
PRÍLOHA 

Monitorovací rámec založený na ukazovateľoch 

V navrhovanom monitorovacom rámci sú zvýraznené ukazovatele, ktoré sú dôležité pre monitorovanie vykonávania odporúčania. Návrhy na ďalší rozvoj sú zvýraznené v prílohách k balíku o sociálnych 
investíciách. 

Celkový cieľ: – boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu detí a podpora kvality života detí 

Európa 2020 Vymedzenie Členenie Zdroj Primárne/sekundárne/ 
kontextové (1 ) Poznámky 

Deti ohrozené chudobou alebo sociálnym 
vylúčením (rozpis hlavného cieľa stratégie 
Európa 2020 v oblasti chudoby a sociál
neho vylúčenia) 

Súčet detí, ktoré žijú v domácnosti ohrozenej chudobou 
a/alebo závažne materiálne deprivovanej a/alebo v domác
nosti s veľmi nízkou intenzitou práce (vymedzenie týchto 
troch ukazovateľov pozri ďalej) 

podľa veku (0 – 
17, 0 – 5, 6 – 11, 
12 – 17 rokov) 

Eurostat – EU- 
SILC 

primárne Odporúča sa porovnanie s populá
ciou v produktívnom veku (18 – 
64) a populáciou starších osôb 
(65 +). 

Ukazovateľ Vymedzenie Členenie Zdroj Primárne/sekundárne 
súvislosti Poznámky 

Miera rizika chudoby u detí (má sa analy
zovať spolu s hodnotou hranice chudoby 
v percentuálnych bodoch pre domácnosť 
s 2 dospelými a 2 deťmi vo veku do 14 
rokov) 

Podiel detí, ktoré žijú v domácnosti s ekvivalentným dispo
nibilným príjmom nižším než 60 % národného mediánu 
ekvivalentného disponibilného príjmu 

podľa veku (0 – 
17, 0 – 5, 6 – 11, 
12 – 17 rokov) 
a typu domác
nosti 

Eurostat – EU- 
SILC 

primárne Odporúča sa porovnanie s populá
ciou v produktívnom veku (18 – 
64) a s populáciou starších osôb 
(65 +). 

Miera ťažkej materiálnej deprivácie Podiel detí, ktoré žijú v domácnosti s výrazne obmedzenými 
životnými podmienkami pre nedostatok zdrojov, t. j. 
domácnosť, ktorá trpí aspoň štyrmi z týchto deviatich polo 
žiek deprivácie: nemôže si dovoliť i) zaplatiť nájomné alebo 
účty za služby, ii) udržať v dome primerané teplo, iii) 
zaplatiť nepredvídateľné výdavky, iv) konzumovať mäso, 
ryby alebo rovnocenné bielkoviny každý druhý deň, v) 
týždennú dovolenku mimo domova, vi), auto, vii) práčku 
a viii) farebný televízor alebo ix) a telefón. 

podľa veku (0 – 
17, 0 – 5, 6 – 11, 
12 – 17 rokov) 

Eurostat – EU- 
SILC 

primárne Odporúča sa porovnanie s populá
ciou v produktívnom veku (18 – 
64) a s populáciou starších osôb 
(65 +). 

Podiel detí žijúcich v domácnostiach 
s veľmi nízkou intenzitou práce 

Podiel detí, ktoré žijú v domácnosti, kde dospelí v produk
tívnom veku (18 – 59) pracovali menej ako 20 % svojho 
pracovného potenciálu počas uplynulého roka (t. j. počas 
referenčného príjmového obdobia) 

podľa veku (0 – 
17, 0 – 5, 6 – 11, 
12 – 17 rokov) 

Eurostat – EU- 
SILC 

primárne Odporúča sa porovnanie s populá
ciou v produktívnom veku (18 – 
64) a s populáciou starších osôb 
(65 +). 

Ukazovateľ chudoby detí Predmetom diskusie Eurostat – EU- 
SILC 

neuplatňuje sa v štádiu vývoja

SK 
L 59/12 

Ú
radný vestník Európskej únie 

2.3.2013



Ukazovateľ Vymedzenie Členenie Zdroj Primárne/sekundárne 
súvislosti Poznámky 

Rozloženie rizika chudoby u detí okolo 
hranice rizika chudoby: miera rizika 
chudoby vypočítaná s 50 % a 70 % -nými 
hranicami 

Podiel detí, ktoré žijú v domácnosti s ekvivalentným dispo
nibilným príjmom nižším ako 50 % a nižším ako 70 % 
národného mediánu ekvivalentného príjmu 

podľa veku (0 – 
17, 0 – 5, 6 – 11, 
12 – 17 rokov) 

Eurostat – EU- 
SILC 

sekundárne Odporúča sa porovnanie s populá
ciou v produktívnom veku (18 – 
64) a s populáciou starších osôb 
(65 +). 

Miera rizika pretrvávajúcej chudoby u detí Podiel detí, ktoré žijú v domácnosti s ekvivalentným dispo
nibilným príjmom pod hranicou chudoby v tomto roku 
a počas najmenej dvoch z predchádzajúcich troch rokov 

0 – 17 Eurostat – EU- 
SILC (longitudi

nálna) 

sekundárne Odporúča sa porovnanie s populá
ciou v produktívnom veku (18 – 
64) a s populáciou starších osôb 
(65 +). 

Miera rizika chudoby u detí zakotvenej 
v konkrétnom čase 

Podiel detí, ktoré žijú v domácnostiach s ekvivalentným 
disponibilným príjmom nižším než 60 % národného 
mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu, keď je 
hranica zakotvená v konkrétnom čase 

0 – 17 Eurostat – EU- 
SILC 

kontextové Odporúča sa porovnanie s populá
ciou v produktívnom veku (18 – 
64) a s populáciou starších osôb 
(65 +). 

Prístup k primeraným zdrojom 

Ukazovateľ Vymedzenie Členenie Zdroj Primárne/sekundárne 
súvislosti Poznámky 

Miera chudoby pracujúcich osôb žijúcich 
v domácnostiach s nezaopatrenými deťmi 

Podiel jednotlivcov (s nezaopatrenými deťmi), ktorí sú defi
novaní ako zamestnaní a ktorí majú príjem pod hranicou 
chudoby (60 % národného mediánu ekvivalentného disponi
bilného príjmu) 

podľa veku (0 – 
17, 18 – 64, 0 – 
64 rokov), podľa 
typu domácnosti 
(osamelí rodičia, 
dvaja dospelí 
s nezaopatrenými 
deťmi) 

Eurostat – EU- 
SILC 

primárne 

Miera rizika chudoby u detí podľa inten
zity práce danej domácnosti 

Podiel detí, ktoré žijú v domácnostiach s ekvivalentným 
disponibilným príjmom nižším než 60 % národného 
mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu podľa inten
zity práce danej domácnosti 

0 – 17 rokov, 
intenzita práce 
danej domácnosti 
(veľmi vysoká 
[0,85 – 1], vysoká 
[0,55 – 0,85], 
stredná [0,45 – 
0,55], nízka [0,2 
– 0,45]) 

Eurostat – EU- 
SILC 

primárne 

Miera rizika chudoby u detí v pracujúcich 
domácnostiach 

Podiel detí žijúcich v domácnostiach, ktorých príjem je pod 
hranicou chudoby (60 % národného mediánu ekvivalent
ného disponibilného príjmu) a s intenzitou práce vyššou 
ako 0,2 

podľa typu 
domácnosti 

Eurostat – EU- 
SILC 

primárne
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Ukazovateľ Vymedzenie Členenie Zdroj Primárne/sekundárne 
súvislosti Poznámky 

Relatívny prepad mediánu príjmov 
v chudobe u detí 

Rozdiel medzi mediánom ekvivalentného príjmu osôb pod 
hranicou rizika chudoby a na hranici rizika chudoby, vyja
drený ako percentuálny podiel hranice rizika chudoby 

0 – 17 Eurostat – EU- 
SILC 

primárne Odporúča sa porovnanie s populá
ciou v produktívnom veku (18 – 
64) a s populáciou starších osôb 
(65 +). 

Starostlivosť o deti Deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť (prostredníctvom 
formálnych úprav (2 ) iných ako rodina), ako podiel všetkých 
detí v rovnakej vekovej skupine 

menej ako 3 roky, 
od 3 rokov do 
veku povinnej 
školskej 
dochádzky; menej 
ako 30 h, 30 h 
alebo viac za 
týždeň 

Eurostat – EU- 
SILC 

sekundárne Má sa posúdiť relevantnosť 
členenia podľa kvintilu príjmu. 

Vplyv rodičovstva na zamestnanosť Rozdiel v percentuálnych bodoch medzi 

— mierou zamestnanosti u ľudí vo veku 20 – 49 rokov 
žijúcich v domácnostiach, v ktorých nie sú nijaké deti 
vo veku 0 – 6 rokov a 

— miera zamestnanosti u ľudí vo veku 20 – 49 rokov 
žijúcich v domácnostiach, v ktorých je aspoň jedno 
dieťa vo veku 0 – 6 rokov 

spolu, podľa 
pohlavia 

Eurostat – LFS kontextové Odporúča sa posudzovať deti vo 
veku do troch rokov a 3 – 6 
rokov osobitne. 

Zamestnanie na čiastočný úväzok 
v dôsledku zodpovednosti súvisiacej so 
starostlivosťou 

Osoby zamestnané na čiastočný úväzok z dôvodu starostli
vosti o deti alebo nespôsobilých dospelých, ako podiel 
z celkového počtu zamestnaných osôb 

spolu, podľa 
pohlavia 

Eurostat – LFS kontextové 

Vplyv sociálnych transferov (iných ako sú 
dôchodky) na znižovanie chudoby detí 

Rozdiel medzi mierou rizika chudoby u detí pred sociálnymi 
transfermi a po nich (s výnimkou dôchodkov) 

Eurostat – EU- 
SILC 

sekundárne Odporúča sa porovnanie s populá
ciou v produktívnom veku (18 – 
64) a s populáciou starších osôb 
(65 +). 

Nadmerná záťaž nákladov na bývanie Percentuálny podiel obyvateľstva žijúceho v domácnosti, 
v ktorej celkové náklady na bývanie (bez príspevkov na 
bývanie) predstavujú viac ako 40 % celkového disponibil
ného príjmu domácnosti (bez príspevkov na bývanie) 

podľa veku (0 – 
17, 0 – 5, 6 – 11, 
12 – 17 rokov), 
stav chudoby (nad 
alebo pod 
hranicou rizika 
chudoby) 

Eurostat – EU- 
SILC 

sekundárne Odporúča sa porovnanie s populá
ciou v produktívnom veku (18 – 
64) a s populáciou starších osôb 
(65 +). 

Prístup ku kvalitným službám 

Ukazovateľ Vymedzenie Členenie Zdroj Primárne alebo 
sekundárne Poznámky 

Školské vzdelávanie v ranom veku Podiel detí vo veku od 4 rokov do začiatku povinnej škol
skej dochádzky, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní v ranom 
detstve 

podľa pohlavia UOE (3 ) primárne
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Ukazovateľ Vymedzenie Členenie Zdroj Primárne alebo 
sekundárne Poznámky 

Spôsobilosť v čítaní, matematike a v príro
dovedných predmetoch 

Podiel 15-ročných, ktorí získali 1 bod alebo menej (na škále 
od 1 [najnižšia hodnota] do 5 [najvyššia hodnota]) v testoch 
PISA 

podľa pôvodu 
rodičov (úrovne 
dosiahnutého 
vzdelania, krajiny, 
v ktorej sa naro
dili) 

OECD – PISA (4 ) primárne V súčasných zbierkach údajov nie 
sú k dispozícii žiadne údaje 
o Cypre ani Malte. 

Podiel mladých ľudí, ktorí nemajú zamest
nanie a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
na odbornej príprave (NEET) 

Podiel mladých ľudí, ktorí nemajú zamestnanie a nevzdelá
vajú sa ani sa odborne nepripravujú (NEET) 

podľa pohlavia, 
15 – 19 rokov 

Eurostat – LFS primárne 

Osoby, ktoré predčasne ukončili vzdelá
vanie a odbornú prípravu 

Obyvateľstvo vo veku 18 – 24 rokov, ktoré dosiahlo maxi
málne nižšie sekundárne vzdelanie a ktoré sa ďalej nevzde
láva ani sa odborne nepripravuje 

podľa pohlavia, 
najvyšší dokon 
čený stupeň 
vzdelania 

Eurostat – LFS sekundárne 

Vlastné vyjadrenie o neuspokojenej 
potrebe lekárskej starostlivosti 

Podiel ľudí vo veku od 16 do 25 rokov, ktorí informovali 
o tom, že nemali prístup k zdravotníckym službám 
v dôsledku nákladov, vzdialenosti alebo poradovníkov 

Eurostat – EU- 
SILC 

Detská úmrtnosť Pomer počtu úmrtí detí do jedného roku života počas roka 
a počtu pôrodov v danom roku (vyjadrený na 1 000 detí, 
ktoré sa narodili živé) 

podľa zisťovania 
o štruktúre 
príjmov rodičov 
(v štádiu vývoja) 

Eurostat primárne 

Úmrtnosť detí vo veku 1 –14 rokov Úmrtnosť na 100 000 obyvateľov Eurostat 

Nízka pôrodná hmotnosť Hmotnosť pri narodení menšia ako 2 500 gramov (5,5 brit
ských libier) 

WHO – OECD primárne 

Rozsah očkovania Percentuálny podiel dojčiat, ktoré boli pri dosiahnutí prvého 
roku svojho života v danom kalendárnom roku plne zaoč
kované proti čiernemu kašľu (pertussis), záškrtu, tetanu 
(DPT) a detskej obrne, a podiel dojčiat, ktoré boli pri dosiah
nutí druhého roku svojho života v danom kalendárnom 
roku plne zaočkované proti osýpkam, mumpsu a rubeole 
(MMR) 

WHO kontextové 

Obezita Mladí ľudia vo veku 15 – 24 rokov s indexom telesnej 
hmotnosti 30 alebo viac 

podľa pohlavia 
a zisťovania 
o štruktúre 
príjmov rodičov 

Eurostat – 
EHIS (5 ) 

kontextové 

Pravidelní fajčiari Podiel fajčiarov v populácii vo veku od 15 – 24 rokov, ktorí 
fajčia cigarety každý deň 

podľa pohlavia 
a zisťovania 
o štruktúre 
príjmov rodičov 

Eurostat – EHIS kontextové 

Duševné zdravie Mladí ľudia (15 – 24-roční) s depresívnym syndrómom podľa pohlavia Eurostat – EHIS kontextové v štádiu vývoja
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Ukazovateľ Vymedzenie Členenie Zdroj Primárne alebo 
sekundárne Poznámky 

Príčiny smrti mladých ľudí – samovraždy Úmrtia spôsobené samovraždou na 100 000 obyvateľov vo 
veku 15 – 24 rokov 

podľa pohlavia Eurostat – štatis
tiky o príčinách 

smrti 

kontextové 

Zhoršené podmienky bývania Percentuálny podiel obyvateľstva, na ktoré sa vzťahujú 
všetky položky týkajúce sa zhoršených podmienok bývania. 
Položky, ktoré sa berú do úvahy: 
1) pretekajúca strecha, vlhké steny/podlahy/základy alebo 
pleseň na okenných rámoch alebo podlahe; 2) v obydlí 
chýba sprcha alebo vaňa 3) chýba vnútorný splachovací 
záchod, ktorý využíva výlučne daná domácnosť; 4) 
problémy s obydlím: príliš tmavé, nedostatok svetla 

podľa veku (0 – 
17, 0 – 5, 6 – 11, 
12 – 17 rokov), 
stavu, pokiaľ ide 
o riziko chudoby 
(t. j. nad alebo 
pod hranicou 
chudoby) 

Eurostat – EU- 
SILC 

primárne 

Preplnené domácnosti Percentuálny podiel obyvateľstva žijúceho v preplnenej 
domácnosti. Osoba sa považuje osobu žijúcu v preplnenej 
domácnosti, ak táto domácnosť nemá k dispozícii mini
málny počet miestností, ktorý sa rovná: 

— jednej miestnosti pre domácnosť, 

— jednej miestnosti pre každý pár, 

— jednej miestnosti pre každú jednotlivú osobu vo veku 
18 a viac rokov, 

— jednej miestnosti pre dve jednotlivé osoby rovnakého 
pohlavia vo veku od 12 do 17 rokov, 

— jednej miestnosti pre každú jednotlivú osobu opačného 
pohlavia od 12 do 17 rokov, 

— jednej miestnosti pre dve osoby do 12 rokov. 

podľa veku (0 – 
17, 0 – 5, 6 – 11, 
12 – 17 rokov), 
stavu, pokiaľ ide 
o riziko chudoby 
(nad alebo pod 
hranicou chudo
by) 

Eurostat – EU- 
SILC 

primárne 

(1 ) Primárne ukazovatele sú hlavnými ukazovateľmi, ktoré pokrývajú široké oblasti a ktoré boli považované za najdôležitejšie výsledné prvky, zatiaľ čo sekundárne ukazovatele rozvíjajú hlavné ukazovatele tak, že podrobnejšie opisujú povahu 
problému alebo opisujú iné aspekty tohto problému. Kontextové ukazovatele poskytujú ďalšie podrobnosti a súvisiace informácie: navrhovaný zoznam je orientačný a necháva priestor pre iné základné informácie, ktoré sa považujú za 
dôležité na lepšie sformulovanie a pochopenie vnútroštátnych súvislostí. 

(2 ) Formálne úpravy sú vymedzené ako tieto služby: predškolská alebo rovnocenná dochádzka, povinná školská dochádzka, služby organizované centrom mimo vyučovacích hodín, kolektívne detské jasle alebo iné centrum dennej 
starostlivosti vrátane rodinných škôlok a profesionálnych certifikovaných opatrovateľov detí. Starostlivosť poskytovaná rodinnými príslušníkmi, susedmi alebo opatrovateľmi bez osvedčenia preto nie je zahrnutá do tejto definície 
„formálnych úprav“. 

(3 ) Databáza UNESCO/OECD/EUROSTAT-u obsahujúca štatistiky v oblasti vzdelávania. 
(4 ) http://www.oecd.org/statisticsdata/03381,en_2649_35845621_1_119656_1_1_1.00.html 
(5 ) EHIS je „európsky prieskum zdravia formou rozhovorov (European Health Interview Survey)“.

SK 
L 59/16 

Ú
radný vestník Európskej únie 

2.3.2013

http://www.oecd.org/statisticsdata/03381,en_2649_35845621_1_119656_1_1_1.00.html

