskom (rodiny s mnohými deťmi, rodiny s jedným rodičom, bezdomovci atď.), čo
znamená, že nie je jasná populácia, ktorej sa to týka.
Taktiež chýbajú úplné a správne informácie o sociálnej podpore poskytovanej miestnymi
a regionálnymi samosprávami a vynaloženom financovaní, ako sú oficiálne štatistické správy
pripravené miestnymi a regionálnymi samosprávami, s miestami chybnými údajmi o rozpočte
(správna klasifikácia výdavkov nie je splnená). Z tohto dôvodu ich nemožno použiť na získanie
predstavy o skutočnej sociálnej podpore poskytovanej miestnymi a regionálnymi vládami.
V tabuľke na strane č. 43 a 44 sú uvedené údaje, ktoré sa zhromažďujú a sú k dispozícii
o hlavných skupinách obyvateľstva ohrozených chudobou.
3.

Boli vyhodnotené údaje a informácie?
Bol vytvorený a sprevádzkovaný monitorovací systém implementácie?
Čiastočne. Kritérium je splnené iba čiastočne.
Ministerstvo hospodárstva zodpovedné za svoj monitoring každoročne pripravuje správy o pokroku
s cieľom posúdiť výkonnosť Národného programu reforiem Lotyšska na implementáciu stratégie
Európa 2020.
Na účely podávania správ sa požadujú od zodpovedných ministerstiev informácie o dosiahnutom
pokroku vrátane vypracovaných dokumentov o plánovaní politiky a/alebo zmien v zákonoch a iných
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právnych predpisoch. Za kvalitu, rozsah a súlad informácií poskytovaných s plánovanými
opatreniami zodpovedá každé dotknuté ministerstvo.
Po preskúmaní správ6 o cieľoch znižovania chudoby kontrolóri zistili, že v správach sa analyzovalo
niekoľko ukazovateľov založených na prieskume EU-SILC, vrátane miery rizika chudoby podľa skupín
obyvateľstva.
Napríklad správa o pokroku z roku 2013 naznačuje, že miera rizika chudoby medzi zamestnanými
osobami klesla, ale zvýšila sa medzi ľuďmi v dôchodkovom veku a rodinami s jedným rodičom. Správa
o pokroku za rok 2016 naznačuje, že vzhľadom na vysoké riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia
pre ľudí v dôchodkovom veku sa prijalo niekoľko opatrení na zvýšenie úrovne príjmu dôchodcov.
Napriek tomu, že z prieskumu EU-SILC vyplýva, že v populácii s rizikom chudoby možno sledovať
zmeny, hlavné riziká uvádzaného cieľa znižovania chudoby sú rovnaké už päť rokov, to znamená:


veľký sektor neformálnej ekonomiky, ktorá má negatívny vplyv na úroveň sociálnej ochrany
zamestnancov v prípade sociálneho rizika a z dlhodobého hľadiska zvyšuje zaťaženie
štátnych a komunálnych výdavkov na sociálnu ochranu;



vysoký podiel zamestnancov, ktorí platia povinné štátne sociálne poistenie z príjmu na
úrovni minimálnej mzdy (približne 30 %), čo negatívne ovplyvní úroveň náhrady príjmu
týchto ľudí po odchode do dôchodku;



vysoká úroveň dlhu domácností (spotrebiteľské pôžičky, úver na bývanie, dlh za platby za
energie), ktorá vedie k pravdepodobnosti, že príjemcami sociálnej pomoci by sa mohli stať
aj ľudia s priemerným alebo relatívne vysokým príjmom.

Aj keď správy o pokroku naznačujú i opatrenia prijaté v kľúčových politických oblastiach na základe
informácií poskytnutých príslušnými ministerstvami, väčšina opatrení neuvádza ich vplyv na
dosiahnutie cieľa znižovania chudoby, v zmysle či a ako ovplyvnilo dané opatrenie cieľ
zníženia chudoby.
Počas kontroly ministerstvo hospodárstva uviedlo, že pri príprave správ o pokroku nemá k dispozícii
adekvátne nástroje na posúdenie dosahu implementovaných opatrení. Vplyv implementovaných
opatrení by bolo možné sledovať iba v prípade samostatnej štúdie.
Kontrola tiež identifikovala identické slabiny, pokiaľ ide o znižovanie chudoby, pri analýze
spôsobu, akým sa pripravujú monitorovacie správy o pokroku dosiahnutom v Národnom
pláne rozvoja Lotyšska na roky 2014 – 2020 a v Stratégii trvalo udržateľného rozvoja Lotyšska
do roku 2030.
Tieto dvojročné správy tiež sumarizujú údaje z prieskumu EU-SILC o ukazovateľoch na dosiahnutie
cieľov Národného rozvojového plánu Lotyšska na roky 2014 – 2020 a oficiálne štatistické údaje
o stanovenom cieli na znižovanie chudoby. Na základe informácií poskytnutých rezortnými
ministerstvami sa uvádza aj označenie všetkých aktivít, udalostí a opatrení implementovaných v
rámci prijímania rozpočtu (prioritných opatrení), ktoré sa vzťahujú na opatrenia na zníženie chudoby,
stanovené v Národnom rozvojovom pláne Lotyšska pre roky 2014 – 2020.

Správy o pokroku dosiahnutom v Národnom programe reforiem Lotyšska pri vykonávaní stratégie EÚ 2020.
Dostupné: https://em.gov.lv/lv/eiropas_savieniba/strategija__ eiropa_2020_/latvijas_nacionala_reformu_programma/
(zobrazené 27. júna 2019).
6
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Napríklad monitorovacia správa Národného plánu rozvoja Lotyšska na roky 2014 až 2020, z roku
2017, naznačuje, že rodiny s niekoľkými deťmi budú mať z daňovej reformy menší prospech než rodiny
bez detí7. Správa tiež odporúča vypracovanie osobitných nástrojov podpory pre rodiny s jedným
rodičom, pracujúce rodiny v 1. a 2. príjmovom kvintile a rodiny s jedným rodičom so zdravotným
postihnutím. Pri zabezpečovaní potrebných investícií na podporu týchto cieľových skupín by sa mal
tiež preskúmať systém poskytovania a vyplácania univerzálnej rodinnej štátnej dávky, napríklad
vyhodnotením možnosti nepriznať štátnu rodinnú dávku, ak dvaja rodičia, ktorých príjem je v súlade
so štvrtou príjmovou kvintilovou skupinou, majú aspoň jedno nezaopatrené dieťa8.
Aj keď sa v monitorovacích správach zdôrazňujú potrebné zlepšenia, vrátane určenia cieľových
skupín, pre ktoré bolo pri vykonávaní analýzy výsledkov prieskumu EU-SILC nevyhnutné zlepšiť
implementáciu opatrení, ako sú domácnosti s jednou osobou, staršie osoby žijúce osamote, nijaká
inštitúcia neprijíma opatrenia na zlepšenie činnosti usmernenia a opatrenia zahrnuté v Národnom
rozvojovom pláne Lotyšska na roky 2014 až 2020 a odvetvové politiky.
Ani po príprave správ a ich prezentácii v kabinete ministrov a v lotyšskom parlamente nenasledovali
žiadne kroky a kabinet ministrov aj lotyšský parlament ich prijímajú iba pre informáciu.
Na úrovni sektorových politík sa v termínoch stanovených kabinetom ministrov pripravujú
hodnotiace správy o implementácii dokumentov sektorovej politiky (počiatočné, predbežné
a konečné hodnotenie vplyvu), ako aj informatívne správy, ktoré kabinet ministrov posudzuje.
Aj keď sa pri kontrole zistilo, že je zavedený monitorovací systém, významné nedostatky
v monitorovacom systéme súvisia so skutočnosťou, že zavedený mechanizmus spolupráce
medzi zúčastnenými inštitúciami je nedostatočný a neprispieva k znižovaniu počtu ľudí
ohrozených chudobou.
Pri monitorovaní dosahovania cieľov stanovených v Národnom programe reforiem Lotyšska na
implementáciu stratégie Európa 2020 a v Národnom pláne rozvoja Lotyšska na roky 2014 – 2020
Ministerstvo hospodárstva a Medzi-sektorové koordinačné centrum zhromažďuje najmä štatistické
informácie z Centrálneho štatistického úradu. Informácie poskytnuté zodpovednými ministerstvami,
týkajúce sa opatrení prijatých v príslušnom období, týkajúce sa hlavne znižovania chudoby,
nehodnotia vplyv implementovaných opatrení. Aj keď sa spomínajú potrebné zmeny, nikto nekoná
s cieľom vylepšiť smer činnosti a realizovať opatrenia definované v týchto dokumentoch alebo
zdokonaliť odvetvové politiky.
Ministerstvo sociálnych vecí, ktoré je zodpovedným orgánom za koordináciu politík sociálneho
začlenenia, zameraných na znižovanie chudoby, ju sleduje predovšetkým na úrovni vlastných oblastí
zodpovednosti (politika rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím, ochrana rodiny
a práv detí, inkluzívny trh práce a znižovanie nezamestnanosti, sociálna ochrana – sociálna pomoc,
sociálne poistenie, štátne sociálne dávky a sociálne služby).
Jediným nástrojom medzi-sektorovej spolupráce, ktorý sa v súčasnosti implementuje, je
Koordinačný výbor pre politiku sociálneho začlenenia, ktorému predsedá ministerstvo sociálnych
vecí. Výbor však berie na vedomie iba prediskutované problémy, pretože nie je oprávnený prideľovať
záväzné úlohy inštitúciám zapojeným do implementácie politiky. Z tohto dôvodu nie je dostatočným
Strana 44, Monitorovacia správa 2017 o implementácii Národného rozvojového plánu Lotyšska 2014 – 2020
a Stratégie udržateľného rozvoja Lotyšska do roku 2030 „Ako Lotyšsko dosahuje svoje rozvojové ciele?”
8
Sekcia 64, strana 97, Monitorovacia správa 2017 o implementácii Národného rozvojového plánu Lotyšska na roky
2014 – 2020 a Stratégie udržateľného rozvoja Lotyšska 2030 „Ako Lotyšsko dosahuje svoje rozvojové ciele?”
7
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nástrojom na koordináciu sociálneho začlenenia ako samostatnej politiky v medziodvetvovom
rámci.
Chýba tiež jednotný dokument stanovujúci akčný plán na dosiahnutie cieľov znižovania chudoby,
stanovených v OSN, Európskej únii a národných plánovacích dokumentov na najvyššej úrovni, ktoré
by zahŕňali všetky oblasti a inštitúcie vrátane miestnych a regionálnych samospráv, ktoré majú
kľúčovú úlohu pri znižovaní chudoby.
Obrázok č. 6. Sektorové politiky zahrnuté do rozsahu kontroly
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Údaje, ktoré sa v Lotyšsku zhromažďujú o hlavných skupinách obyvateľstva, ohrozených
chudobou.

Skupina

Údaj na začiatku

Podiel na

Miera rizika

roku 2019

celkovej

chudoby v roku

Zdroj

populácii (%)

2018

22,8 %

47,9 %

Údaje Centrálneho

20,3 %

(vek 65+)

štatistického úradu

20,9 %

24,6 %

438 292 ľudí
(poproduktívny
Ľudia v dôchodkovom
veku

vek)
388 979 ľudí
(vek 65+)

Ľudia
v preddôchodkovom

400 406 ľudí

veku (50 – 65 rokov)

Údaje Centrálneho
štatistického úradu
V Lotyšsku nie sú
zhromaždené štatistické
informácie o veľkých rodinách.
Na odhad počtu veľkých rodín

22 500 rodín
Veľké rodiny

alebo

(3 a viac detí)

112 500 ľudí

16,7 %
~ 5,9 %

(páry s 3 a viac
deťmi)

(odhad audítorov)

audítori použili údaje
poskytnuté Štátnou sociálnou
poisťovňou o osobách
poberajúcich štátne rodinné
dávky pre tri alebo viac detí.
V roku 2018 bolo podľa
prieskumu EU-SILC v Lotyšsku
16 388 párov s tromi a viac
deťmi.
V Lotyšsku nie sú
zhromažďované žiadne
štatistické informácie o
rodinách s jedným rodičom.
Na odhad počtu rodín použili
audítori údaje zo sčítania

90 534 rodín
Rodiny iba s jedným
rodičom

alebo
203 792 ľudí
(k marcu 2011)

26,2 %
9,8 %
(k marcu 2011)

(rodiny iba
s jedným rodičom
a deťmi)

obyvateľstva z centrálneho
štatistického úradu. Sčítanie
uvádzalo rodiny podľa jadra
rodiny; jedna domácnosť môže
mať niekoľko jadier rodín
(napríklad starí rodičia žijú v
jednej domácnosti so svojou
dospelou dcérou, ktorá má
maloleté dieťa).
Podľa prieskumu EU-SILC bolo
v roku 2018 v Lotyšsku 31 137
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domácností s jedným
dospelým s deťmi.
Deti
(0 – 17 rokov)

376 840 detí

19,63 %

14,5 %

Údaje Centrálneho
štatistického úradu
Údaje z verejnej správy Štátnej
lekárskej komisie pre

Osoby so zdravotným

hodnotenie zdravotného stavu

194 319

50,3 % (zdravotné

dospelých

stavy, ktoré

a pracovnej schopnosti (2018).

významne

Eurostat počíta a zverejňuje

postihnutím a

10,6 %

funkčnými poruchami

obmedzovali
9 159 detí

život)

mieru rizika chudoby na
základe osobných informácií o
činnostiach obmedzených na
zdravotné problémy.
Vzhľadom na to, že nie je
možné určiť presný počet ľudí

Bezdomovci

6 838 ľudí

0,4 %

neidentifikované

bez domova, je uvedený počet
osôb, ktorým je poskytovaný
prístrešok a služby nočného
pobytu.

Rodiny v núdzi
(osoby)

Zhromažďujú sa štatistické

50 447 ľudí (ktorí
poberali v roku
2018 dávky

informácie o rodinách
2,6 %

-

ktorým boli priznané dávky

v hmotnej núdzi)

sociálnej pomoci.
Zhromažďujú sa štatistické

50 235 ľudí (ktorí
Nízko príjmové rodiny

poberali v roku

(osoby)

2018 dávky
v hmotnej núdzi)

(osobách) s nízkym príjmom,

informácie o rodinách
2,91 %

-

(osobách) s nízkym príjmom,
ktorým boli priznané dávky
sociálnej pomoci.
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Zistenia a závery slovenskej kontroly
Strategické dokumenty v oblasti chudoby
Na Slovensku sa znižovaniu chudoby venuje množstvo strategických dokumentov. V období 2015 až
2019 bolo v SR k dispozícií 21 strategických dokumentov, ktoré sa nejakým spôsobom venovali chudobe,
dva z nich majú rámcový charakter a zaoberajú sa výlučne chudobou.
Všetky strategické dokumenty na zmiernenie chudoby sa dajú rozdeliť do piatich skupín (obrázok č. 7).
Obrázok č. 7: Strategické dokumenty v oblasti zmierňovania chudoby v SR
I. SD na svetovej a EÚ úrovni
Agenda 2030, Europa 2020, ...

II. SD na národnej úrovni všeobecného charakteru

Programové vyhlásenie vlády, NPR, Vízia a stratégia
Slovenska do roku 2030 ...

III. SD na národnej úrovni, zamerané na boj proti chudobe

NRS podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe,
Aktualizácia NRS

IV. SD na národnej úrovni, zamerané na špecifické ohrozené
skupiny

V. SD na národnej úrovni, zamerané na špecifické oblasti

Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku
2020,...

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020,
Národné priority rozvoja sociálnych služieb,...

Zdroj: NRS, NKÚ SR

Vzhľadom na existenciu viacerých stratégií v SR, nie je možné ich všetky vyhodnotiť. Za najdôležitejšie,
z ktorých sa vychádza pri príprave ďalších špecifických strategických dokumentov, zameraných na
riešenie problémov chudoby, sa považujú –


Stratégia Európa 2020



Národný program reforiem spolu s Akčným plánom NPR a odporúčaniami Európskej rady pre
SR



Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020



Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (NRS)



Aktualizácia národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe
(aktualizácia NRS).

Z ôsmich definovaných cieľov stratégie Európa 2020 je jeden, ktorý sa týka sociálnej politiky, a tým
cieľom je do roku 2020 znížiť o 20 miliónov počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením na
úrovni EÚ, v prípade SR je tento cieľ transportovaný do národného cieľa.
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Opatrenia akčného plánu NPR za posledných 5 rokov sú každý rok takmer identické a sústreďujú sa do
piatich oblastí – trh práce a zamestnanosť, starostlivosť o deti do 3 rokov, MRK, vzdelávanie spojené
s potrebami trhu práce a dôchodkový systém. Na prvý pohľad sa dá zjednodušene konštatovať, že
pokrok nebol dostatočne úspešný, pretože každé opatrenie sa zopakovalo v nasledujúcom roku. Na
druhej strane je zrejmé, že dosiahnuť zlepšenie v spomenutých oblastiach sa nedá v krátkom časovom
horizonte. Vyžaduje si dlhodobé úsilie, ktorého výsledky je možné vidieť až za niekoľko rokov.
Odporúčania Európskej rady pre SR, týkajúce sa chudoby, sú každý rok svojim obsahom podobné,
zamerané na tie isté cieľové skupiny ako sú dlhodobo nezamestnaní, ženy starajúce sa o deti do 3, resp.
6 rokov veku a ochotné vstúpiť na trh práce, znevýhodnené skupiny obyvateľstva ako sú MRK a pod.
Práca s nimi je veľmi náročná a zlepšiť ich postavenie je možné len dlhodobým a systematickým úsilím.
Aby výsledky boli viditeľné, rámec a podmienky, zadefinované v SD, ktoré vytvárajú zodpovedné
vládne inštitúcie v spolupráci s viacerými organizáciami a aktívne aj samotné cieľové skupiny, by
sa nemali po každých voľbách meniť.
Ďalším dôležitým SD, ktorý si vyžaduje pozornosť, je Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020.
Ako je vidieť z Akčného plánu NPR, ako aj z odporúčaní Rady pre SR, ide o cieľovú skupinu, ktorá v
znižovaní miery chudoby patrí medzi najzraniteľnejšie.
Užitočnosť takejto stratégie v podmienkach SR je nespochybniteľná. Jej rozdelenie na prioritné oblasti
umožňuje efektívne sledovanie plnenia cieľov a opatrení v jednotlivých prioritách. Ako pozitívum sa
ukazuje priebežná aktualizácia akčných plánov každé dva roky a tiež zapojenie verejnosti do ich tvorby;
na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sú zriadené pracovné skupiny pre jednotlivé
oblasti pozostávajúce zo zástupcov verejného, akademického a mimovládneho sektora, ako aj zo
zástupcov dotknutých ministerstiev.
Z realizovaných aktivít a projektov Stratégie MRK si zasluhujú pozornosť: Atlas rómskych komunít 2013
a 2019, komunitné centrá, miestna sociálna práca, miestne občianske poriadkové služby, zdravé
komunity atď.
Samotná existencia stratégie MRK nestačí. Ako sa v praxi ukazuje, dosiahnuté výsledky nie sú uspokojivé
aj vzhľadom na použité finančné a ľudské zdroje. O problematike rómskeho obyvateľstva sa hovorí od
nežnej revolúcie, už viac ako 30 rokov, ale rozdiely medzi MRK a ostatnou populáciou ostávajú aj naďalej.
Výraznú chudobu, nízku úroveň vzdelania, bývania a zdravotnej starostlivosti u prevažnej väčšiny tejto
populácie sa doteraz nepodarilo odstrániť.
Na národnej úrovni je základným a najdôležitejším strategickým dokumentom Národná rámcová
stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe a jej následná aktualizácia. Cieľom oboch
je systematizovať prístupy k boju proti chudobe v SR a rozvíjať ich pod jednotným rámcom
v nadväznosti na ciele stratégie Európa 2020 a odporúčania Európskej rady v politike boja proti
chudobe.
Cieľovou skupinou oboch stratégií sú obyvatelia, ktorí žijú v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia,
t. j. tí, ktorých ekvivalentný disponibilný príjem je pod hranicou rizika chudoby (príjmová chudoba), alebo
tí, ktorí si nemôžu dovoliť niektorú z nevyhnutných životných potrieb (závažná materiálna deprivácia)
alebo žijú v rodinách, kde nikto nepracuje alebo pracuje len príležitostne (veľmi nízka pracovná
intenzita).
Na prvý pohľad sa NRS a Aktualizácia NRS javia ako dosť rozsiahle a neprehľadné. Obsahujú množstvo
aktivít, projektov, cieľov, plánov a ukazovateľov.
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NRS nemá akčný plán. Zahŕňa ďalšie strategické a koncepčné dokumenty, ktoré akčné plány majú, napr.
Národný program reforiem a Stratégia MRK. V akčnom pláne príslušného SD sú určené inštitúcie, ktoré
zodpovedajú za plnenie opatrení.
Pozitívne je, že obe rámcové stratégie nadväzujú na mechanizmus hodnotenia chudoby alebo
sociálneho vylúčenia v rámci EÚ, najmä pri dosahovaní hlavného cieľa v boji proti chudobe.
Ukazovatele použité v NRS a Aktualizácii NRS na zhodnotenie pokroku, vychádzajú z nastavenia cieľov
v rámci stratégie Európa 2020. Na hodnotenie politík sa používajú aj národné ukazovatele chudoby
a sociálneho vylúčenia, ktoré pokrývajú špecifické skupiny ľudí, ohrozené chudobou, a majú skôr
doplnkový charakter. Hlavným zdrojom zberu údajov je harmonizované štatistické zisťovanie EÚ SILC
o príjmoch a životných podmienkach, ktoré vykonáva Štatistický úrad SR. Ďalej sa používajú údaje
Eurostatu a ÚPSVR SR, ktoré sú verejne dostupné, ako aj údaje z jednotlivých ministerstiev.
Pokiaľ ide o spoľahlivosť a zdokumentovanie metód zhromažďovania údajov a informácií, zber údajov
je už zdokumentovaný priamo pri zdrojoch, ktoré sa používajú na výpočet jednotlivých ukazovateľov.
Spoľahlivosť ďalších informácií na vyhodnotenie implementácie opatrení je zabezpečené už tým, že sú
predkladané odbornými garantmi za jednotlivé špecifické oblasti.
V prípade nedosiahnutia požadovaného pokroku, MPSVR SR doteraz nepristúpilo k žiadnym nápravným
opatreniam; podľa ministerstva sa stanovené ciele a ukazovatele priebežne plnia a pokrok
v implementácii stratégie je zrejmý.
Zodpovedné inštitúcie
Zodpovednou inštitúciou za riešenie problémov chudoby, ktorá plní aj koordinačnú funkciu, je MPSVR
SR. Vzhľadom na viacrozmerný charakter chudoby sa na jej zmierňovaní podieľajú aj ďalšie ministerstvá
a inštitúcie – Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo
zdravotníctva SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút pre výskum práce a rodiny a pod. Dôležitú úlohu
zohrávajú aj neziskové organizácie podieľajúce sa na mnohých projektoch financovaných z EŠIF.
Národné ciele v oblasti znižovania chudoby
Pre naplnenie hlavného cieľa boja proti chudobe na úrovni krajín EÚ do roku 2020 – znížiť o 20 miliónov
počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, sa Slovensko zaviazalo, že do roku 2020
zníži počet osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o 170 tis. osôb, resp. zníži podiel
populácie ohrozenej chudobou alebo sociálnym vylúčením na 17,2 % (z 20,6 % v roku 2008).
Situáciu na Slovensku v oblasti chudoby, meranú agregovaným a čiastkovými ukazovateľmi, zobrazuje graf
č. 12.
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Graf č. 12: Ukazovatele chudoby alebo sociálneho vylúčenia v SR v rokoch 2008 až 2019 (v %)
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Posledný údaj z roku 2019 hovorí o tom, že 16,4 % populácie SR bolo ohrozených chudobou
alebo sociálnym vylúčením, zatiaľ čo priemer EÚ bol 21,4 %. Z vývoja agregovaného ukazovateľa vyplýva,
že po roku 2012 podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou alebo sociálnym vylúčením neustále klesá,
s výnimkou roku 2018, keď tento podiel zostal na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku a roku
2019, keď sa jeho miera začala zvyšovať. V referenčnom roku 2008 bolo 1 111 tis. ľudí ohrozených
chudobou alebo sociálnym vylúčením (20,6 %), v roku 2019 sa ich počet znížil o 234 tis. osôb (o 21,1 %)
na 877 tis.
Pri porovnaní východiskového roku 2008 s poslednými známymi údajmi, Slovensko dosiahlo a dokonca
prekročilo cieľ stanovený v stratégii Európa 2020 už v roku 2017 (vymaniť z chudoby 170-tisíc ľudí) o 85
tisíc ľudí (o 50 %) a v roku 2018 o 69-tisíc ľudí (o 40,6 %). V roku 2019 tento cieľ prekročilo Slovensko
o 64-tisíc ľudí (o 37,6 %).
Porovnanie rokov 2008 a 2019 ukazuje pozitívny trend poklesu agregovaného indikátora o 21,1 % (o
234 tis. osôb), poklesu jedného čiastkového ukazovateľa – miery závažnej materiálnej deprivácie o 33,5
% (o 213 tis. osôb), a negatívneho nárastu dvoch čiastkových ukazovateľoch – miery veľmi nízkej
pracovnej intenzity o 14,7 % (o 33 tis. osôb) a miery rizika chudoby po sociálnych transferoch o 8,5 % (o
50 tis. osôb).
Tabuľka: Vývoj ukazovateľov chudoby na Slovensku v rokoch 2008 a 2019 (v tis. osôb)
Ukazovateľ
Počet osôb v riziku chudoby alebo soc.
vylúčenia
Počet osôb v riziku chudoby po soc.
transferoch (príjmová chudoba)
Počet osôb v

závažnej materiálnej

deprivácií
Počet osôb v domácnostiach s veľmi
nízkou intenzitou práce

2008

2019

Rozdiel

%

1 111,0

877,0

-234,0

-21,1 %

588,0

638,0

50,0

8,5 %

636,0

423,0

-213,0

-33,5 %

225,0

258,0

33,0

14,7 %

Zdroj: Eurostat, NKÚ SR

Čiastočný ukazovateľ – miera rizika chudoby po sociálnych transferoch, bol v roku 2019 vo výške 11,9 %,
čo je výrazne pod priemerom EÚ-28 (16,8 %). V absolútnych číslach dosiahol počet ľudí žijúcich
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v domácnostiach s veľmi nízkou intenzitou práce v roku 2019 258 tis., čo predstavuje 6,2 % (EÚ28: 8,5
%). SR dosiahla horšie výsledky v miere závažnej materiálnej deprivácie, aj keď od roku 2010 trvale klesá,
v roku 2019 nastal zlomový bod, keď sa zvýšila na 7,9 % v porovnaní so 7 % v roku 2018, čo je nad
priemerom EÚ28 (5,5 %). V tomto ukazovateli patrí SR k jednej z posledných európskych krajín.

Hranica rizika chudoby
(EUR/mesiac)

Graf č. 13: Hranica rizika chudoby v SR v rokoch 2010 až 2019 (v eurách/mesiac)
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Podľa posledných známych údajov z EU SILC 2019, v pásme ohrozenia rizikom chudoby sa nachádzala
domácnosť jednotlivca s príjmom nižším ako 406 eur/mesiac a domácnosť pozostávajúca z dvoch
dospelých a dvoch detí s príjmom nepresahujúcim 853 eur/mesiac. V roku 2019 sa v porovnaní s rokom
2010 hodnota hranice rizika chudoby zvýšila mesačne v prípadne domácnosti jednotlivca o 32,7 %
(2010: 306 eur, 2019: 406 eur), a v prípade domácnosti, ktorú tvorili 2 dospelé osoby a 2 deti do 14 rokov
vzrástla mesačne o 32,9 % (2010: 642 eur, 2019: 853 eur).
Graf č. 14: Obyvatelia SR ohrození všetkými tromi dimenziami chudoby v rokoch 2010 až 2019
(v %)
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Graf č. 15: Miera závažnej materiálnej deprivácie v SR v rokoch 2010, 2015 a v roku 2019 (v %)
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Najohrozenejšou skupinou obyvateľov sú tí, ktorých sa týkajú všetky tri dimenzie chudoby, t. j. súčasne
trpia príjmovou chudobou, závažným materiálnym nedostatkom a žijú v domácnosti, kde jej členovia
nepracujú alebo vykazujú veľmi nízku pracovnú intenzitu.
Podľa posledného EU SILC 2019 na Slovensku je to 2,4 % populácie. Tejto skupine je potrebné venovať
najväčšiu pozornosť v boji proti chudobe. Podľa vekových skupín sú najviac ohrozené chudobou alebo
sociálnym vylúčením deti mladšie ako 18 rokov.
Pokiaľ ide o jednotlivé deprivačné položky, v roku 2019 si najviac obyvateľov Slovenska nemohlo dovoliť
zaplatiť raz ročne týždennú dovolenku mimo domova 37,3 %, t. j. každá tretí, a 30 % (každý tretí) z nich
nevedelo čeliť neočakávaným finančným výdavkom. Jesť jedno mäsité jedlo každý druhý deň si nemohlo
dopriať 12,3 % osôb (každý ôsmy). Auto si nemohlo kúpiť 9,9 % obyvateľov (každý desiaty).
Nedoplatkom pri splácaní pôžičiek, hypoték a splátkového predaja čelilo 10,2 % (každý desiaty).
Metódy zberu údajov a informácií o situácii v oblasti chudoby
Agregovaný a čiastkové ukazovatele
Ukazovatele chudoby alebo sociálneho vylúčenia vychádzajú z výberového štatistického zisťovania EU
SILC. Na základe neho ŠÚ SR robí výpočet ukazovateľov a monitoruje ich vývoj v súlade so Stratégiou
Európa 2020.
Výberové zisťovanie je hlavným zdrojom údajov pre analýzu príjmov a životnej úrovne obyvateľstva, ako
aj pre koncepčné zámery a prijímanie opatrení smerujúcich k zvyšovaniu kvality života občanov SR.
Národné ukazovatele
Okrem indikátorov, ktoré určila EÚ (agregovaný a čiastkové indikátory), sa na Slovensku využívajú aj tzv.
národné indikátory. Hlavnou úlohou 32 národných ukazovateľov je poukázať na špecifiká chudoby
a sociálneho vylúčenia v podmienkach SR s dôrazom na najviac ohrozené skupiny obyvateľstva.
Ukazovatele sa rozdeľujú do 5 skupín podľa dimenzie chudoby, ktorá sa sleduje: príjmová chudoba,
marginalizované postavenie na trhu práce, situácia detí, regionálne disparity a životné podmienky,
spojené s problémami s bývaním a s výdavkami na základné životné potreby.
Vyhodnotenie pokroku a systém monitorovania v oblasti chudoby
Systém monitorovania je zabezpečený prostredníctvom Správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR, ktorú
pravidelne každý rok zverejňuje MPSVR SR už od roku 2003. Posledná správa bola zverejnená na web
stránke ministerstva za rok 2019. Súčasťou správy je množstvo ukazovateľov, ktoré sa sledujú každý rok,
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Národný kontrolný úrad Bulharska
Štátny kontrolný úrad Maďarska
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Štátny kontrolný úrad Chorvátska
Štátny kontrolný úrad Lotyšska

ako napr. vývoj nezamestnanosti vrátane dlhodobej, vývoj zamestnanosti, výška priemernej nominálnej
mesačnej mzdy, dávky dôchodkového a nemocenského poistenia, štátna sociálna podpora, pomoc
v hmotnej núdzi, sociálne služby, indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia a pod. Z vývoja
ukazovateľov sa dá vyhodnotiť pokrok v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky vrátane politiky boja
proti chudobe.
Správy majú podobnú štruktúru, pozostávajúcu z textu a dátovej prílohy k jednotlivým kapitolám.
Spravidla obsahujú tieto kapitoly: Hlavné makroekonomické ukazovatele v podmienkach SR, Trh práce,
mzdy, pracovné podmienky a sociálna ekonomika, Sociálna ochrana, Životná úroveň a sociálna kohézia
a Porovnanie vybraných ukazovateľov medzi krajinami EÚ v kontexte stratégie Európa 2020.
Informácia o vyhodnotení implementácie NRS podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe je
tiež dôležitým nástrojom monitorovania. Bola spracovaná za rok 2016. V roku 2017 bola hodnotiaca
Informácia súčasťou Aktualizácie NRS. Ďalšia Informácia o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z
Aktualizácie NRS bola predložená na rokovanie vlády SR v októbri 2019.
Dosahovaný pokrok v znižovaní chudoby sa vo všetkých SD meria predovšetkým prostredníctvom
agregovaného ukazovateľa – miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia, a to za každý rok,
ktorý je doplnený sledovaním čiastkových ukazovateľov (miera rizika chudoby po sociálnych
transferoch, miera závažnej materiálnej deprivácie a miera veľmi nízkej intenzity práce). Niektoré
SD, zamerané na určitú oblasť alebo cieľovú skupinu, majú okrem týchto ukazovateľov svoje vlastné, ako
napr. Stratégia MRK má pre každú prioritnú oblasť stanovený globálny a čiastkové ciele a pre každý
čiastkový cieľ príslušný ukazovateľ.
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