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Predhovor
Vážené kolegyne, vážení kolegovia.
Pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenskej štatistickej a demografickej
spoločnosti zorganizovala naša Spoločnosť slávnostnú konferenciu. Konferencia
sa konala v dňoch 18.-20. júna 2018 v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej
rady SR v Častej-Papierničke. Záštitu nad celým podujatím prevzal Andrej Kiska,
prezident Slovenskej republiky (Obr. 1).
Konferenciu z poverenia Výboru SŠDS a v spolupráci so Štatistickým úradom
Slovenskej republiky (ŠÚ SR) zorganizoval programový a organizačný výbor (viď
Obr. 2). Témy konferencie boli venované histórii SŠDS (vznik SŠDS dňa 28. marca
1968), histórii spoločného štátu Čechov a Slovákov (100 rokov od vzniku 1. ČSR:
obdobie 1918 – 2018) a aj histórii samostatnej Slovenskej republiky a štatistiky
(25 rokov vzniku SR a ŠÚ SR: obdobie 1993 – 2018).
Akcia sa konala 3 dni a jej program bol zložený zo štyroch samostatných častí
(Obr. 3):
1. Slávnostná konferencia SŠDS dňa 18.7.2018.
2. Valné zhromaždenie členov SŠDS dňa 18.7.2018, kde sa volil nový Výbor
SŠDS na obdobie 2019 – 2022 a schvaľovali dokumenty SŠDS ako Správa
o činnosti, Správa revíznej komisie, zmena Stanov SŠDS a pod.
3. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018 (PES 2018) dňa 19.7.2018 pravidelná konferencia SŠDS, kde spoluorganizátormi boli ŠÚ SR a ústavy
SAV (Ekonomický a Historický ústav SAV).
4. FERNSTAT 2018 dňa 20.7.2018 – pravidelná konferencia SŠDS (Financie –
Ekonómia – Riadenie – Názory – Štatistika), kde spoluorganizátorom bola
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici.
Predkladáme Vám publikáciu zostavenú z príspevkov slávnostnej konferencie.
Na príprave a zostavení zborníka sa podieľali: Janka Medová a Iveta
Stankovičová. Recenziu príspevkov zabezpečili: Ing. František Bernadič, RNDr.
Peter Mach, Mgr. Gábor Szűcs, PhD., doc. Ing Iveta Stankovičová, PhD., Mgr.
Róbert Vlačuha a doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.
Považujeme si za povinnosť poďakovať predsedovi Štatistického úradu SR
Ing. Alexandrovi Ballekovi za pomoc, podporu a záštitu nad slávnostnou
konferenciou. Za skvelú organizáciu celého podujatia ďakujeme organizačnému
tímu pod vedením riaditeľky ŠÚ SR v Bratislave Ing. Silvii Szabovej a jej
kolegyniam: Ing. Alene Štefančíkovej a Bc. Simone Sandtnerovej.
Iveta Stankovičová, predsedníčka SŠDS
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Obr. 1: Záštita Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky, nad Slávnostnou konferenciou
pri príležitosti 50. výročia vzniku SŠDS
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Obr. 2: Pozvánka na slávnostnú konferenciu SŠDS.

SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ
a ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vás srdečne pozývajú na slávnostnú konferenciu
k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej
spoločnosti
Témy:
100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (1918 – 2018)
25 rokov samostatnej Slovenskej republiky a štatistiky (1993 – 2018)
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky
Andreja Kisku

Termín:
Miesto:

18. – 20. jún 2018 (pondelok – streda)
Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Častá
– Papiernička, Slovenská republika

Programový výbor:
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. – SŠDS
doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. – SŠDS
RNDr. Peter Mach – SŠDS
Ing. František Bernadič – ŠÚ SR
doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD. – SŠDS
doc. RNDr. Viliam Páleník PhD. – EÚ SAV
Ing. Marek Radvanský, PhD. – EÚ SAV
Ing. Ján Haluška, PhD. – Infostat
doc. Ing. Jozef Chajdiak, PhD. – SŠDS

Organizačný výbor:
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. – SŠDS
Mgr. Gábor Szűcs, PhD. – SŠDS
Ing. Silvia Szabová – ŠÚ SR
Ing. Alena Štefančíková – ŠÚ SR
Bc. Simona Sandtnerová – ŠÚ SR
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Obr. 3: Program slávnostnej konferencie SŠDS, ktorá sa konala v Častej-Papierničke v dňoch
18. -20. 6. 2018.
Program na 1. deň: 18. 6. 2018
Deň
18. 6. 2018
10:00 – 12:30
12:30 – 14:15

14:15 – 14:30
14:30 – 16:00

16:00 – 16:30
16:30 – 18:00

19:00 – 24:00

Program
Slávnostná konferencia k 50. výročiu založenia SŠDS a Valné zhromaždenie
SŠDS
Prezentácia účastníkov a obed
Slávnostná konferencia SŠDS, 1. časť
Otvorenie konferencie
Szabová S. (ŠÚ SR): Informácie o Bratislavskom samosprávnom kraji
Závodský P. (VŠE Praha): Meziválečná Československá statistická společnost
Mach P. (SŠDS): História SŠDS – 50 rokov od vzniku Spoločnosti
Bernadič F. (ŠÚ SR): 25 rokov samostatnej štátnej štatistiky v SR
Bleha B. (PriF UK BA): Slovenská demografia po roku 1993
Vyznamenanie zaslúžilých členov SŠDS
Prestávka
Slávnostná konferencia SŠDS, 2. časť
Želinský T. a kol. (EkF TUKE): Prieskum postojov študentov k štatistike
Stankovičová I. (FM UK BA): Štatistika a dátová veda – z teórie do praxe
Panelová diskusia o výučbe štatistiky a demografie v SR a ČR
Prestávka
Valné zhromaždenie SŠDS
1. Otvorenie VZ
2. Voľba volebnej a návrhovej komisie
3. Návrh zloženia Výboru SŠDS a Revíznej komisie na roky 2019-2022
4. Správa o činnosti SDŠS za roky 2015-2018
5. Správa Revíznej komisie o hospodárení SŠDS za roky 2015-2018
6. Hlavné úlohy SŠDS na obdobie 2019 - 2022
7. Novelizácia Stanov SŠDS
8. Výsledky volieb Výboru a Revíznej komisie SŠDS na obdobie 2019-2022
9. Diskusia
10. Rôzne
11. Návrh uznesení z VZ
Slávnostná večera
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Program na 2. deň: 19. 6. 2018
Deň
19. 6. 2018
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 15:00

15:15 – 18:15
18:30 – 22:00

Program
PES 2018 - Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018
Raňajky
Prezentácia účastníkov
Konferencia PES 2018, 1. časť
Bernadič F. (ŠÚ SR): Otvorenie
Hallon Ľ. (HÚ SAV): Hospodárstvo Slovenska v 20. storočí
Haluška J. (Infostat) a Dolinič J. (ŠÚ SR): Makroekonomická výkonnosť SR v
rokoch 1995 – 2017
Páleník V. (EÚ SAV): Meranie reálnej konvergencie SR: alternatívny indikátor
Čirka P. (ŠÚ SR): Metodický pohľad na rôzne možnosti výpočtu priemernej
mzdy v SR
Obed
Konferencia PES 2018, 2. časť
Beka J. (NBS): Očakávaný makroekonomický vývoj SR - Dynamický vývoj
ekonomiky a pnutia na trhu práce sa premietajú do miezd aj cien
Haluška J. a kol. (Infostat): Makroekonomická výkonnosť slovenskej
ekonomiky v roku 2017 a odhad jej vývoja v roku 2018
Lichner I. a Radvanský M. (EÚ SAV): Strednodobá prognóza vývoja
ekonomiky SR v rokoch 2017-2021
Moderovaná diskusia
Vychádzka na hrad Červený kameň s prehliadkou
Večera, spoločenský program

Program na 3. deň: 20. 6. 2018
Deň
20. 6. 2018
08:00 – 09:00
09:00 – 11:00

11:00 – 11:15
11:15 – 13:00

13:00 – 13:30
13:30 – 14:30

Program
FERNSTAT 2018 – Financie, ekonómia a štatistika
Raňajky a prezentácia účastníkov
Konferencia FERNSTAT 2018, 1. časť
Pozdílková A., Marek J. (Pardubice): Přehled matematických metod přesunu
voličů mezi dvěma volbami (pozvaná prednáška)
Cár M. (NBS): Vývoj rastu cien nehnuteľností a rastu úverov na bývanie
Hajduková T., Marcinek M. (APZ BA): Analýza intervenčnej činnosti hasičských
a záchranných jednotiek Slovenska v regiónoch Slovenska
Kaščáková A., Kika M., Martinkovičová M. , Nedelová G. (UMB): Názorová a
postojová analýza rozhodovacích procesov v slovenských domácnostiach
týkajúca sa vykonávania platenej, neplatenej práce a voľného času
Prestávka
Konferencia FERNSTAT 2018, 2. časť
Kanderová M., Boďa M. (UMB): Využitie investičných štýlov pre výber portfólia
Sobíšek L. (VŠE Praha), Stachová M. (UMB):
Predikcia finančného zdravia
podniku pomocou regresného modelu so zmiešanými efektami
Úradníček V., Kudla T., Kubaška P. (UMB): Nexus daňových licencií a
podnikateľského prostredia v SR
Marek J., Pidanič J., Juryca K. (Pardubice): Vliv geometrické konfigurace
přijímačů na nejistotu odhadu polohy vysílače
Boďa M. (UMB): Meranie zmien v produktivite medzi viacročnými obdobiami
Obed
Celkový záver a odchod zo zariadenia
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ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti,
ktoré sa konalo dňa 18. 06. 2018 v Častej – Papierničke.
Prítomní:

50 členov SŠDS podľa prezenčnej listiny

Program:
Bod
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Program
Otvorenie VZ a schválenie programu
Voľba volebnej a návrhovej komisie
Návrh zloženia Výboru SŠDS a Revíznej komisie na roky 2019-2022
Správa o činnosti SDŠS za roky 2015-2018
Správa Revíznej komisie o hospodárení SŠDS za roky 2015-2018
Hlavné úlohy SŠDS na obdobie 2019 - 2022
Novelizácia Stanov SŠDS
Výsledky volieb Výboru a Revíznej komisie SŠDS na obdobie 2019-2022
Diskusia
Rôzne
Návrh uznesení z VZ

K 1. bodu: Otvorenie VZ a schválenie programu
VZ otvoril a jeho rokovanie viedol vedecký tajomník SŠDS doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD., ktorý privítal
všetkých prítomných členov SŠDS. Podpredseda SŠDS RNDr. Peter Mach navrhol doplniť do programu
schvaľovanie znenia nových stanov SŠDS ako samostatný siedmy bod programu. Vedecký tajomník
SŠDS dal následne hlasovať o schválení doplneného programu rokovania:
Hlasovanie
Prítomní
50

Za návrh
50

Proti návrhu
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Vedecký tajomník SŠDS konštatoval, že VZ schválilo program zasadnutia valného zhromaždenia tak,
ako je uvedený vyššie. VZ ďalej schválilo za zapisovateľa z VZ vedeckého tajomníka SŠDS.
K 2. bodu: Voľba volebnej a návrhovej komisie
Vedecký tajomník SŠDS otvoril 2. bod a vyzval členov SŠDS, aby predložili návrhy kandidátov na členov
volebnej a návrhovej komisie.
Za členov volebnej a návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Mikuláš Cár, Ing. Anna Janusová a doc.
RNDr. Karol Pastor, CSc., všetci s návrhom súhlasili a vedecký tajomník SŠDS dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie
Prítomní
50

Za návrh
47

Proti návrhu
0

Zdržali sa
3

Nehlasovali
0

Vedecký tajomník SŠDS konštatoval, že VZ schválilo návrh členov volebnej a návrhovej komisie
v zložení: Ing. Mikuláš Cár, Ing. Anna Janusová a doc. RNDr. Karol Pastor, CSc..
Volebná a návrhová komisia si za svojho predsedu zvolila Ing. Mikuláša Cára.
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K 3. bodu: Návrh zloženia Výboru SŠDS a Revíznej komisie na roky 2019-2022
Vedecký tajomník SŠDS informoval prítomných o spôsobe návrhu členov Výboru SŠDS, volebnom
poriadku (v prílohe zápisnice) a priebehu voľby.
K 4. bodu: Správa o činnosti SDŠS za roky 2015-2018
Vedecký tajomník SŠDS predniesol prítomným členom VZ správu o činnosti SŠDS za roky 2015-2018.
Dokument, ktorý bol mailom rozoslaný všetkým členom SŠDS pred konaním VZ, tvorí prílohu zápisnice
z VZ.
K 5. bodu: Správa Revíznej komisie o hospodárení SŠDS za roky 2015-2018
Členka revíznej komisie SŠDS Ing. Mária Kanderová, PhD. prítomným členom VZ predstavila správu
revíznej komisie o hospodárení SŠDS za roky 2015 – 2018. Dokument tvorí prílohu zápisnice z VZ.
K 6. bodu: Hlavné úlohy SŠDS na obdobie 2019 - 2022
Predsedníčka SŠDS doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. predstavila hlavné úlohy SŠDS na obdobie rokov
2019 – 2022. Dokument, ktorý bol mailom rozoslaný všetkým členom SŠDS pred konaním VZ, tvorí
prílohu zápisnice z VZ.
K 7. bodu: Novelizácia stanov SŠDS
Podpredseda SŠDS RNDr. Peter Mach zhrnul a zdôvodnil navrhované zmeny v stanovách SŠDS.
Dokument tvorí prílohu zápisnice z VZ.
K 8. bodu: Výsledky volieb Výboru a Revíznej komisie SŠDS na obdobie 2019-2022
Predseda volebnej a návrhovej komisie Ing. Mikuláš Cár informoval o výsledkoch voľby členov Výboru
SŠDS a revíznej komisie SŠDS. Zápisnica volebnej komisie tvorí prílohu zápisnice z VZ.
K 9. bodu: Diskusia
Vedecký tajomník SŠDS otvoril diskusiu k všetkým bodom programu.
V rámci diskusie k bodu 6 (Hlavné úlohy) PaedDr. Janka Medová, PhD. navrhla zmeniť pomenovanie
časti úloh „Publikačná činnosť“ na „Edičná činnosť“. Predkladateľka návrhu, predsedníčka SŠDS
s návrhom súhlasila.
K ostatným schvaľovaným materiálom nemal žiaden z prítomných členov SŠDS pripomienky.
K 10. bodu: Rôzne
V nadväznosti na panelovú diskusiu, ktorá bola súčasťou programu Slávnostnej konferencie k 50.
výročiu založenia SŠDS prítomní diskutovali o potrebách a výzvach zaradenia predmetu matematika
ako povinného maturitného predmetu.
Následne prítomní členovia VZ diskutovali o možnostiach propagácie činnosti SŠDS navonok
a o možnostiach spolupráce so ŠÚ SR v oblasti komunikovania dôležitých informácií zverejňovaných ŠÚ
SR s médiami. Odborné vyjadrenia členov SŠDS k aktuálnym údajom zverejňovaným ŠÚ SR na jednej
strane prispievajú k propagácii činnosti SŠDS navonok a v konečnom dôsledku k vzdelávaniu
spoločnosti, čo je jedným z poslaní SŠDS. Podpredseda SŠDS RNDr. Peter Mach navrhol doplniť do
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uznesenia odporúčanie pre Výbor SŠDS, aby zaujímal odborné stanoviská k významným aktuálnym
otázkam v pôsobnosti spoločnosti a mediálne ich prezentoval.
K 11. bodu: Návrh uznesení z VZ
Predseda volebnej a návrhovej komisie Ing. Mikuláš Cár predniesol návrh uznesení. K návrhom neboli
vznesené žiadne pripomienky. Vedecký tajomník SŠDS dal o návrhu uznesení hlasovať:
Hlasovanie
Prítomní
50

Za návrh
50

Proti návrhu
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Vedecký tajomník SŠDS poďakoval prítomným členom VZ za spoluprácu a zasadnutie valného
zhromaždenia SŠDS ukončil.

Zapísal:

doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.

............................................

RNDr. Peter Mach

..............................................

Mgr. Gábor Szűcs, PhD.

..............................................

Overili:

Schválila:

........................................................
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
predsedníčka výboru SŠDS

12

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

Uznesenie
Valného zhromaždenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti,
ktoré sa konalo 18. júna 2018 v Častej – Papierničke
Valné zhromaždenie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS)
I. schvaľuje:
a) Správu o činnosti Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti za obdobie 20152018 a plnení Hlavných úloh Spoločnosti za obdobie 2015-2018, ktorú písomne
predložili predsedníčka SŠDS doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. a vedecký tajomník
SŠDS doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.
b) Správu revíznej komisie o hospodárení SŠDS za obdobie 2015-2018, ktorú písomne
predložila členka RK SŠDS Ing. Mária Kanderová, PhD.
c) Hlavné úlohy Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti na obdobie 20192022, ktoré písomne predložili predsedníčka SŠDS doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
a vedecký tajomník SŠDS doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.
d) Stanovy spoločnosti, ktoré písomne predložila predsedníčka SŠDS doc. Ing. Iveta
Stankovičová, PhD.
II. odporúča Výboru SŠDS, aby zaujímal odborné stanoviská k významným aktuálnym
otázkam v pôsobnosti spoločnosti a mediálne ich prezentoval.
III. zvolilo tajným hlasovaním:
a) Výbor SŠDS v zložení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ing. František Bernadič
doc.RNDr. Branislav Bleha PhD.
Mgr. Ing. Martin Boďa PhD.
Ing. Ján Cuper
Ing. Renáta Dušová
PhDr. Ľudmila Ivančíková
Ing. Mária Kanderová PhD.
doc. RNDr. Dagmar Kusendová CSc.
RNDr. Peter Mach
doc. Ing. Silvia Megyesiová PhD.
RNDr. Viliam Páleník PhD
Ing. Marek Radvanský PhD.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

doc. Ing. Ľubica Sipková PhD.
doc. Ing. Iveta Stankovičová PhD.
Mgr. Iveta Syneková
Mgr. Gábor Szűcs PhD.
RNDr. Branislav Šprocha Ph.D.
prof. RNDr. Anna Tirpáková CSc.
Mgr. Róbert Vlačuha
doc. Ing. Vladimír Úradníček Ph.D.
doc. Ing. Mária Vojtková PhD.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková PhD.
doc. Ing. Tomáš Želinský PhD.

Poznámka: Z titulu svojej funkcie sa stáva členom Výboru SŠDS Ing. Alexander Ballek, predseda
Štatistického úradu SR (viď Stanovy, čl. 9, bod 3).
b) Revíznu komisiu SŠDS v zložení:
1. Ing. Ivan Lichner, PhD.
2. PaedDr. Janka Medová, PhD.
3. Mgr. Mária Stachová, PhD.
s tým, že volebné obdobie novozvolených orgánov spoločnosti sa začína 1. decembra 2018.
Ing. Mikuláš Cár, PhD. - predseda Volebnej a návrhovej komisie

Časť 1
Zborník príspevkov
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50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
50 Years of the Slovak Statistical and Demographic Society
Peter Mach
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Slovak Statistical and Demographic Society
peter.mach@petermach.sk
Abstrakt: Príspevok pripomína pri príležitosti 50. výročia vzniku históriu činnosti Slovenskej
štatistickej a demografickej spoločnosti. Uvádza tiež prehľad hlavných funkcionárov
spoločnosti.
Abstract: The article reminds the history of the Slovak Statistical and Demographic Society on
the occasion of the 50th anniversary of its establishment. It also provides an overview of the
society's top officials.
Kľúčové slová: história vzniku spoločnosti, činnosť spoločnosti, funkcionári spoločnosti
Key words: history of founding of Society, activity of the Society, officials of the Society

1 Úvod
Pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenskej štatistickej a demografickej
spoločnosti (ďalej spoločnosť) v tomto príspevku chceme pripomenúť jej vznik,
činnosť a ľudí, ktorí stáli od jej vzniku v najdôležitejších funkciách spoločnosti.
Nadväzujeme pritom na podrobne spracovanú históriu spoločnosti [1], ktorú
pred piatimi rokmi pripravili vtedajší predseda spoločnosti doc. Ing. Jozef
Chajdiak, CSc. a vedecký tajomník spoločnosti RNDr. Ján Luha, CSc.
2 Vznik spoločnosti
Založenie Slovenskej demografickej spoločnosti pri SAV (SDS) bol dlhodobejší
proces, ktorý sa začína už v roku v roku 1964 vytvorením Prípravného výboru.
Jeho prvým predsedom bol prof. Straka, riaditeľ Ústavu hygieny, ktorý ale v roku
1965 zomrel skôr, než boli dokončené prípravné práce na ustanovenie
spoločnosti. Za nového predsedu Prípravného výboru SDS bol kooptovaný prof.
Svetúň, vedúci katedry štatistiky VŠE. Aj on však v roku 1966 zomrel. Prípravné
práce tak dokončil až tretí predseda Prípravného výboru doc. Ing. Milan Kovačka,
CSc., z Katedry štatistiky VŠE, ktorý viedol Prípravný výbor od jari roku 1967.
Prípravný výbor predložil na jeseň 1967 návrh na zriadenie SDS Vedeckému
kolégiu ekonómie SAV a Komisii SAV pre organizáciu vedeckých spoločností. Po
súhlasnom stanoviska oboch týchto orgánov schválilo Predsedníctvo SAV na
svojom zasadaní 18.12.1967 založenie SDS. [2]
Ustanovujúce valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo 28.3.1968, tento
dátum oslavuje spoločnosť ako deň svojho vzniku. Na ustanovujúcom valnom
zhromaždení 28.3.1968 bol zvolený výbor v zložení: predseda doc. Ing. Milan
Kovačka, CSc. (VŠE Bratislava), prvý podpredseda (pre demografickú sekciu) Ing.
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Daniel Vojtko, CSc. (VŠE Bratislava), druhý podpredseda (pre štatistickú sekciu)
doc. Ing. Ladislav Ivanka, CSc. (VŠP Nitra), vedecký tajomník Ing. Rudolf Krč, CSc.
(Ekonomický ústav SAV) a hospodár Dr. Pavel Doval (Onkologický ústav).
Ustanovujúce valné zhromaždenie odporúčalo výboru Slovenskej demografickej
spoločnosti, aby požiadalo Predsedníctvo SAV o rozšírenie názvu spoločnosti na
Slovenská demografická a štatistická spoločnosť. Činnosť spoločnosti bola v jej
počiatočnom období orientovaná najmä na organizáciu vedecko-odborných
podujatí v oblasti štatistiky a demografie prostredníctvom vedeckých
konferencií, odborných seminárov a diskusných popoludní. Koncom roku
1968 mala spoločnosť 86 členov. Správa o vzniku spoločnosti bola zverejnená
v [3].
3 Transformácia spoločnosti v roku 1990
Po spoločenských zmenách, ktoré sa udiali v novembri 1989, prešla spoločnosť
v roku 1990 etapou kvalitatívnych zmien vo svojej činnosti. Členská základňa sa
rozšírila o významnú časť štatistickej obce - o matematických štatistikov.
Vzhľadom na prevahu členov s odborným zameraním na štatistické disciplíny bol
na Valnom zhromaždení spoločnosti 14.3.1990 v Bratislave zmenený názov
spoločnosti na Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. K tradičným
aktivitám spoločnosti v oblasti aplikovanej štatistiky, výpočtovej štatistky a
demografie pribudli činnosti z oblasti matematickej štatistiky. Ďalšou významnou
oblasťou, o ktorú sa činnosť spoločnosti rozšírila, je štatistické riadenie kvality.
4 Hlavné úlohy spoločnosti
Hlavné úlohy spoločnosti definujú Stanovy spoločnosti takto:
 Rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na
prospech Slovenskej republiky.
 Rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie.
 Organizovať konferencie, semináre, sympóziá, prednášky, diskusie, odborné
školenia a iné akcie.
 Poskytovať pomoc svojim členom pri ich vedeckej a inej odbornej práci.
 Zvyšovať odbornú úroveň svojich členov s osobitným zreteľom na mladých
pracovníkov.
 Prezentovať výsledky štatistickej a demografickej vedy v Slovenskej republike
na domácich a medzinárodných fórach.
 Rozvíjať vlastnú publikačnú a edičnú činnosť.
5 Členovia a štruktúra spoločnosti
Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať vedecký a iný odborný pracovník
v odboroch štatistiky alebo demografie alebo príbuzných disciplín. Členovia
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spoločnosti sú z rôznych pracovísk, napr. univerzity a ostatné vysoké školy na
Slovensku, Štatistický úrad Slovenskej republiky, výskumné ústavy, Slovenská
akadémia vied, ministerstvá, banky, hospodárske organizácie, firmy a súkromní
podnikatelia.
Spoločnosť je územne členená na centrum v Bratislave a pobočky v Nitre,
Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove. V rámci odborných aktivít vytvára
spoločnosť sekcie a odborné skupiny.
6 Najdôležitejšie pravidelné akcie spoločnosti
Jednou z hlavných úloh spoločnosti od jej vzniku je prispievať k rozvíjaniu
štatistickej a demografickej vedy organizovaním konferencií, seminárov,
sympózií, prednášok, diskusií, odborných školení a iných odborných akcií. Za 50
rokov existencie spoločnosti ich počet dosahuje stovky. Mnohé z týchto podujatí
organizovala spoločnosť v spolupráci s inými inštitúciami – Štatistickým úradom
SR, vysokými školami, ústavmi SAV. Je nad možnosti tohto príspevku urobiť ich
úplnú štatistiku, pokúsime sa pripomenúť aspoň najdôležitejšie.
6.1 Slovenská štatistická konferencia
Prvá štatistická konferencia bola krátko po vzniku spoločnosti v dňoch 16. až
17.1.1969 v Bratislave v areáli SAV na Patrónke. Program konferencie bol
zameraný na tri okruhy:
1. okruh - úlohy štátnej štatistiky na Slovensku (Ing. Ján Marček, CSc.),
2. okruh - problémy štatistickej vedy (doc. Ing. Róbert Štukovský, CSc.),
3. okruh - systém výučby štatistiky a štatistikov (doc. Ing. Ladislav Ivanka, CSc).
Druhá štatistická konferencia sa uskutočnila v roku 1978 na VŠE v Bratislave
na tému „Aplikované štatistiky“, za významnej účasti štatistikov z VŠE Praha.
Tretia celoslovenská konferencia štatistikov sa uskutočnila 20.11.1985
v Bratislave v Dome ROH na tému „Sociálna štatistika - nástroj riadenia
socialistickej spoločnosti“.
Štvrtá celoslovenská konferencia štatistikov na tému „Meranie a analýza
ekonomickej efektívnosti“ sa uskutočnila 10. - 12. 10.1988 v Smoleniciach.
Od roku 1988 sa štatistické konferencie konajú každé dva roky. Podrobnejšia
rekapitulácia histórie štatistických konferencií je v [4].
V roku 2016 sa 23.-25.6. konala v Košiciach už osemnásta Slovenská štatistická
konferencia, abstrakty príspevkov z nej sú na webovej stránke spoločnosti
(http://ssds.sk/publikacie/Zbornik_abstraktov_SSK18.pdf).
6.2 Slovenská demografická konferencia
Prvá Demografická konferencia sa konala 24.9.1975 v Bratislave. Bola to
spoločná konferencia Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnosti a
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Československej demografickej spoločnosti. Témou boli vybrané problémy
československej demografie.
Druhá Demografická konferencia na tému „Populačný vývoj v kontexte
spoločenského rozvoja“ sa uskutočnila 2.-5.5. 1983 v Smoleniciach. Konferenciu
sme spoluorganizovali s Československou demografickou spoločnosťou a
prebehla s medzinárodnou účasťou.
Tretia Demografická konferencia sa uskutočnila vo februári 1992. Od roku
1993 sa demografické konferencie konajú každý druhý rok a striedajú sa so
štatistickými konferenciami. Podrobnejšia rekapitulácia histórie demografických
konferencií je v [5].
V roku 2017 sa 29.6.-1.7. konala v Nitre už šestnásta Slovenská demografická
konferencia, abstrakty príspevkov z nej sú na webovej stránke spoločnosti
(http://ssds.sk/publikacie/16-SDK-Zbornik.pdf).
6.3 Pohľady na ekonomiku Slovenska
Túto jednodňovú konferenciu organizuje spoločnosť od roku 2001 každoročne
v Bratislave ako platformu pre prezentáciu výsledkov aktuálnych
makroekonomických prognóz HDP. Program konferencie, ktorý koncepčne
vytvoril doc. Chajdiak, je každý rok doplnený o ďalší ukazovateľ, ktorého
prognózy sa prezentujú a diskutujú. V roku 2017 sa konal už sedemnásty ročník
Pohľadov na ekonomiku Slovenska. Tohtoročná konferencia bude 19.6.2018
v Častej – Papierničke ako súčasť troj-konferencie pri príležitosti 50. výročia
spoločnosti. Zborníky zo všetkých ročníkov konferencie sú na webovej stránke
spoločnosti (http://ssds.sk/sk/archivzbornikov/).
6.4 EKOMSTAT
Koná sa pravidelne od roku 1988 každý rok (v roku 1995 dokonca dvakrát)
v Trenčianskych Tepliciach v Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov.
Cieľom podujatia, ktoré bolo v počiatočných fázach školou štatistiky, je
v súčasnosti poskytnutie platformy pre prezentovanie a diskusiu výsledkov
výskumu a pokrokov aplikácií a tvorby metód na podporu rozhodovania vo
vedeckovýskumnej, odbornej a hospodárskej praxi, výsledkov matematickej a
ekonomickej štatistiky, makroekonomických prognóz a spracovania údajov pre
potreby ekonomických analýz, marketingových výskumov, riadenia kvality a ich
softvérového spracovania v praxi. Podrobnejšia rekapitulácia histórie
EKOMSTATu je v [6].
V roku 2018 sa 3.6.-7.6. konal už tridsiaty druhý ročník, zborník abstraktov
príspevkov z predchádzajúceho ročníka je na webovej stránke spoločnosti
(http://ssds.sk/publikacie/Zbornik_Ekomstat_2017.pdf).
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6.5 Výpočtová štatistika a Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
Prvý seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 9. - 10.12.1986 z iniciatívy
zamestnancov Katedry štatistiky VŠE v Bratislave a Katedry štatistiky VŠE v Prahe,
ktorí sa zaoberali problematikou využitia výpočtovej techniky pri riešení
štatistických úloh. Ďalšie semináre boli v rokoch 1987, 1990 a 1994. Od roku 1996
sa tento vedecký seminár koná každoročne. Prehľad seminárov do roku 2014 je
v [7]. Zborníky z posledných dvoch ročníkov seminára (2016, 2017) sú na
internetovej stránke spoločnosti (http://ssds.sk/sk/archivzbornikov/).
Od roku 1998 sa spolu so seminárom Výpočtová štatistika koná aj Prehliadka
prác mladých štatistikov a demografov, na ktorej sa zúčastňujú študenti
z vysokých škôl SR ale aj ČR. Na internetovej stránke spoločnosti
(http://ssds.sk/sk/archivzbornikov/) sú zborníky z prehliadky prác od roku 2010.
Od roku 2012 SŠDS organizuje okrem prehliadky prác aj sprievodnú akciu
s názvom „Analytika očami profesionálov“. Ide o pásmo prednášok, ktoré je
predovšetkým určené študentom vysokých škôl. Cieľom je zaujať študentov a
ukázať im, aká je analytika v súčasnej praxi veľmi dôležitá, lebo údaje sú všade a
treba z nich vedieť získavať informácie. K tomu je však potrebné zvládnuť rôzne
kvantitatívne metódy. Pri organizovaní akcie spolupracujeme s Klubom
Dispersus a so spoločnosťou SAS Slovakia, s.r.o..
6.6 Nitrianske štatistické dni
Konferencia Nitrianske štatistické dni si za svoju krátku tradíciu získala dobré
meno medzi slovenskými štatistikmi a matematikmi. Od roku 2015 sa koná raz
za dva roky. V roku 2017 sa na pôde Katedry matematiky FPV UKF v Nitre
uskutočnil už deviaty ročník stretnutia slovenských matematikov a štatistikov
v Nitre. Na internetovej stránke spoločnosti je zborník z tejto konferencie
(http://ssds.sk/publikacie/NSD2017_zbornik.pdf).
6.7 Prastan – Stakan
Prvá konferencia PRASTAN, vtedy pod názvom Výučba matematickej
štatistiky, pravdepodobnosti a numerickej matematiky sa konala v roku 1996
v Kočovciach. Bola zameraná na výmenu skúseností vysokoškolských pedagógov.
Prvá spoločná konferencia PRASTAN našej spoločnosti a Českej štatistickej
spoločnosti sa konala v roku 2001 na Slovensku. Odvtedy je spravidla
organizovaná každé dva roky, striedavo v Čechách a na Slovensku (v Čechách pod
názvom STAKAN, na Slovensku ako PRASTAN). Cieľom tejto akcie je neprerušiť a
upevňovať dobré vzťahy a vzájomné poznanie sa medzi učiteľmi štatisty z ČR a
SR. V roku 2017 sa konferencia PRASTAN konala 5.-8.10.2017 v Oščadnici.
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6.8 FERNSTAT
FERNSTAT je medzinárodná konferencia aplikovanej štatistiky, ktorú
spoločnosť organizuje v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Zameranie konferencie - Financie, Ekonomika, Riadenie, Názory a Štatistika – je
zašifrované v prvej časti názvu konferencie. Konferencia sa prvý raz konala 6.7.5.2004 v Tajove pri Banskej Bystrici. Do roku 2011 sa konala každý rok, v roku
2010 v Ústí nad Labem v spolupráci s českými partnermi. Podrobnejšia
rekapitulácia histórie FERNSTATu je v [1]. V roku 2017 sa konferencia konala
v hoteli Šachtička pri Banskej Bystrici. Zborník z tejto konferencie je dostupný na
internete (http://fernstat.ssds.sk/proceedings/). V roku 2018 sa konferencia
FERNSTAT koná 20.6.2018 v Častej – Papierničke ako súčasť troj-konferencie pri
príležitosti 50. výročia spoločnosti.
6.9 Slávnostné konferencie
Od roku 1993 (25. výročie) si spoločnosť pravidelne každých 5 rokov pripomína
výročie svojho založenia na slávnostnej konferencii. Prehľad slávnostných
konferencií do roku 2008 je v [1], zborník z konferencie v roku 2013 je na
internetovej stránke spoločnosti (http://ssds.sk/publikacie/45rSSDS.pdf).
Slávnostná konferencia pri príležitosti 50. výročia spoločnosti sa koná 18.6.2018
v Častej – Papierničke ako súčasť troj-konferencie, ktorej súčasťou sú ja Pohľady
na ekonomiku Slovenska 2018 a konferencia FERNSTAT 2018.
6.10 Ďalšie akcie
Nepravidelné akcie, ktoré spoločnosť poriadala v minulosti, sú popísané v [1].
Tento zoznam za posledné roky rozšírila konferencia Aplikácie metód na podporu
rozhodovania, ktorá sa konala v októbri 2014 na STU Bratislava a niekoľko
ročníkov konferencie MEDSTAT (medicínska štatistika), ktoré sa od roku 2010
konali v okolí Ružomberka. Tento zoznam iste nie je úplný, a preto autor bude
vďačný všetkým, ktorí môžu poskytnúť doplňujúce informácie k údajom, ktoré sú
tu uvedené.
7 Edičná činnosť spoločnosti
Spoločnosť vydávala od svojho vzniku neperiodické publikácie s názvom
INFORMÁCIE, FORUM METRICUM SLOVACUM (v roku 2003 bol vydaný TOM VII)
a Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej práci.
Od roku 2005 vydáva Spoločnosť vedecký recenzovaný časopis FORUM
STATISTICUM SLOVACUM (FSS). V roku 2016 sa charakter časopisu významne
zmenil. Nová redakčná rada sa usiluje výrazne zvýšiť odbornú úroveň časopisu.
Všetky doteraz vydané čísla FSS sú dostupné na stránke www.ssds.sk v sekcii
Časopis FSS.
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Na stránke www.ssds.sk sú v sekcii Ďalšie publikácie zborníky zo všetkých
konferencií Pohľady na ekonomiku Slovenska a postupne pribúdajú aj zborníky
z ďalších odborných konferencií.
8 Webová stránka spoločnosti
Webová stránka spoločnosti http://www.ssds.sk/sk/ vznikla v decembri 1997.
Webová stránka prinášala aktuálne informácie o činnosti spoločnosti, hlavne o
plánovaných akciách. Súčasťou stránky sú stanovy, zloženie výboru spoločnosti,
prihláška, prehľad organizovaných akcií, informácie o vedeckom recenzovanom
časopise FORUM STATISTICUM SLOVACUM, vrátane všetkých doteraz vydaných
čísiel časopisu, zborníky z konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska a
Prehliadky prác mladých štatistikov a demografov a iné materiály. V roku 2016
bola webová stránka zásadne redizajnovaná a podstatne sa rozšírili jej
funkcionality. Stránka dnes slúži na registráciu členov spoločnosti a tiež na
registráciu účastníkov na jednotlivé podujatia, rozšíril sa archív dokumentov,
pribudla fotogaléria a stránka má už aj anglickú verziu.
V hlavnej ponuke stránky od roku 2018 pribudla aj položka Voľby, ktorá
umožňuje členom SŠDS sa zúčastňovať akýchkoľvek volieb organizovaných
Spoločnosťou elektronicky.
9 Medzinárodná spolupráca
Dôležitou súčasťou činnosti spoločnosti je medzinárodná spolupráca.
Spoločnosť sa podieľa na spolupráci v rámci medzinárodných organizácií ISI,
FENStatS, V7 a udržiava tiež viaceré bilaterálne kontakty.
Federácia európskych štatistických spoločností (FENStatS) má za cieľ
podporovať vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a štatistický výskum v Európe a
rozvíjať vnímanie štatistiky spoločnosťou, rozvíjať vzťahy s európskymi
inštitúciami a vytvárať priestor na podporu šírenia štatistického vzdelávania
v Európe. FENStatS vznikol v roku 2011 a naša spoločnosť sa stala členom v roku
2013.
Regionálna štatistická Iniciatíva V7 (do roku 2015 V6) vznikla 23.9.2005.
Z iniciatívy Maďarskej štatistickej spoločnosti sa vtedy stretli zástupcovia šiestich
štatistických spoločností – českej, maďarskej, rakúskej, rumunskej, slovinskej a
slovenskej v Budapešti na prvom regionálnom stretnutí. V roku 2016 sa k týmto
spoločnostiam pripojila aj poľská štatistická spoločnosť. Zástupcovia spoločností
na stretnutí 23.9.2005, ktoré popoludní pokračovalo vo Višegráde (odtiaľ
neformálne označenie iniciatívy ako V6, teraz V7), podpísali Dohodu o
spolupráci. Účastníci sa dohodli pravidelne, najmenej raz ročne, sa stretávať a
vymieňať si informácie o svojich aktivitách. Stretnutia sa striedavo konajú
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v hlavných mestách jednotlivých účastníckych štátov. Naša spoločnosť hostila
doteraz 3 stretnutia – v rokoch 2006, 2012 a 2017.
V rámci bilaterálnych kontaktov sú intenzívne kontakty najmä s Českou
štatistickou spoločnosťou a Českou demografickou spoločnosťou, vrátane
pravidelnej vzájomnej účasti na odborných podujatiach. Kontakty máme tiež so
štatistickými spoločnosťami v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku a Slovinsku, najmä
v rámci V7. Príležitostné kontakty má Spoločnosť s odborníkmi z celého sveta.
10 Funkcionári spoločnosti
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa schádza
spravidla raz za 4 roky. V prvých rokoch existencie spoločnosti volilo jej
funkcionárov valné zhromaždenie, v súčasnosti volí valné zhromaždenie výbor
spoločnosti, ktorý je jej výkonným orgánom. Výbor spoločnosti volí funkcionárov
spoločnosti – predsedu, podpredsedov, vedeckého tajomníka a hospodára.
Počet podpredsedov určuje výbor spoločnosti na príslušné obdobie. Valné
zhromaždenie volí tiež Revíznu komisiu. Sekretariát spoločnosti, ktorý
zabezpečuje operatívne činnosti, tvoria predseda, podpredsedovia, vedecký
tajomník, hospodár, administratívny pracovník a výbor môže za jeho členov určiť
aj ďalších členov spoločnosti. V ďalšom texte prinášame historický prehľad
funkcionárov spoločnosti.
10.1 Predseda
Doc. Ing. Milan Kovačka, CSc.: 1968 - 1969
Prof. Ing. Daniel Vojtko, CSc: 1969 –1990
Doc. Ing. Miroslav Abrahám,CSc.: 1990 - 1992
Doc. Ing. Jozef Brezák, PhD.: 1992 - 1997
Ing. Milutin Krištofič, CSc.: 1997 – 1999
RNDr. Peter Mach: 1999 - 2010
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.: 2010 – 2014
Doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.: 2014 – doteraz
10.2 Vedecký tajomník
Ing. Rudolf Krč, CSc.: 1968 – 1969
Dr. Juraj Grunt, CSc.: 1970 - 1978
Doc. Ing. Emília Kozíková, CSc.: 1978 – 1986
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.:1986 – 2010
RNDr.- Ján Luha, CSc.: 2010 – 2014
Doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.: 2014 – doteraz
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10.3 Podpredsedovia
zvolení na ustanovujúcom valnom zhromaždení 28.3.1968

prvý podpredseda (pre demografickú sekciu) Ing. Daniel Vojtko, CSc.,
druhý podpredseda (pre štatistickú sekciu) Doc. Ing. Ladislav Ivanka, CSc.
zvolený na valnom zhromaždení 31.5.1973

Ing. Rudolf Krč, CSc.
zvolení na valnom zhromaždení 29.11.1977

Ing. Rudolf Krč, CSc.
Dr. Juraj Grunt, CSc.
zvolení na valnom zhromaždení 20.11.1985

Doc. Ing. Robert Štukovský, CSc.
Dr. Juraj Grunt, CSc.
zvolení na zasadaní Výboru SŠDS 14.3.1990

Ing. Jozef Brezák - pre aplikovanú štatistiku do 17.12.1992, potom predseda
Doc. MUDr. Anna Volná, CSc. - pre demografiu
Doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc. - pre matematickú štatistiku
Ing. Helena Pelegrinová - pre aplikovanú štatistiku od 17.12.1992
zvolení na zasadaní Výboru SŠDS 1.2.1995

Doc. MUDr. Anna Volná, CSc. - pre demografiu
Doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc. - pre matematickú štatistiku
Ing. Helena Pelegrinová- pre aplikovanú štatistiku
Ing. Jozef Brezák - pre medzinárodnú spoluprácu od 11.2.1997
zvolení na zasadaní Výboru SŠDS 26.3.1998

RNDr. Samuel Koróny - pre aplikovanú štatistiku
Doc. MUDr. Anna Volná, CSc. - pre demografiu
Doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc. - pre matematickú štatistiku
Doc. RNDr. Michal Tkáč, CSc. - pre štatistické riadenie kvality
zvolení na zasadaní Výboru SŠDS 5.12.2002

RNDr. Samuel Koróny - pre aplikovanú štatistiku
Doc. MUDr. Anna Volná, CSc. - pre demografiu
Doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc. - pre matematickú štatistiku
Doc. RNDr. Michal Tkáč, CSc. - pre štatistické riadenie kvality
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zvolení na zasadaní Výboru SŠDS 3.5.2006

Ing. Vladimír Úradníček, PhD. - pre aplikovanú štatistiku
Ing. Boris Vaňo - pre demografiu
Prof. RNDr. Rastislav Potocký, CSc. - pre matematickú štatistiku
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. - pre štatistické riadenie kvality
zvolení na zasadaní Výboru SŠDS 7.10.2010

Ing. Vladimír Úradníček, PhD. - pre aplikovanú štatistiku
Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. - pre demografiu
Prof. RNDr. Rastislav Potocký, CSc. - pre matematickú štatistiku
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. - pre štatistické riadenie kvality
Ing. František Bernadič - pre štátnu štatistiku
RNDr. Peter Mach - pre medzinárodné styky
zvolení na zasadaní Výboru SŠDS 21.11.2014

Doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD. - pre akademickú štatistiku
Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. - pre demografiu
PhDr. Ľudmila Ivančíková - pre štátnu štatistiku
RNDr. Peter Mach - pre medzinárodné vzťahy
10.4 Hospodár
Ing. František Ďurďovič: 1978- 1986
Ing. Edita Holičková: 1990 – 2002
Ing. Marek Radvanský: 2010 - 2014
Doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.: 2014 - doteraz
10.5 Člen sekretariátu
RNDr. Ján Luha: 1990 - 2010
Ing. Danka Bálintová: 1995 - 1998
Doc. Ing. Jozef Brezák: 1998 - 2006
Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.: 1998 - 2014
Doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.: 2010 - 2014
10.6 Revízna komisia:
Ing. Mikuláš Cár, PhD.,: predseda 1994 – 2014
Doc. Ing. Ľubica Sipková, CSc.,: predsedníčka 2014 – doteraz
Ing. Mária Kanderová, PhD.: 2006 – doteraz
Doc. RNDr. Erik Šoltés, PhD.: 2010 – 2014
Renée Kevická: 1998 - 2002
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RNDr. Ivica Mišíková: 1994 - 2006
Doc. Ing. Zuzana Finková, CSc.: 1994 - 2010
Doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.: 2002 - 2010
Ing. Katarína Holienčíková: 2014 – doteraz
11 Záver
Významné výročie spoločnosti je príležitosťou bilancovať doterajšiu činnosť
spoločnosti a zamýšľať sa nad orientáciou do budúcnosti. Systematické
zdokladovanie doterajšej činnosti je dobrým východiskom pre úvahy o budúcom
smerovaní.
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Príloha 1: Informácia o vzniku (založení) Slovenskej demografickej spoločnosti pri SAV
v Ekonomickom časopise 7/XVI/1968 (Zdroj: Knižnica Ekonomického ústavu SAV)
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Príloha 2: Materiál z 33. zasadnutia Predsedníctva SAV dňa 18.12.1967, ktorý navrhoval
zriadenie Slovenskej demografickej spoločnosti pri SAV. (Zdroj: Ústredný archív SAV)
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Hospodárstvo Slovenska v 20. storočí
The Economy of Slovakia in the 20th Century
Ľudovít Hallon, Miroslav Londák
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
The Institute of History of Slovak Academy of Sciences
ludovit.hallon@savba.sk; miroslavlondak@gmail.com
Abstrakt: Štúdia zobrazuje hospodársky vývoj Slovenska od roka 1918 do 90. rokov 20. storočia
na pozadí štátoprávnych a hospodársko-politických zmien v stredoeurópskom priestore.
Obsahom sú štrukturálne zmeny v hospodárstve Slovenska a vývoj, respektíve stagnácia
industrializácie v medzivojnovom období. Ďalej nasleduje charakter ekonomického rozvoja
v podmienkach vojnovej konjunktúry 1939 – 1945 a prechodného obdobia od trhovej
ekonomiky k centrálne riadenému hospodárstvu v rokoch 1945 – 1948. Štúdia zároveň
približuje jednotlivé fázy socialistickej industrializácie po roku 1948 s jej prínosom aj zápornými
javmi, ako aj s reformným pokusmi v období 1965 – 1969. V závere štúdia charakterizuje návrat
k trhovej ekonomike po roku 1989 a jeho súvislosti.
Abstract: The study shows the economic development of Slovakia from the 1918s to the 1990s
on the background of the state and economic-political changes in the Central European space.
The content is structural changes in the Slovak economy and development, respectively the
stagnation of industrialization in the inter-war period. Next, the character of economic
development in the conditions of the war period 1939 - 1945 and the transition period from
the market economy to the centrally managed economy in the years 1945 – 1948. At the same
time, the study bring together the different phases of socialist industrialization after 1948 with
its benefits as well as the negative phenomena as well as the reformary attempt in 1965-1969.
Finally, the study characterizes the return to the market economy after 1989 and its context.
Kľúčové slová: Slovensko, hospodárstvo, industrializácia, štrukturálne zmeny, trh, centrálne
riadenie.
Key words: Slovakia, economy, industrialization, structural changes, market, central
management.

1 Úvod
Hospodárstvo Slovenska prešlo v 20. storočí zložitým procesom
industrializácie a sociálno-ekonomických zmien, ktoré sa vo vyspelých krajinách
realizovali už v 19. storočí a na začiatku 20. storočia. Industrializácia Slovenska
začínajúca prvou veľkou vlnou na sklonku 19. storočia bola viackrát prerušená
zásadnými štátoprávnymi, hospodársko-politickými a politickými zmenami
v rokoch 1918, 1938, 1945, 1948, 1968 a 1989. Dôsledky týchto historických
medzníkov proces industrializácie a celkový hospodársky rozvoj Slovenska
urýchlili, spomalili alebo rôznym spôsobom deformovali. Autori sa v nasledujúcej
štúdii pokúsili prehľadným spôsobom popísať a pokiaľ možno aj objasniť vplyv
predmetných historických zmien v ekonomickom vývoji Slovenska.
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2 Slovensko v hospodárstve medzivojnového Československa 1918 - 1938
Pred rokom 1918 dnešné územie Slovenska patrilo k priemyselne
najrozvinutejším regiónom Uhorska. Ostávalo však prevažne agrárnou krajinou,
kde sa rozvoj priemyslu v rámci programovo cielenej industrializačnej politiky
uhorskej vlády zameriaval len na určité odvetvia (baníctvo, hutníctvo železa,
textilný, papierensko-celulózový, kožiarsky priemysel) a iba na niektoré regióny,
pričom výroba až fatálne závisela na odbyte v ostatných častiach Uhorska a na
vládnych objednávkach. Štruktúra hospodárstva preto vykazovala vážne
disproporcie, kryté zabezpečeným odbytom a celým systémom preferencií
hospodárskej politiky vlády v oblasti daní, úverov, dopravných zliav aj priamych
finančných dotácií.
Zánik Rakúsko – Uhorska priniesol po hospodárskej stránke rozklad
jednotného trhu monarchie, narušenie infraštruktúry a zložité formovanie
ekonomických priestorov nových stredoeurópskych krajín. Územie Slovenska
vytvorilo nový ekonomický priestor s českými krajinami, ktoré prevzali najväčší
podiel priemyselnej výroby podstatne rozvinutejšej rakúskej časti monarchie.
Podiel Slovenska na priemyselnom potenciáli nového štátu sa podľa štatistík
z roka 1910 odhadoval na 8 %. Akciový kapitál slovenských peňažných ústavov
tvoril asi 6 % hodnoty kapitálu v peňažníctve ČSR. Významnejšiu úlohu zohrávalo
Slovensko len v poľnohospodárstve, kde koncentrovalo približne tretinu objemu
rastlinnej a živočíšnej výroby a vo sfére baníctva. Hranice nástupníckych štátov
odrezali podnikovú sféru Slovenska od hlavných odbytísk v bývalom Uhorsku.
Veľké centralizované závody železiarstva, chemickej, textilnej a inej výroby,
závislé na trhoch mimo územia Slovenska, narážali v zmenšenom ekonomickom
priestore ČSR na konkurenciu vyspelejšieho priemyslu českých krajín, ktorý tiež
musel riešiť otázku straty odbytísk. Po zániku Uhorska slovenské podniky stratili
aj daňové, tarifné, úverové a iné výhody poskytované vládou a tiež lukratívne
štátne objednávky. Ako jeden z najväčších problémov sa ukázal rozpad
infraštruktúry, najmä narušenie železničnej siete, ktorá predstavovala jediný
rozvinutejší segment dopravného systému Slovenska. Celú sieť bolo treba
prebudovať smerom na západ do českých krajín a na západné trhy. Podobná
situácia bola aj v rozvoji veľmi zaostalej cestnej siete. Peňažníctvo stratilo
spojenie s bankovými centrálami v Budapešti, čo spôsobilo zúženie, či dokonca
zastavenie, kapitálových tokov. Kľúčové podniky ostali bez kapitálového zázemia.
Vplyv celého súboru negatívnych faktorov bol spočiatku tlmený krátkou
povojnovou konjunktúrou 1920 – 1921 v podmienkach všeobecného nedostatku
a vysokého dopytu. Na Slovensku mala pomerne úspešné výsledky. Vzniklo 129
nových akciových spoločností a v peňažníctve nastala expanzia národne
slovenského kapitálu. Konjunktúru však obmedzovalo viazané hospodárstvo
štátu. Rýchlo rástli ceny a nastúpila inflácia, aj keď porovnaní s okolitými štátmi
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mala podstatne miernejší priebeh. Ďalším fenoménom konjunktúry bola
expanzia koncernov a bánk českých krajín, napojených na západný dohodový
kapitál, do podnikovej sféry a peňažníctva Slovenska za pomoci hospodárskej
legislatívy nového štátu (nostrifikačný zákon z roka 1919). Banky a koncerny
českých krajín prevzali na Slovensku úlohu budapeštianskych veľkobánk
a rakúsko-uhorských koncernov z predchádzajúceho obdobia.1 Vo svetovom
meradle už roku 1920 nastúpila povojnová hospodárska kríza, vyrovnávajúca
disproporcie vojnového hospodárstva, povojnovej obnovy a hyperinflácie.
V ČSR vypukla v druhej polovici roka 1921 a pôsobila do roka 1923. Zanikali
nerentabilné podniky, klesala predimenzovaná výroba aj ceny. Na Slovensku
dosiahol krízový pokles priemyselnej výroby 30 %, čo bolo viac než priemer
v medzinárodnom meradle. V nástupníckych štátoch Rakúsko-Uhorska mala
povojnová kríza aj podstatne vážnejšie znaky ďalekosiahleho významu. Odhalila
totiž negatívne aspekty rozpadu spoločného trhu a v plnom meradle spustila ich
vplyv. Významné závody, ktoré po roku 1918 stratili odbytiská, sa v podmienkach
krízy dostali do patovej situácie a po desiatkach zanikali. V málo rozvinutej
ekonomike Slovenska zánik jedného veľkého podniku mal dlhodobý vplyv na
sociálno-ekonomický vývoj celého regiónu. Podniková sféra bola postihnutá aj
podstatným zhoršením výrobných podmienok, najmä v železničnej doprave.
Zánik monarchie a nevýhodné podmienky výroby zapríčinili odliv kapitálu zo
Slovenska a prerušenie kapitálovej expanzie z českých krajín. Týmto ostali ďalšie
podniky bez kapitálového krytia a zanikali. Uvedené tendencie postihli väčšinu
priemyselných odvetví. Najťažšia situácia však bola v pomerne rozvinutom
železiarstve, o ktoré stratili kapitálové centrály na území Maďarska záujem
a dohodli sa s koncernami českých krajín o ich likvidácii za odstupné. Väčšina
železiarní zanikla (Krompachy, Zvolen, Hnúšťa) alebo zmenili výrobný program
(Trnava). Slovenské hospodárstvo týmto stratilo podstatnú časť odvetvia, ktoré
do vzniku ČSR tvorilo jadro priemyselného potenciálu. Z ďalších odvetví bol
postihnutý chemický priemysel (Dynamit Nobel Bratislava), textilný a sklársky
priemysel, potravinárstvo aj zaostávajúce strojárstvo. V rokoch 1922 – 1924 sa
kríza v ČSR preniesla z výrobnej do úverovej sféry. Veľký podiel na tomto vývoji
mala deflácia meny v období kulminácie krízy počas roka 1922. Deflácia
zabezpečila dlhodobý stabilný vývoj meny, ale podlomila vývozné odvetvia
a s nimi spojené bankovníctvo. Straty peňažníctva na Slovensku dosiahli
obrovskú hodnotu 643 mil. Kčs. Úverovú sústavu ČSR zachránila pred istým
kolapsom sanačná akcia štátu na podklade zákonov z roka 1924.
1

Medzi bankami a koncernami českých krajín dominovali napríklad Živnobanka, Česká
eskomptná banka, Moravská priemyselná a agrárna banka, Agrárna banka, Vítkovické banské
a hutnícke ťažiarstvo, Banská a hutnícka spoločnosť, Spolok pre chemickú a hutnícku výrobu
Ústi nad Labem a ďalšie.
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V rokoch 1924 – 1929 zaznamenala ekonomika ČSR na pozadí celosvetového
hospodárskeho rozmachu pomerne úspešnú konjunktúru. Jej výsledkom bol asi
40 % rast priemyselnej výroby. Tento však zasiahol iba české krajiny. Podniková
sféra Slovenska prešla zložitým procesom štrukturálnych zmien. Rast výroby
nastal iba v odvetviach, ktoré našli v zmenených podmienkach domáceho
a medzinárodného trhu nové odbytiská a kapitálové zázemie (celulózovopapierenský priemysel, drevárstvo, cementárne, gumárenstvo, magnezitky,
elektrotechnický, petrochemický a polygrafický priemysel, niektoré segmenty
potravinárstva) alebo dostali podporu v hospodárskej politike ČSR
(elektrárenstvo). Ďalšie dokázali iba obnoviť predvojnové kapacity a objem
výroby (baníctvo, textilný priemysel, potravinárstvo ako celok) a niektoré ostali
pod úrovňou predvojnovej výroby (železiarstvo, chemický priemysel, sklárstvo).
Celkový objem priemyselnej výroby preto do konca 20. rokov len dosiahol alebo
o málo prekročil úroveň z krízového roka 1913. Výsledným efektom bola
stagnácia industrializačného procesu. Prispel k tomu pomalý postup
rekonštrukcie infraštruktúry, najmä železníc a cestnej siete a pomalé
odstraňovanie ďalších nevýhodných aspektov výrobných podmienok na
Slovensku.
Tabuľka 1 Zmeny štruktúry priemyslu na Slovensku v rokoch 1910 – 1930 podľa počtu činných
osôb (Zdroj: Tabuľka je zostavená podľa štatistík počtu závodov a činných osôb
k 31. 12. 1910 a k 27. 5. 1930, ktoré spracoval J. Faltus v prácach: Faltus - Průcha (1969),
s. 287, tab. 72 a Faltus (1987), s. 73-84).
Odvetvie
baníctvo
hutníctvo
spracovanie kovov
strojárstvo a elektrotechnika
stavebné hmoty
sklárstvo
chemický priemysel
papierne a celulózky
textilný priemysel
kožiarsky priemysel
drevárstvo
potravinárstvo
polygrafia
elektrárne, plynárne
stavebníctvo
Spolu

stav 31. 12. 1910
9 600
9 434
5 881
2 621
5 986
3 429
2 344
4 291
11 231
1 267
9 678
12 091
248
533
4 618
83 375

stav 27. 5.1930
11 037
3 082
5 233
5 821
12 877
2 684
3 230
5 412
11 945
1 277
13 192
11 147
978
1 386
14 353
104 600
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Zmeny skladby priemyslu v dôsledku rozpadu jednotného trhu monarchie
a povojnových hospodárskych pomerov si môžeme názorne dokumentovať
vývojom počtu činných osôb v jednotlivých odvetviach počas rokov 1910 až 1930
na podklade sčítania živnostenských a výrobných závodov v štatistikách
z uvedených rokov. Ešte názornejšie a objektívnejšie by bolo porovnanie objemu
výroby alebo hodnoty výroby v sledovanom období. K tomu však nemáme
k dispozícii dostatok štatistických podkladov.
Keď porovnávame vývoj priemyslu na Slovensku po roku 1918 so situáciou
v ďalších nástupníckych krajinách, predovšetkým v medzivojnovom Maďarsku,
Poľsku a Rakúsku, zisťujeme, že tu nastali veľmi podobné vývojové tendencie.
V ďalších nástupníckych krajinách sa podobne ako na Slovensku uskutočnili
štrukturálne zmeny priemyslu v závislosti od východiskových hospodárskych
pomerov po rozpade monarchie a v súvislosti s rozpadom jednotného trhu
Rakúsko – Uhorska. Kľúčové odvetvia priemyslu najviac závislé na odbytiskách
v ekonomickom priestore bývalej monarchie zaznamenali počas 20. rokov
najväčší úpadok alebo stagnáciu. Na Slovensku išlo najmä o hutníctvo, textilný
priemysel, kožiarstvo, v Maďarsku o strojárstvo a potravinárstvo, v Rakúsku
o priemysel stavebných hmôt, hutníctvo a strojárstvo a v Poľsku napríklad
o ťažbu hnedého uhlia, ropy a výrobu farebných kovov. Rozvoj nastal iba
v odvetviach, ktoré v zmenených podmienkach nachádzali nové možnosti
odbytu, napríklad v Maďarsku textilný priemysel, ktorý sa zbavil českej
a slovenskej konkurencie.
Tabuľka 2 Index objemu priemyselnej výroby v českých krajinách, Maďarsku, na Slovensku,
v Poľsku a v Rakúsku roku 1929 a 1938 v porovnaní s rokom 1913 (rok 1913 = 100 %). (Zdroj:
Landau -Tomaszewski (1971), s. 59, 289-290; Fischer, W. (1987), s. 543, 796;
Faltus - Průcha (1969), s. 14, 25, 43, 287; Lacina (1996), s. 286-287.)
Rok
1929
1938

České krajiny
142
140

Maďarsko
112
128

Slovensko
108
123

Poľsko
91
93

Rakúsko
98
77

Poznámka: Údaje sú odhadované na podklade rôznych štatistických ukazovateľov (počet činných osôb, objem
výroby, hodnota výroby), preto je tabuľka iba ilustratívna.

Vo všetkých uvedených krajinách celkový objem priemyselnej výroby do konca
20. rokov len o málo prekročil predvojnovú úroveň alebo ju vôbec nedosiahol, čo
bol prípad Rakúska aj Poľska. Jedinou výnimkou v stredoeurópskom priestore
boli české krajiny, ktoré vzhľadom na priaznivejšiu východiskovú situáciu po
zániku monarchie a bohatšiu odvetvovú štruktúru priemyslu dokázali straty
alebo stagnáciu v niektorých odvetviach (textilný priemysel, ťažba uhlia) nahradiť
rozmachom progresívnych odvetví (strojárstvo, elektrotechnika, obuvníctvo)
a prejsť k významnému rastu objemu priemyselnej produkcie. Pre ilustráciu
uvádzame porovnanie vývoja indexu priemyselnej výroby počas medzivojnových

38

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

rokoch na Slovensku, v českých krajinách a v troch ďalších nástupníckych štátoch
podľa dosiahnutého stupňa úspešnosti rozvoja priemyslu.
Celkovo priaznivejšiu pozíciu malo v 20. rokoch slovenské poľnohospodárstvo.
Po zániku Uhorska a vytvorení hranice s Maďarskom získalo odbytiská
maďarských producentov v českých krajinách. Bolo navyše chránené colnými
bariérami, ktoré uzákonili vládne kruhy ČSR, ovládané agrárnou stranou. Tieto
priaznivé faktory sa odrazili najmä v rastlinnej výrobe. Pozemková reforma ČSR
odstránila najväčšie disproporcie v skladbe poľnohospodárskych závodov,
predovšetkým zánikom šľachtických a cirkevných latifundií. V modernizácii
výroby a v rozvoji progresívnych stredne veľkých fariem však nastali iba malé
posuny.
Postupnú konsolidáciu slovenského hospodárstva na konci 20. rokov prerušila
veľká hospodárska kríza 1929 - 1933. Pokles priemyselnej výroby však bol na
Slovensku nižší než v český krajinách vzhľadom na nevýrazný priebeh
konjunktúry v predchádzajúcich rokoch. Podľa dobových analýz klesla
zamestnanosť v priemysle počas rokov 1930 – 1932 o 25 % a počet
odpracovaných hodín o 29 %. Najvážnejším problémom krízy na agrárnom
Slovensku bolo poľnohospodárstvo, ešte stále zamestnávajúce okolo 60 % činný
osôb. Agrárna kríza vypukla na Slovensku aj v celej ČSR už v roku 1928
a poľnohospodársku výrobu postihla najmä zrútením cien produkcie v rokoch
1928 – 1932 až o 42 %. Práve kríza však podnietila vládne miesta k investíciám
do infraštruktúry v záujme vytvorenia nových pracovných miest, čo na Slovensku
urýchlilo rozvoj železníc, ciest a energetiky. Vládne kruhy prešli k novej filozofii
štátno-monopolistických zásahov do ekonomiky a novým fenoménom sa od
polovice 30. rokov stali investície do zbrojárskeho priemyslu na pozadí
vojenského ohrozenia štátu. Hlavným cieľom týchto investícií bolo Slovensko ako
potenciálne zázemie voči nacistickému Nemecku. Urýchlenie výstavby
infraštruktúry a lacná pracovná sila však motivovali aj k investíciám do
nevojenských oblastí výroby. Koncerny českých krajín Škoda, Zbrojovka Brno,
Baťa a ďalšie oživili počas konjunktúry druhej polovice 30. rokov na Slovensku
proces industrializácie.2 V sledovanom období sa začala formovať aj
hospodársko-politická koncepcia riešenia ekonomických problémov Slovenska.
Hospodárske oživenie však zasiahlo predovšetkým západné a severozápadné
časti Slovenska bližšie k trhom západnej Európy a s pokročilejším rozvojom
infraštruktúry, kým väčšina ostatných regiónov ďalej zaostávala.

2

Začali sa budovať zbrojovky v Považskej Bystrici, Dubnici nad Váhom a letecký závod
v Trenčianskych Biskupiciach. Na zbrojnú výrobu postupne prešli aj strojárske podniky v Starej
Turej, Myjave, Prakovciach v Hronci a inde. Firma Baťa vybudovala chemické závody vo Svite
a kožiarske závody v Bošanoch.
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3 Hospodársky vývoj v podmienkach Slovenskej republiky 1939 - 1945
Ďalšiu kapitolu ekonomického vývoja Slovenska priniesli medzinárodnopolitické zmeny na prelome rokov 1938 – 1939. Po vyhlásení autonómie v októbri
1938 Slovensko získalo vlastné hospodárske ministerstvá a viaceré nové
kompetencie v hospodárskej oblasti. Viedenská arbitráž z novembra 1938 však
znamenala stratu približne jedenej tretiny rozlohy najkvalitnejšej ornej pôdy
a takmer pätinu objemu priemyselnej výroby v južných regiónoch pripojených
k Maďarsku. Podobne ako po roku 1918 bola opäť vážne narušená železničná
sieť, štruktúra cestných ťahov, ako aj systém elektrických vedení
a telekomunikačných spojov. Nové kompetencie, najmä vo sfére príjmov
a výdavkov štátneho rozpočtu, prinášali aj vážne problémy. Rozpočet
autonómneho Slovenska bol deficitný asi o 1 mld. Kč. Autonómna vláda musela
rozhodnúť či sa oprieť o hospodársku pomoc vládnych kruhov druhej ČSR alebo
sa obrátiť na podstatne silnejšieho partnera nacistické Nemecko.
Dilemu slovenskej vlády v hospodárskych otázkach vyriešil ďalší
medzinárodno-politický vývoj, ktorého dôsledkom bol rozpad oklieštenej ČSR
a vznik samostatného Slovenského štátu v marci 1939, od júla 1939 Slovenskej
republiky s vlastnou menou a centrálnou bankou. Nový štát vytvorený pod
patronátom Nemecka vstúpil do relatívne priaznivej hospodárskej situácie, ktorá
umožnila nadviazať na oživenie industrializácie z druhej polovici 30. rokov
a prejsť k hospodárskemu rastu. Určujúcim determinantom hospodárskeho
vývoja po roku 1938 bolo zapájanie Slovenska do veľkopriestorovej ekonomiky
Nemeckej ríše. Základom hospodárskych vzťahov s Nemeckom sa stal Tajný
protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci, ktorý bol dodatkom slovenskonemeckej Ochrannej zmluvy z 23. marca 1939. Od neho sa odvíjal celý systém
ďalších vzájomných hospodárskych zmlúv a dohôd. Tie mali embivalentný
dvojstranný charakter. Kodifikovali vazalský hospodársky vzťah k Nemecku
a určovali Slovensku úlohu spoľahlivého zdroja nerastných surovín
a poľnohospodárskych výrobkov pre vojnové hospodárstvo Nemeckej ríše. Určili
fixný kurz novej slovenskej meny voči nemeckej marke v pomere 1 RM : 11,62
Ks. Podľa najnovších výskumov bol kurz iniciovaný slovenskými predstaviteľmi
s cieľom podporiť vývoz do Nemecka. Neskôr sa však prejavil ako nereálny
a nevýhodný pre slovenskú stranu. Zmluvy ďalej stanovili princípy zúčtovania
obchodnej výmeny a platobného styku medzi Slovenskom a Nemeckou ríšou na
podklade clearingu. Tento systém neskôr predstavoval jeden z kľúčových
nástrojov exploatácie slovenskej ekonomiky. Súčasťou dohôd bola priama
kontrola podnikov strategického významu Nemeckom a dosadzovanie
nemeckých poradcov - beráterov do centrálnych hospodárskych orgánov.
Dohody však zároveň poskytovali odbornú, technickú a čiastočne aj finančnú
pomoc Nemecka s cieľom urýchlenia hospodárskeho a najmä technologického
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rozvoja. Od polovice roka 1939 mala ekonomika nového štátu možnosť využiť
vojnovú konjunktúru a odbyt na obrovskom trhu Nemeckej ríše, ktorý sa
postupne zväčšoval o vojensky anektované alebo inak podriadené územia.
K oživeniu ekonomiky prispela aj hospodárska stratégia vlády a najmä skupiny
slovenských národohospodárov v čele s Imrichom Karvašom, ktorých vládny
režim prizval k spolupráci. Národohospodári iniciovali legislatívnu na podporu
priemyslu a infraštruktúry, čím sa do značnej miery vrátili k industrializačnej
politike spred roka 1918. Napriek tlaku Nemecka využívali konjunktúru aj na
obchod s neutrálnymi štátmi. Táto spolupráca prinášala značné zisky vo
svetových menách, ktoré sa menili v Ríšskej banke za zlato.3 Výsledkom
ekonomickej stratégie národohospodárov bol tiež pomalší nástup vojnovej
inflácie a plynulejšie zásobovanie než v okolitých krajinách.
Priaznivé hospodárske činitele sa odrazili najmä v priemysle a infraštruktúre
zvýšením objemových ukazovateľov a modernizáciou s technologickou pomocou
Nemecka. Priemyselná výroba celého Slovenska vrátane južných odtrhnutých
území sa podľa približných údajov zvýšila v rokoch 1937 – 1943 o 63 % a počet
činných osôb vzrástol asi o 50 %. Čiastočný posun nastal aj v zakladaní nových
podnikov.4 Vývoj infraštruktúry nadviazal na úspešný nástup z konca 30. rokov.
Pokračovala dostavba železníc, budovanie ciest s pevným povrchom,
rozširovanie autobusovej dopravy, výstavba elektrických a telefónnych sietí, ako
aj prvých hydrocentrál na Váhu. Výroba elektrickej energie za obdobie 19381943 vzrástla o 71 %. Poľnohospodárska výroba napriek veľkým možnostiam
odbytu stagnovala. Hlavnou príčinou bola strata najúrodnejších oblastí.
Postupovala však modernizácia. Na podporu technického rozvoja a nových
agrotechnických metód poľnohospodárstva štát poskytoval finančnú (100 mil.
Ks) a legislatívnu pomoc. Nemecko dodávalo novú strojovú techniku
a technológie, osivá, nové odrody a plemenné zvieratá. Štát plánoval dokončiť aj
pozemkovú reformu. Táto sa nakoniec zúžila na arizáciu židovskej pôdy.
Hospodársky rozvoj sa odrazil v sociálnej oblasti. Výrazne klesla nezamestnanosť
a štát prijal viacero účinných sociálnych opatrení (prídavky na deti, platené
dovolenky, závodné a odborové rekreácie, rozšírenie dôchodkového
zabezpečenia). Tienistou stránkou hospodárskej politiky bolo vyvlastnenie
všetkých druhov židovského majetku v hodnote asi 4 mld. Ks na podklade
arizačnej legislatívy podľa vzoru Nemecka a následné deportácie židovského
3 Nacistické Nemecko ovládlo zlatý poklad bývalej ČSR, preto Slovenský štát začínal bez zlatých

rezerv a s minimálnymi devízovými zdrojmi. Výmenou získaných devíz za zlato a ťažbou
v Kremnici rozšíril zlaté menové rezervy na 7,5 t.
4 Vybudovaný bol napríklad závod syntetických vlákien Vistra Bratislava, odevné závody
Nehera Trenčín a Roľný Púchov, obuvnícky podnik v Baťovanoch (Partizánske), závod na
drevené baraky v Turanoch, farmaceutický podnik Slovenské alkaloidy Hlohovec.
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obyvateľstva hradené štátom. V peňažníctve vládny režim uskutočnil program
koncentrácie bánk v prospech národne slovenského finančného kapitálu
a plánoval jeho expanziu do podnikovej sféry v rukách inonárodného, najmä
českého a židovského kapitálu. Kľúčové pozície v podnikovej sfére však ovládli
nemecké banky a koncerny. Ich podiel na celkovej hodnote akciového kapitálu
podnikov Slovenska vzrástol počas krátkeho obdobia 1938 – 1942 približne zo
4 % na 52 %.
S prehlbovaním vojnového konfliktu sa v ekonomike prejavovali negatívne
krízové javy. Do roka 1942 štát zaviedol systém vojnového hospodárstva a vo
vzťahoch s Nemeckom začala prevažovať ekonomická exploatácia nad
technologickou pomocou. Zložitý systém clearingového zúčtovania platobného
styku generoval neuhradenú clearingov špičku Nemeckej ríše voči Slovensku. Jej
hodnota postupne vzrástla na 7,1 mld. Ks. Hospodárska exploatácia zo strany
Nemecka kulminovala po vypuknutí SNP a obsadení Slovenska nemeckou
armádou na jeseň 1944. Slovenský štát bol nútený poskytnúť nemeckým
jednotkám podstatnú časť vlastných zdrojov a financovať ich pobyt s nákladmi
0,5 mld. až 0,7 mld. mesačne. Riadenie podnikovej sféry de facto prevzali
nemecké korporácie a inštitúcie. Okupačná správa následne prešla
k demontáži, odsunu a ničeniu technickej základne priemyslu a infraštruktúry.
Dôsledkom bola inflačná špirála, enormné zvýšenie vnútorného dlhu krajiny
a fatálne škody v hospodárstve. Zatiaľ čo v období od marca 1939 do decembra
1943 vzrástla hodnota peňazí v obehu z 1,600 mld. na 3,823 mld. Ks, počas
januára 1944 až marca 1945 sa hodnota zvýšila na 11,649 mld. Ks. Vnútorný dlh
vzrástol počas existencie samostatného štátu z 32 mil. na 14,432 mld. Ks. Tento
vývoj znehodnotil väčšinu pozitívnych výsledkov hospodárskeho rozvoja
z predchádzajúceho obdobia.
4 Prechod od trhovej ekonomiky k centrálne riadenému hospodárstvu
v rokoch 1945 – 1948
Obnovené Československo nastúpilo v roku 1945 novú cestu hospodárskeho
rozvoja na rozhraní medzi kapitalizmom a socializmom. Nastal tvrdý zápas
demokratického tábora a komunistickej strany o charakter ekonomiky.
Slovensko si určitú dobu zachovalo čiastočnú hospodársku nezávislosť. Uvedený
stav ukončili centrálne vládne orgány, keď presadili menu peňazí v novembri
1945 pri vzájomnom pomere slovenskej a protektorátnej koruny 1 : 1. V tomto
pomere sa zároveň platidlá oboch častí štátu vymenili za novú československú
menu. Výmena peňazí v danom pomere sa stala terčom kritiky slovenských
národohospodárov, ktorí poukazovali na vyššiu výkonnosť ekonomiky
slovenského štátu v porovnaní s protektorátom. Náhradou za hospodárskej
straty Slovenska z menovej reformy mal byť jeho prednostný rozvoj v oblasti

42

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

industrializácie. So slovenskou menou zanikla aj samostatná centrálna banka.
Zároveň sa obnovila Národná banka československá. Hospodársky vývoj od leta
1945 bol charakteristický postupnou premenou trhovej ekonomiky na centrálne
riadené hospodárstvo. Prvú kapitolu uvedeného procesu predstavovalo
znárodnenie, čiže poštátnenie kľúčových zložiek priemyslu, bankovníctva
a poisťovníctva na základe prezidentských dekrétov z októbra 1945. Štátny
sektor na Slovensku ovládol priemyselné podniky zamestnávajúce 57,7 %
činných osôb.
Odklon od hlavných princípov trhovej ekonomiky sa po volebnom víťazstve
komunistickej strany v máji 1946 ukázal ako nezvratný. Nová vláda prijala
budovateľský program v podobe dvojročného plánu na roky 1947 – 1948, ktorý
bol predobrazom plánovanej ekonomiky v nasledujúcom období. Na Slovensku
mal za úlohu dokončenie povojnovej rekonštrukcie aj naštartovanie
industrializácie. Počas dvojročnice vzrástla na Slovensku zamestnanosť o 45 tis.
činných osôb, z čoho 24 tis. pripadalo na podniky premiestnené z českého
pohraničia.5 Objem priemyselnej výroby sa zvýšil o 61 %. Na pozadí plnenia
dvojročného plánu nastal v ČSR zásadný obrat politického a hospodárskeho
vývoja nastolením totalitného režimu komunistickej strany vo februári 1948.
Nový režim dokončil plán znárodnenia všetkých podnikov nad 50 zamestnancov.
Paralelne sa od roka 1945 odohrával tvrdý politický zápas v poľnohospodárstve,
kde komunistická strana postupne prehlbovala proces pozemkovej reformy.
V apríli 1947 predložila tzv. Hradecký program, ktorý počítal s parcelovaním
všetkých poľnohospodárskych závodov nad 50 ha. Schválený bol krátko po
februári 1948. Komunistická strana sformulovala predstavy o ďalšom budovaní
ekonomiky v programe generálna línia výstavby socializmu z apríla 1949.
Predpokladom jeho uskutočnenia bolo dokončenie socializácie priemyslu
a následne aj ovládnutie živností a kolektivizácia poľnohospodárskej výroby.
5 Nástup socialistickej industrializácie a direktívneho riadenia ekonomiky
v rokoch 1948 - 1960
V prvom období po februári 1948 sa v oblasti riadenia spočiatku plynulo
nadväzovalo na existujúci systém. V riadení priemyselných podnikov centrálne
orgány predpokladali, že sa bude vychádzať i z ideí úspešne overených praxou
v závodoch Tomáša Baťu. Základom baťovského spôsobu hospodárenia bolo
prevzatie myšlienky vedeckého riadenia práce a zásady podnikového rozpočtu.
Išlo o tzv. socialistické podnikové hospodárenie (SPH). Na začiatku 50. rokov však
nastalo zhoršenie medzinárodnej situácie a studená vojna hrozila prerásť do
ďalšieho globálneho konfliktu. Otvorila sa cesta k centralizácii riadenia
5

Medzi výsledky dvojročnice patrili závody Bučina Zvolen, odevné závody Prešov, Východoslovenské
strojárne Košice, závod na chladničky Zlaté Moravce, Elektro-Praga Dolný Kubín a iné.
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ekonomiky a k urýchlenému preberaniu administratívno-direktívnych metód
riadenia známych zo ZSSR. Cieľom 1. päťročnice 1949 – 53 mala byť štrukturálna
prestavbu ekonomiky v prospech kovopriemyslu, ťažkého strojárenstva, ťažkej
chémie a ďalších základných odvetví. ČSR sa mala stať strojárenskou veľmocou,
ktorá by bola schopná zabezpečovať industrializovanie východného bloku. Vo
februári 1951 prijali zvýšené úlohy 1. päťročnice. Tieto znamenali ďalšie zvýšenie
rastu priemyselnej výroby v odvetviach ťažkého priemyslu. Ak celkový objem
investícií roku 1949 do priemyslu bol niečo vyše 10 mld. Kčs (v mene r. 1953),
roku 1953 mali investície dosiahnuť 26,3 mld. Kčs.. Ak podľa pôvodných plánov
mala priemyselná výroba vzrásť o 57 %, podľa nových úloh až o 98 %. ČSR počas
krátkeho obdobia 1. päťročnice uskutočnilo radikálnu štrukturálnu reformu.
Voluntarizmus a stranícko-byrokratické riadenie však malo za následok, že
ekonomika krajiny sa dostala do vážnych protirečení a rozporov, ktoré
nedokázala prekonať počas dlhých desaťročí.6 Rast investícií do ťažkého
priemyslu sa odrazil v minimalizácii vstupov do poľnohospodárstva
a spotrebného priemyslu. 1. päťročnica skončila ekonomickým krachom –
menovou reformou roku 1953, v ktorej široké masy obyvateľstva zaplatili za
chyby politikov. Celý finančný sektor už v roku 1950 ovládla Štátna banka
československá.
Medzi nové protirečenia patrila situácia v zahraničnom obchode a jeho
teritoriálnom zameraní. Kým v rokoch 1945 – 47 až 80 % obratu zahraničného
obchodu ČSR pripadalo na kapitalistické krajiny, obrat s nimi postupne klesol na
úroveň 12 – 25 %. Podiel ZSSR a ostatných krajín sovietskeho bloku na
zahranično-obchodnej výmene vzrástol na úroveň 70 % a bol určovaný
dlhodobými obchodnými dohodami. Základom vonkajších obchodných vzťahov
sa stala spolupráca na pôde Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorá vznikla
už v januári 1949. Obchod ČSR s krajinami východného bloku, ktorým sa
realizovala koncepcia strojárenskej veľmoci, bol dlhodobo nedostatočne
efektívny. Predstavy o možnosti koordinácie výrobných programov a výstavby
spoločnej surovinovej základne v rámci RVHP sa najmä v prvom období ukázali
ako nereálne.
Na základe uvedených mocenských pomerov sa vykryštalizovalo aj nové
postavenie slovenských národných orgánov a inštitúcií riadenia ekonomiky na
Slovensku. Prioritnými sa stávali jednoznačne centrálne pražské inštitúcie.
Prijatím zákona č. 60/1949 o hospodárskom plánovaní sa dlhodobo určila
podriadenosť slovenských plánovacích inštitúcií centrálnym.
V roku 1948 až 50 % obyvateľstva Slovenska patrilo k málo rozvinutému
poľnohospodárstvu a len 22,7 % obyvateľstva bolo príslušné k priemyselnej
6

Charakteristickým prejavom voluntarizmu a nízkej odbornosti riadenia sa stal neúspešný projekt
hutníckeho kombinátu pri Košiciach na začiatku 50. rokov, známeho pod skratkou HUKO.
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výrobe a remeslám. Voči Slovensku sa začala uplatňovať propagandistická téza
o prednostnom rozvoji industrializácie v porovnaní s českými krajinami.
V skutočnosti boli vyššie len relatívne percentuálne prírastky ukazovateľov
priemyselnej výroby vychádzajúce z veľmi nízkej štartovacej úrovne. Prírastky
v absolútnych hodnotách boli vo väčšine ukazovateľov vyššie v českých krajinách.
Determinujúcim prvkom ďalšieho rozvoja priemyslu sa nestali potreby
ekonomiky Slovenska, ale tzv. oceľová koncepcia československej ekonomiky
a budovanie zbrojárskeho komplexu. Podľa zámerov 1. päťročnice mal podiel
Slovenska na celoštátnych investíciách dosiahnuť 28,6 %. Do budovania
priemyslu mali investovať 30,9 mld. Kčs, najviac do kovopriemyslu. Veľké
investície smerovali aj do energetiky (vodné diela Orava, Dobšiná, Kraľovany,
Nové Mesto nad Váhom). Pod vplyvom medzinárodného napätia sa potom úlohy
päťročného plánu ešte zvýšili. Väčšinu projektov nových závodov však realizovali
iba čiastočne.7 Podiel strojárstva na celkovej priemyselnej výrobe vzrástol počas
rokov 1948 – 1953 o 162 % a hutníctva neželezných kovov o 282 %. Z hľadiska
hrubej priemyselnej výroby si však prvenstvo zachovalo potravinárstvo. Zvýšil sa
aj podiel Slovenska na celoštátnej priemyselnej výrobe na 15,6 %. Počas
1. päťročnice vzniklo na Slovensku 101 tisíc pracovných miest, čo predstavovalo
29,3 % z celoštátneho prírastku. Podiel Slovenska na prírastku obyvateľstva však
dosahoval až 33 %.
S príchodom roka 1953 postihla ekonomiku ČSR otvorená kríza. Prejavila sa
znížením rastu národného dôchodku, najmä roku 1954. Na Slovensku v rokoch
1953 – 54 vzniklo iba 10 tisíc pracovných miest v priemysle, kým v sektore
poľnohospodárstva sa nanovo zamestnalo 44,6 tisíca osôb. Hlavný plánovací
orgán mal na roky 1955 – 1960 pripraviť nový reálnejší plán s cieľom odstránenia
existujúcich disproporcií v ekonomike. Vznikol plán 2. päťročnice (1956 – 1960),
pre ktorý bolo príznačné, že sa neustále menil. Ekonomika bola v skutočnosti
riadená jednoročnými plánmi. Časté zmeny súviseli aj s prvým pokusom
o zavedenie ekonomickej reformy s cieľom čiastočne obmedziť centrálne
riadenie a posilniť hospodársku samostatnosť podnikov, ktorej otcom bol český
ekonóm prof. Kurt Rozsypal. Podstatou 2. päťročnice malo byť zabezpečenie
2. investičnej vlny. Z odvetvového hľadiska na Slovensku očakávali vysoký rast
strojárenskej výroby. Pokiaľ išlo o hrubú priemyslovú výrobu, tak sa očakávania
splnili. Jej rast dosiahol viac ako 100 %. Najdynamickejšie rástol priemysel
chemický a gumárenský. Okrem toho v strojárenstve našlo zamestnanie ďalších
30 tisíc robotníkov, čím ich celkový počet na Slovensku dosiahol takmer 90 tisíc.
Z hľadiska objemu priemyselnej výroby však ďalej zostával najdôležitejší
priemysel potravinársky. Rýchly vývoj strojárstva bol do značnej miery
7

Pribudli nové strojárne v Snine, Krompachoch, Hliníku, Nových Zámkoch, drevársky závod Smrečina
v Banskej Bystrici, ďalšie v Žiline a Zvolene, nábytkársky závod v Spišskej Novej Vsi atd.
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výsledkom aktivít slovenských národohospodárov. Títo v polovici 50. rokov
presadili dlhodobú koncepciu rozvoja hospodárstva na Slovensku. Oživili aj ideu
výstavby hutníckeho kombinátu pri Košiciach. Jeho výstavba potom začala v roku
1961. Počas 2. päťročnice postavili 38 nových priemyselných závodov a 42
rekonštruovali. Podiel Slovenska na celkových investíciách dosiahol 29,5 %. Nižší
však už bol podiel na novozískaných základných fondoch v priemysle asi 24 %.
Pribudli ďalšie vodné diela na Váhu (Nosice, Skalka, Krpeľany, Sučany,
Madunice). Štát investoval do veľkých komplexov, ako hlinikáreň v Žiari nad
Hornom, Duslo Šaľa a bratislavský Slovnaft. Počet zdrojov pracovných síl vzrástol
o vyše 115 tisíc. Z poľnohospodárstva však odišlo 238 tisíc osôb, z ktorých 93 tisíc
nenašlo uplatnenie, preto odchádzali do českých krajín.
6 Hospodárska kríza a pokusy o ekonomické reformy 1960 - 1969
Vedenie štátu na prelome 50. a 60. rokov žilo v ilúziách, že sa podarilo
dosiahnuť stabilitu ekonomiky. V skutočnosti hospodárstvo ČSR už na začiatku
plnenia 3. päťročného plánu (1961 – 1965) upadlo do ďalšej hlbokej krízy.
V rokoch 1962 až 1964 medziročne klesala celková hodnota národného
dôchodku. Kríza bola vyvrcholením dlhodobých procesov, keď sa nepodarilo
zabezpečiť adekvátne zvyšovanie produktivity práce a ČSR stále viac zaostávala
za technologickým vývojom vo vyspelých krajinách. Štát dlhodobo zanedbával
investície do infraštruktúry, spotrebného priemyslu, bytového fondu, služieb
a poľnohospodárstva. Ak sa k tomu pridružil nevýkonný zahraničný obchod štátu,
výsledkom bola vnútorná nerovnováha s dlhotrvajúcimi krízovými prejavmi. Na
Slovensku výrazne zaostávala investičná výstavba. Odsúvali napríklad výstavbu
troch veľkých kapacít (Bavlnársky kombinát Levice, Kablo Malacky, Papierenský
kombinát Štúrovo). Až medzi rokmi 1963 – 1964 prevýšil počet zamestnaných
v priemysle počet pracovných síl v poľnohospodárstve. Do výroby začali
prichádzať nové kvalifikované kádre.
Ekonomická kríza na začiatku 60. rokov vyburcovala k tvorivej činnosti
ekonómov tak na Slovensku, ako aj v českých krajinách. Kritiku negatívnych javov
spájali s existenciou tzv. administratívno-direktívnej sústavy riadenia. Ich
poznanie ešte nedospelo do toho štádia, aby nedostatky v ekonomickej oblasti
spájali s existenciou komunistického režimu. Na rozdiel od českých autorov však
slovenskí (Viktor Pavlenda, Hvezdoň Kočtúch, Pavol Turčan, Ján Ferianc a ďalší)
venovali veľkú pozornosť problémom priestorovej a oblastnej (podľa dobovej
terminológie) ekonomiky a problematike vyrovnávania s českými krajinami.
Začala sa pripravovať ekonomická reforma, uvedená do života roku 1965.
Nastavenie jej parametrov však bralo do úvahy skôr situáciu vo vyspelejších
českých krajinách. Z jednotlivých opatrení ekonomickej reformy priemyselné
podniky na Slovensku najvýraznejšie pocítili prestavbu veľkoobchodných cien,
ktorá sa uskutočnila k 1. 1. 1967. Tá sa realizovala takým spôsobom, ktorý
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zachovával nižšiu cenovú úroveň výrobkov surovinových a základných odvetví
oproti finalizujúcim. Pritom surovinových a polotovarových podnikov bolo viac
na Slovensku a po prestavbe cien často nemali prostriedky ani na náklady na
suroviny a energie. V ďalšom štádiu reformy mali pritom jednotlivé podniky
vychádzať z vlastných zdrojov. Na začiatku roka 1968 nastali vo vedení
komunistickej strany významné zmeny, ktoré okrem iného viedli k novej
koncepcii ekonomickej reformy podľa teoretických východísk skupiny ekonómov
na čele s Otom Šikom. Reforma už počítala so zavedením trhových vzťahov. Na
Slovensku vzniklo viacero analýz predchádzajúceho vývoja ekonomiky. Podľa
jednej z nich, ktorá vznikla na pôde SAV, už len počiatočné pripustenie trhových
kategórií a vzťahov do praxe v rámci reformy odhalilo základné štrukturálne
slabiny slovenskej ekonomiky. Rýchlejší rozvoj Slovenska bol možný len za
predpokladu presunu prostriedkov z českých krajín na Slovensko. Aplikácia
nástrojov ekonomickej reformy však sťažila podmienky pre urýchlený rast menej
rozvinutých oblastí.
Tabuľka 3 Prírastok počtu obyvateľov, obyvateľov v produktívnom veku a počtu pracovných
príležitostí v Československu celkom a percentuálny podiel Slovenska a českých krajín v rokoch
1948 – 1967. (Zdroj: Vypočítané na základe údajov publikácie Historická statistická ročenka
ČSSR. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury; Bratislava: Alfa, Vydavateľstvo
technickej a ekonomickej literatúry, 1985. 910 s., s. 434, 635, 460, 661).
Ukazovateľ
Prírastok počtu obyvateľov celkom
Prírastok zdrojov pracovných síl celkom
Prírastok počtu obyvateľov v produktívnom veku
Prírastok počtu pracovných príležitostí v NH

Československo
ČR (v %) SR (v %)
(absolútny údaj)
1 993 987
48,79
51,21
774 737
38,87
61,13
605 011
29,86
70,14
1 080 170
74,94
25,06

NH – národné hospodárstvo

Ďalšie analýzy sa vytvárali na pôde Komunistickej strany Slovenska. Podľa nich
Slovensko prešlo za dve desaťročia procesom ekonomického, sociálneho
a kultúrneho rozmachu, na druhej strane však proces industrializácie nebol
dostatočne využitý. Nedoriešili sa problémy v oblasti ekonomického a sociálneho
vyrovnávania Slovenska na úroveň českých krajín. Podľa oficiálnych údajov roku
1967 bol na Slovensku vytvorený národný dôchodok o 338,2 % vyšší než roku
1948 (na území ČR rast o 208 %). Podiel Slovenska na tvorbe celoštátneho
národného dôchodku vzrástol z úrovne 19,15 % roku 1948 na 25,19 % roku 1967.
Počas rokov 1948 – 1967 významne posilnilo postavenie priemyslu (56,2 % podiel
na tvorbe národného dôchodku Slovenska roku 1967), najmä na úkor sektora
poľnohospodárstva (pokles z 32,3 % na 15,3 %). Rástol najmä podiel strojárskej
výroby. Roku 1967 predstavoval približne 24 % hrubej priemyselnej výroby. Na
druhom mieste bol priemysel potravinársky. Významné miesta zaujímali tiež

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

47

odbory hutníctva železa a neželezných kovov, chemický a gumárenský priemysel,
ako aj energetika a priemysel palív. Za roky 1948 – 1967 Slovensko získalo
základné prostriedky v hodnote 185, 5 mld. Kčs, čo znamenalo, že na Slovensku
vzniklo 30,15 % z celoštátne získaných základných prostriedkov.
7 Návrat k centrálne riadenému hospodárstvu v období normalizácie v rokoch
1970-1989
Uskutočnenie ekonomickej reformy z roku 1968 bolo pre ekonomiku ČSR
zrejme poslednou možnosťou ako sa napojiť na súdobé technologické
a štrukturálne zmeny, nastupujúce v západných krajinách. V prvom období po
auguste 1968 ešte nebolo zrejmé, že vládne kruhy od ekonomickej reformy
ustúpia. Pracovalo sa na príprave zákona o socialistických podnikoch, ktorý patril
k podstate reformy. Zákon mal vytvoriť právne predpoklady na činnosť podnikov,
ktoré by vystupovali ako relatívne samostatné podnikateľské subjekty. Po
nástupe nového vedenia komunistickej strany na jar 1969 však boli pokusy
o ekonomickú reformu postupne likvidované. Konečnú bodku za reformným
procesom urobil 14. zjazd komunistickej strany v máji 1971. Nastal návrat
k centralizovanému dirigistickému riadeniu ekonomiky. Hospodárstvo ČSR tým
bolo odsúdené k opätovnému prežívaniu problémov, ktorými žilo od roka 1948.
Tzv. socialistická ekonomika nedokázala prekonať problémy s uplatňovaním
najnovších technológií vo výrobnej praxi. Po určitom raste ekonomiky v prvej
polovici 70. rokov prišli o opäť krízy. Ich nástup urýchlila svetová ropná
a energetická kríza a prudký nárast cien všetkých surovinových vstupov. Vládne
a stranícke orgány podnikali stále ďalšie pokusy o racionalizáciu ekonomiky
a presadenie najnovších technológií. Tento proces malo napomôcť aj rozšírenie
spolupráce s krajinami voľného trhu nákupom licencií a podnikovými
kooperáciami. Aktivizovali sa podniky zahraničného obchodu, medzi nimi aj
podnik Incheba v Bratislave, ktorý každoročne sprostredkoval styky so
západnými krajinami výstavným a predajným veľtrhom chemických výrobkov.
Vláda prijala zákon o hospodárskych stykoch zo zahraničím č. 42 z roka 1980.
Tento umožňoval zriaďovanie zastupiteľstiev západných firiem a bánk v ČSR
a zastúpenie domácich podnikov v zahraničí. Napriek tomu podstatná časť
zahranično-obchodnej výmeny a kooperácií bola stále orientovaná na krajiny
RVHP.
Výsledkom hospodárskeho vývoja ČSR po roku 1970 bola ďalšia hospodárska
kríza, spojená s poklesom tvorby národného dôchodku na začiatku 80. rokov.
K obnoveniu rastu celoštátnej ekonomiky došlo až roku 1982. Na Slovensku
prepad tvorby národného dôchodku nebol taký výrazný, ale trval dlhšie.
V 8. päťročnici, ktorá sa začínala rokom 1986, bolo preto zámerom
komunistického režimu urýchlenie sociálno-ekonomického vývoja. Ten mal byť
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založený na intezifikácii výroby a na efektívnejšom zapojení do medzinárodnej
deľby práce. Národný dôchodok mal podľa zámerov plánu každoročne rásť
o 3,5 %. V skutočnosti sa vývoj za prvé tri roky päťročnice výrazne odlišoval od
pôvodných cieľov. V porovnaní s plánom nastal za obdobie rokov 1986 – 1988
výpadok tvorby národného dôchodku v hodnote 33,7 mld. Kčs. Aj na oficiálnej
úrovni sa uznávalo, že stále pretrvávali rozsiahle deformácie reprodukčného
procesu, prameniace z existujúceho hospodárskeho mechanizmu. Hrubá
zadĺženosť krajiny za tri roky 8. päťročnice vzrástla o vyše 14 mld. Kčs a dosiahla
hodnotu 100 mld. Kčs. Objavil sa problém zamrznutých pohľadávok, čo súviselo
predovšetkým s vývozom zbraní do arabských krajín. Technické zaostávanie,
najmä v automatizácii výrobných procesov, v elektronike a informatike bolo
alarmujúce. Komunistický režim dosiahol výrazné výsledky v určitých
objemových ukazovateľoch, a to osobitne na Slovensku, v porovnaní so situáciou
na konci 40. rokov. Roku 1989 na území Slovenska žilo 33,74 % celoštátneho
obyvateľstva, ktoré vytvorilo 30,44 % národného dôchodku, 30 % priemyselnej
produkcie a 33 % poľnohospodárskej výroby. Údaje pre Slovensko roku 1948 boli
18,14 % účasť na tvorbe národného dôchodku, 13,44 % účasť na hrubej
priemyselnej produkcii a 29,25 % na hrubej poľnohospodárskej výrobe. Vnútorná
štruktúra hospodárstva však bola nevýhodná. Prevládali základné odvetvia,
spracovanie surovín a hlavné odvetvie finálnej výroby predstavovalo zbrojárstvo
zamerané na ťažké zbrane.8 Nevýhody tejto štruktúry sa plne prejavili po roku
1990. Na konci 80. rokov sa vládny režim pokúsil nelichotivú situáciu riešiť
prípravou ešte jednej ekonomickej reformy. Malo ísť o tzv. komplexnú prestavbu
hospodárskeho mechanizmu. V plnom rozsahu mala byť uvedená do praxe od
januára 1990. Centrum by sa podľa zásad reformy obmedzilo len na koncepčné
riadenie ekonomiky. Jednotlivé závody plánovali pretransformovať na štátne
podniky s vyšším stupňom samostatnosti. Zákon č. 173 z novembra 1988
povoľoval zakladanie podnikov s menšinovou účasťou zahraničného kapitálu.
Značný význam mal aj zákon 202/1988 umožňujúci priame obchodné vzťahy
právnických osôb so zahraničím. V politickej rovine však komunistická strana
žiadne zmeny neplánovala. Nástup reformy znemožnili zásadné politické zmeny
na jeseň 1989.
8 Obnovenie trhového hospodárstva a transformácia ekonomiky Slovenska
po roku 1990
Po novembri 1989 čakala tak slovenskú, ako aj českú, ekonomiku podstatná
systémová zmena. V krátkom období rokov 1990 – 1992 od pádu totalitného
8

Zbrojársky komplex tvorili závody ťažkého strojárstva (ZŤS) a iné strojárske závody v Dubnici
nad Váhom, Martine, Považskej Bystrici, Detve, Prakovciach, Krupine, Košiciach a inde.
Zároveň sem patrili aj početné elektrotechnické závody a výrobná základňa ďalších odvetví.
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režimu do vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa vytvorili základné
podmienky návratu od centrálne plánovanej prikazovacej ekonomiky
k trhovému hospodárstvu. Začali procesy transformácie, ako decentralizácia
riadenia hospodárstva, liberalizácia zahraničného obchodu a cien, dosiahnutie
vnútornej konvertibility meny, sformovanie koncepcie a presadenie prvej fázy
privatizácie. Uvedené reformy mali za následok okamžitý rozpad hospodárskych
väzieb postkomunistických štátov a zmenu orientácie na krajiny s trhovou
ekonomikou. Dôsledkom však bol hlboký hospodársky pokles v rokoch 1991 –
1993 a rast nezamestnanosti, ktorú Slovensko vo výrobnom sektore predtým
nepoznalo. Problémom bola najmä nevýhodná štruktúra ekonomiky.
Kontroverznou otázkou sa stala urýchlená konverzia tzv. špeciálnej výroby, ktorá
zamestnávala priamo a nepriamo asi 80 tis. osôb. V skutočnosti o konverzii
a úplnom zastavení výroby tankov rozhodla federálna vláda už v roku 1989 a boli
pripravené programy konverzie. Tieto sa však darilo plniť len čiastočne.
Samostatnú kapitolu predstavovala privatizácia. Z viacerých koncepcií prevážil
program privatizácie kupónovou metódou. Privatizácia sa mala realizovať
v niekoľkých vlnách. Prvá začala na podklade privatizačného zákona v auguste
1991. Na Slovensku do nej prihlásili 678 veľkopodnikov v hodnote 169 mld. Kčs.
Zároveň postupovala tzv. malá privatizácia menších podnikov a obchodov
formou verejných dražieb.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 sa privatizačný proces
skomplikoval, lebo vládne kruhy nového štátu prišli s novými koncepciami.
Zákonom č. 190/1995 zrušili platnosť privatizačného zákona z roka 1991
a kupónovú metódu nahradili privatizáciou dlhopismi v určitej nominálnej
hodnote. Dlhopisy v celkovej hodnote 33,3 mld. Sk boli splatné v decembri 2000.
Reálnu privatizáciu podnikov však uskutočňovali formou priameho predaja.
V skutočnosti sa podniky de facto rozdávali predstaviteľom vládnych špičiek
a tzv. osvedčenému manažmentu privatizovaných podnikov. Privatizér v prvej
fáze zaplatil iba 20 % dohodnutej ceny podniku v splátkach, pričom až do 50 %
ceny sa mohlo odpustiť ako náhrada za budúce investície. Charakter privatizácie
a medzinárodné postavenie Slovenska v období vlád Vladimíra Mečiara spôsobili
zaostávanie prílivu priamych zahraničných investícií a tým aj zaostávanie
technologického vývoja a transformácie ekonomiky. Situácia sa začala meniť až
po politických zmenách na konci 90. rokov a po vstupe Slovenska do
medzinárodných politických, vojenských a hospodárskych štruktúr. Zatiaľ čo
v rokoch 1990-1999 prišli na Slovensko investície v hodnote 2,3 mld. USD
v rokoch 2000 – 2008 to bolo 35 mld. USD.9 V prírastkoch kapitálu na obyvateľa
Slovensko predstihlo Poľsko a dosiahlo Slovinsko. Zahraničné investície mali
9

Vývoj v rokoch 2000 – 2008 však bol čiastočne skreslený rýchlym znižovaním kurzu USD voči
slovenskej mene.
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kľúčový podiel na historickej zmene štruktúry priemyslu, ako aj na zmene
vlastníckych vzťahov vo viacerých ďalších oblastiach hospodárstva.
Predovšetkým na podklade aktivít zahraničných investorov sa najvýznamnejšími
odvetviami priemyselnej výroby stali automobilový a elektrotechnický
priemysel. Tieto dnes tvoria nové jadro hospodárskeho potenciálu krajiny.
Štruktúra investícií z hľadiska ich smerovania však nebola ideálna. Vzhľadom na
regionálne umiestnenie investície smerovali najmä na juhozápadné
a severozápadné Slovensko, podobne ako v 30. rokoch minulého storočia, kým
v ostatných regiónoch vznikali iba ojedinelé ostrovy investičných aktivít. Od
prílevu investícií závisel aj vývoj zamestnanosti a sociálno-ekonomický rozvoj
v jednotlivých regiónoch.
9 Záver
Hospodárstvo na dnešnom území Slovenska prešlo na prelome 19. a 20.
storočia prvou vlnou industrializácie. Rozpad jednotného trhu Rakúsko-Uhorska
a vznik zúženého ekonomického priestoru Československa v roku 1918 však mal
za následok, že v medzivojnovom období prevládala na Slovensku stagnácia
hospodárskeho rastu. Oživenie industrializácie nastalo až v druhej polovici 30.
rokov po prekonaní veľkej hospodárskej krízy. V rokoch vojnovej konjunktúry
1939 – 1945 sa dosiahol kvantitatívny rast aj technologický rozvoj ekonomiky
samostatného Slovenska v spolupráci s nacistickým Nemeckom. Výsledky
rozvoja však boli deformované vplyvom vojnového hospodárstva a z veľkej časti
likvidované bojovými operáciami na prelome rokov 1944 - 1945. Prechodné
obdobie medzi trhovou ekonomikou a centrálne riadeným plánovaným
hospodárstvom 1945 – 1948 prinieslo niektoré pozitívne zmeny, ale aj nástup
totalitného režimu a administratívno-direktívne metódy riadenia ekonomiky.
Slovensko v rámci obnovenej ČSR bolo zároveň začlenené do hospodárskeho
systému sovietskeho bloku, kde mali kľúčový vplyv direktívy sovietskeho
vedenia. Počas komunistického režimu 1948 – 1989 bola zavŕšená
industrializácia a Slovensko zaznamenalo najväčší sociálno-ekonomický rozvoj
v 20. storočí. Direktívny model riadenia hospodárstva, ktorý sa nepodarilo
odstrániť ani násilne prerušenými ekonomickými reformami v 60. rokoch, však
mal za následok nevýhodnú štruktúru hospodárstva. Prevládali základné
odvetvia, prvotné spracovanie surovín a hlavným odvetvím finálnej výroby bolo
zbrojárstvo. Po roku 1989 sa Slovensko vrátilo k trhovej ekonomike, ale
nevýhodná štruktúra hospodárstva spôsobila veľké straty a zložitý proces
ekonomickej transformácie. Urýchlenie technologických zmien a hospodárskeho
rastu priniesol až vstup Slovenskej republiky do medzinárodných hospodárskych
štruktúr a prílev zahraničného kapitálu od prelomu 20. a 21. storočia.
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Abstrakt: Cieľom príspevku je na základe štandardizovaného dotazníka SATS (Survey of
Attitudes Toward Statistics) zistiť postoj a vnímanie štatistiky z pohľadu študentov. Prieskum
bol realizovaný medzi študentmi Ekonomickej fakulty TUKE. Vypočítali sme priemerné skóre
dosiahnuté v šiestich komponentoch – Pocity, Vedomosti, Význam, Obťažnosť, Záujem a Úsilie.
Výsledky boli porovnávané pre študentov druhého a tretieho ročníka, nepotvrdil sa štatisticky
významný rozdiel medzi odpoveďami. Študenti si uvedomujú, že štatistika nie je zbytočná a je
užitočná aj v bežnom živote. Pozitívny postoj študenti zaujali aj k celkovému úsiliu
vynaloženému na štúdium štatistiky. Na predmete štatistika sa snažia usilovne pracovať, na
každý test sa svedomito pripravujú a snažia sa navštevovať všetky cvičenia zo štatistiky.
Negatívne študenti hodnotia záujem o štatistiku. Výsledky ďalej naznačujú, že sa málo
zaujímajú o používanie štatistiky. Zároveň tvrdia, že štatistiku považujú za náročnú a kurz
štatistiky ich nebavil. To poskytuje priestor pre lepšiu propagáciu štatistiky a potenciálne aj
inovovanie vyučovacieho procesu.
Abstract: The goal of this paper is to assess attitudes of students toward statistics. The survey
took place at the Faculty of Economics, Technical University of Košice using a standardized
SATS (Survey of Attitudes Toward Statistics) questionnaire. Mean scores in six components are
reported – Affect, Cognitive Competence, Value, Difficulty, Interest, and Effort. Responses of
the first and second years’ students are compared, no statistically significant differences are
observed. Students are aware of the usefulness of statistics in everyday life. Students’ attitude
toward effort (amount of work students expend to learn statistics) is positive. According to the
results, the students try to work hard in the statistics course and to study hard for statistics
classes. Interest in statistics is negatively assessed. Moreover, students express little interest
in using statistics. They also claim that statistics was a difficult course and they did not enjoy
it. These findings imply a need for better promotion of statistics, and potentially also
innovations in teaching statistics.
Kľúčové slová: štatistika, študenti, dotazníkový prieskum, SATS
Key words: statistics, students, questionnaire survey, SATS

1 Úvod
Kvantitatívne, prírodovedne a technicky ladené študijné programy a predmety
nepatria u študentov medzi tie najobľúbenejšie. Kým na jednej strane rastie
potreba absolventov vzdelaných v technických a prírodovedných odboroch, na
strane druhej záujem študentov o tieto odbory sa znižuje.
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Ako naznačuje graf na obrázku 1, do roku 1999 záujem študentov o technické
vedy prevyšoval záujem o spoločenské vedy, no v roku 2000 došlo k obratu
a v roku 2003 bol počet novoprijatých študentov do prvých ročníkov
spoločenskovedných programov o 52 % vyšší v porovnaní s počtom študentov
prijatých do technických študijných programov. Táto priepasť sa naďalej
zvyšovala a od roku 2008 sa tento pomer udržiava na úrovni okolo 2 (od cca 1,9
v roku 2008 až po 2,1 v roku 2016. )

Obr. 1: Novoprijatí študenti do prvých ročníkov VŠ podľa skupín odborov
(Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ŠÚ SR)

Čo sa týka požiadaviek trhu práce, napríklad podľa údajov portálu
PROFESIA.SK bolo k 4. 6. 2018 z celkového počtu 15 992 pracovných ponúk
zverejnených za posledný mesiac až 1 799 ponúk v oblasti informačných
technológií, čo predstavuje vyše 11 % celkového počtu pracovných ponúk.
V rámci pracovnej oblasti „ekonomika, financie, účtovníctvo“ bolo z celkového
počtu 1 316 pozícií až 417 (t.j. 31,7 %) pozícií charakteru analytickej práce. Tieto
údaje tak podporujú domnienky, že vysoké šance na dobré uplatnenie v odbore
majú absolventi ekonomických študijných programov, ktorí sú dobre pripravení
v kvantitatívnych metódach, a teda schopní vykonávať analytickú prácu.
Ak chceme, aby mladá generácia pestovala pozitívny vzťah k používaniu
štatistických nástrojov, musíme presvedčiť študentov, že to, čo robíme
a vyučujeme, je s vysokou pravdepodobnosťou neoddeliteľnou súčasťou ich
budúcej práce ako ekonómov (Patorek a Želinský, 2013). Cieľom tohto článku je
prostredníctvom štandardizovaného dotazníka zhodnotiť postoje študentov
jednej z ekonomických fakúlt na Slovensku k štatistike.
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2 Vnímanie a postoj študentov k štatistike
Hodnotenie vnímanie a postoja študentov k štatistike je založené na
štandardizovanom dotazníku SATS (Prieskum postojov k štatistike – z angl.
Survey of Attitudes Towards Statistics). Dotazník SATS bol navrhnutý prof.
Candance Schau v roku 1992 (pozri napr. Schau et al., 1995; Dauphinee a kol.,
1997). Pôvodná verzia dotazníka, tzv. SATS-28, obsahovala 28 otázok týkajúcich
sa postojov a vnímania štatistiky a údaje o veku, pohlaví, bydlisku. V roku 1995,
bol dotazník doplnený o ďalšie otázky a vznikla tak verzia tzv. SATS-36, ktorá
obsahuje 36 otázok. Každý z dotazníkov SATS má verziu pred absolvovaním
kurzu štatistiky (pre-test) a po absolvovaní kurzu (post-test). Dotazníky sú po
súhlase prof. Candance Schau voľne prístupné a je možné ich použiť vo výskume.
Každá otázka má stupnicu typu Likertovej škály so siedmimi možnými
odpoveďami, ktoré sa pohybujú od 1: silno nesúhlasím po 7: silno súhlasím so
stredom 4: ani nesúhlasím, ani súhlasím. Študentom sa odporúča, aby si vybrali
4, ak nemajú na dané tvrdenie jednoznačný názor.
Vyhodnotenie dotazníka je zamerané na meranie priemerného skóre pre šesť
komponentov. Komponent Pocity (z angl. Affect) [6 otázok] hodnotí pocity
študentov týkajúce sa štatistiky. Komponent Vedomosti (z angl. Cognitive
Competence) [6 otázok] hodnotí postoj študentov k ich intelektuálnym
vedomostiam a zručnostiam pri používaní štatistiky. Komponent Hodnota (z angl.
Value) [9 otázok] hodnotí názory študentov na to, že štatistika môže byť
užitočná, relevantná a hodnotná v ich osobnom a profesionálnom živote.
Komponent Obťažnosť (z ang. Difficulty) [7 otázok] hodnotí postoje študentov k
štatistike ako predmetu. Komponent Záujem (z angl. Interest) [4 otázky] určuje
záujem študentov o štatistiku. Komponent Úsilie (z angl. Effort) [4 otázky] meria
množstvo vynaloženej práce študenta na naučenie sa štatistiky (pozri napr.
Ashaari et al., 2011).
3 Metódy a materiál
S cieľom zistiť, ako študenti vnímajú štatistiku, bol uskutočnený dotazníkový
prieskum na vzorke 144 študentov denného štúdia Ekonomickej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len EkF TUKE). Výučba štatistiky prebieha
na EkF TUKE v dvoch semestroch v druhom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia.
V zimnom semestri študenti povinne absolvujú predmet pravdepodobnosť
a štatistika. V predmete si študenti osvojujú štatistické rozmýšľanie, učia sa
spracovávať štatistické dáta a robiť štatistické úsudky o ekonomických
a spoločenských javoch. V letnom semestri je nadväzujúci povinný predmet
štatistické metódy v ekonomických vedách, na ktorom sa študenti prvýkrát
stretávajú s metódami určenými na spracovanie ekonomických dát (napr.
analýza závislosti, korelačná analýza, lineárna, nelineárna a logistická regresná
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analýza, analýza časových radov a pod.). Študenti pracujú prevažne v prostredí
softvéru MS Excel, no okrajovo sa zoznamujú aj so štatistickým programovým
balíkom SPSS, ktorý je využívaný najmä pri neparametrických metódach. Na
fakulte je tiež pre študentov druhého a tretieho ročníka k dispozícii výberový
voliteľný predmet štatistické metódy v systéme SAS.
Dotazník vypĺňali študenti tretieho ročníka, ktorí predmety už absolvovali
a študenti druhého ročníka, ktorí predmet v čase vypĺňania dotazníka aktuálne
študovali. V týždni 9. 4. – 13. 4. 2018 na otázky odpovedalo spolu 76 študentov
tretieho ročníka a 23. 4. – 27. 4. 2018 dotazník vyplnilo 68 študentov druhého
ročníka. Zber údajov bol získaný elektronicky počas vyučovania. Popis vzorky je
uvedený v Tab. 1.
Tab. 1 Popis vzorky – počet študentov a priemerná hodnota úrovne stresu (1:veľmi nízka, 7:
veľmi vysoká) (Zdroj: vlastné spracovanie)
2. ročník
3. ročník
Spolu
Počet študentov Úroveň stresu Počet študentov Úroveň stresu
MUŽ
12
3,58
20
4,20
32 (22%)
ŽENA
56
4,37
56
4,86
112 (78%)
Spolu
68
x
76
x
144 (100%)

Súčasťou dotazníka bola aj otázka zameraná na vnímanie úrovne celkového
stresu v uplynulom týždni. Pri hodnotení úrovne stresu sme zaregistrovali vyššie
priemerné hodnoty pri študentoch tretieho ročníka, čo bolo, pravdepodobne,
spôsobené s dokončovaním bakalárskych prác a inými študijnými povinnosťami
súvisiacimi s ukončením štúdia bakalárskeho stupňa. V porovnaní pohlaví, vyššiu
úroveň stresu udávali ženy, čo je výsledok uvádzaný viacerými štúdiami (pozri
napr. Abouserie, 1994).
4 Výsledky a diskusia
Podľa metodiky určenej na vyhodnotenie predmetného dotazníka sme
vypočítali priemerné skóre pre každý zo šiestich komponentov, ako aj priemerné
skóre pre jednotlivé tvrdenia. Interpretácia výsledkov je v súlade so Zamalia
(2009) založená na zatriedení priemerného skóre do troch intervalov (Tab. 2).
Tab. 2 Vzťah medzi vnímaním štatistiky a priemerným skóre (Zdroj: Zamalia, 2009)
Priemerné skóre
0,00 – 3,50
3,51 – 4,49
4,50 – 7,00

Vnímanie
negatívne
neutrálne
pozitívne

Vysoké hodnoty priemerného skóre, v hraniciach od 4,5 do 7, indikujú
pozitívne vnímanie, resp. pozitívny postoj študentov k danému tvrdeniu, čo
znamená, že študenti súhlasia s daným tvrdením. Naopak, nízke hodnoty,
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v hraniciach od 0 do 3,5, znamenajú negatívny postoj študentov k danému
tvrdeniu. Hodnota priemerného skóre v hraniciach od 3,51 do 4,49 je
interpretovaná ako neutrálny postoj študentov k danému tvrdeniu, teda študenti
nevyjadrili jednoznačný postoj.
Na testovanie, či medzi odpoveďami študentov druhého s tretieho ročníka
existujú rozdiely, bol použitý Mann-Whitneyov neparametrický test (ďalej M-W
test). P-hodnota je uvedená pre každé tvrdenie v tabuľkách 4 až 9. Vyhodnotenie
bolo realizované v programe MS Excel a v prostredí programu SPSS.
V tabuľke 3 sú uvedené priemerné hodnoty skóre za jednotlivé komponenty.
Jediná oblasť, v ktorej u oboch ročníkov vyšlo priemerné skóre interpretované
ako pozitívne, je úsilie študentov vynaložené pri štúdiu štatistiky. Tretiaci,
navyše, hodnotia pozitívne svoje vedomosti zo štatistiky. Naopak, negatívne
hodnotia študenti oboch ročníkov obťažnosť štatistiky a svoj záujem o štatistiku.
Tab. 3 Priemerné skóre pre jednotlivé komponenty spolu s klasifikáciou vnímania
(Zdroj: vlastné spracovanie)
Affect – Pocity vo vzťahu k štatistike
Cognitive Competence – Vedomosti zo štatistiky
Value – Význam štatistiky
Difficulty – Obťažnosť štatistiky
Interest – Záujem o štatistiku
Effort – Úsilie vynaložené pri štúdiu štatistiky

2. ročník
3,92
neutrálne
4,28
neutrálne
4,21
neutrálne
2,88
negatívne
3,24
negatívne
5,12
pozitívne

3. ročník
3,81
neutrálne
4,59
pozitívne
4,35
neutrálne
2,88
negatívne
3,18
negatívne
5,51
pozitívne

V tabuľke 4 uvádzame priemerné skóre pre každú otázku, ktorá bola zaradená
do prvého komponentu Pocity. Z výsledkov zistených v tejto časti môžeme
konštatovať, že študenti sa necítili byť počas hodín štatistiky pod stresom
a neboja sa štatistiky. Naopak, negatívne sa študenti vyjadrili k tvrdeniu, že ich
kurz štatistiky bavil, resp. že majú radi štatistiku, avšak priemerné skóre v oboch
prípadoch (3,20 – 3,25) je blízko neutrálneho vnímania. Z výsledkov ďalej
vyplýva, že s odstupom času študenti vnímajú pocit frustrácie zo zápočtovej
písomky zo štatistiky a stres počas hodín štatistiky výraznejšie ako aktuálni
študenti štatistiky (p-hodnoty 0,071 a 0,030)1. Avšak je potrebné brať do úvahy,
že u študentov tretieho ročníka bola zaznamenaná celková vyššia úroveň stresu
(pozri Tab. 1), čo mohlo ovplyvniť aj vnímanie štatistiky.
V tabuľke 5 sú zobrazené výsledky pre komponent Vedomosti. Pozitívnym je
zistenie, že sa študenti priklonili k tvrdeniam: „Viem, o čo išlo v predmete
štatistika“, „V štatistike som nerobil veľa matematických chýb“ a „Dokázal som

1

Vzhľadom na viacnásobné testovanie ale nemožno tieto rozdiely považovať za štatisticky významné
(Dunn, 1961).
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sa naučiť štatistiku.“ Zároveň ale študenti tvrdia, že porozumenie štatistickým
konceptom považujú za náročné.
Tab. 4 Priemerné skóre pre komponent Pocity (Zdroj: vlastné spracovanie)
Affect - Pocity

Mám rád štatistiku
Necítim sa neisto, keď mám
pracovať na štatistických
problémoch/úlohách
Pri vypracovávaní zápočtovej
písomky zo štatistiky som sa
necítil byť frustrovaný
Počas hodín štatistiky som sa
necítil byť pod stresom
Kurz štatistiky ma bavil
Nebojím sa štatistiky

M-W test
2. ročník
Priem.
Vnímanie
Skóre
3,21
negatívne
3,29
negatívne

3. ročník
Priem.
Vnímanie
Skóre
3,20
negatívne
3,78
neutrálne

p-hodn.

0,828
0,158

4,13

neutrálne

3,57

neutrálne

0,071

5,15

pozitívne

4,50

pozitívne

0,030

3,25
4,47

negatívne
neutrálne

3,20
4,63

negatívne
pozitívne

0,737
0,703

Tab. 5 Priemerné skóre pre komponent Vedomosti (Zdroj: vlastné spracovanie)
Cognitive Competence - Vedomosti

Vzhľadom na spôsob môjho uvažovania
nemám problém rozumieť štatistike
Viem, o čo išlo v predmete štatistika
V štatistike som nerobil veľa
matematických chýb
Dokázal som sa naučiť štatistiku
Rozumiem štatistickým rovniciam
Porozumenie štatistickým konceptom
nepovažujem za náročné

M-W test
2. ročník
Priem. Vnímanie
Skóre
4,13 neutrálne

3. ročník
Priem. Vnímanie
Skóre
4,71 pozitívne

p-hodn.

0,036

5,16
4,51

pozitívne
pozitívne

5,26
5,04

pozitívne
pozitívne

0,644

0,039

5,04
3,72
3,09

pozitívne
neutrálne
negatívne

5,47 pozitívne
3,96 neutrálne
3,08 negatívne

0,072
0,253
0,984

Keď sa pozrieme na výsledky hodnotení tvrdení v komponente Význam
štatistiky (Tab. 6), ako potešujúce možno ďalej vnímať aj to, že si študenti
uvedomujú, že štatistika nie je zbytočná a že je užitočná i v bežnom živote.
Študenti druhého ročníka vnímajú tvrdenia „Štatistické zručnosti mi zvýšia šance
zamestnať sa“ a „Myslím si, že v mojej profesii štatistiku budem aplikovať“ ako
neutrálne, ale študenti tretieho ročníka, zaujali k tvrdeniam pozitívny postoj.
Predpokladali sme, že študenti tretieho ročníka budú viac inklinovať k štatistike,
keďže si uvedomujú, že ju potrebujú pri písaní bakalárskych prác, čo sa potvrdilo
tým, že takmer pre všetky tvrdenia (s výnimkou dvoch tvrdení) je priemerné
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skóre vypočítané pre študentov tretieho ročníka vyššie ako pre študentov
druhého ročníka, ale nepotvrdil sa štatisticky významný rozdiel.
Tab. 6 Priemerné skóre pre komponent Význam (Zdroj: vlastné spracovanie)
Value - Význam

Štatistika nie je zbytočná
Štatistika by mala byť súčasťou mojej
odbornej prípravy
Štatistické zručnosti mi zvýšia šance
zamestnať sa
Štatistika je užitočná pre bežného
odborného zamestnanca (t.j.
zamestnanca, ktorý potrebuje odborné
zručnosti na výkon zamestnania)
Štatistika je užitočná i v bežnom živote
Štatistiku používam v každodennom
živote
Často robím rozhodnutia založené na
štatistike
Myslím si, že v mojej profesii štatistiku
budem aplikovať
Štatistika je v mojom živote relevantná

M-W test
2. ročník
Priem.
Vnímanie
Skóre
4,71
pozitívne
3,69
neutrálne

3. ročník
Priem. Vnímanie
Skóre
5,04 pozitívne
4,05 neutrálne

p-hodn.

0,208
0,133

4,49

neutrálne

4,59

pozitívne

0,690

4,07

neutrálne

4,25

neutrálne

0,524

4,74
3,16

pozitívne
negatívne

4,82
3,32

pozitívne
negatívne

0,619
0,791

4,34

neutrálne

4,17

neutrálne

0,490

4,22

neutrálne

4,67

pozitívne

0,144

4,51

pozitívne

4,28

neutrálne

0,307

Skutočnosť, že štatistika je vo všeobecnosti náročným predmetom, je
odzrkadlená aj v odpovediach študentov (pozri Tab. 7). Komponent obťažnosti
štatistiky možno považovať za najviac negatívne hodnotený komponent.
V priemere sa študenti k všetkým položeným otázkam vyjadrili negatívne
a zaznamenali sme najnižšie priemerné hodnoty spomedzi všetkých
hodnotených komponentov.
Na jednej strane si študenti uvedomujú, že štatistika je dôležitá (Tab. 6), no na
strane druhej prejavujú nízky záujem o štatistiku. Študenti v priemere nemajú
záujem o štúdium štatistiky, ani používanie štatistiky. V súvislosti s aktuálnym
vývojom na trhu práce a relatívne vysokým podielom analyticky orientovaných
pracovných pozícií pre ekonómov, možno tento výsledok považovať za
negatívny.
Z pohľadu komponentu Úsilie (pozri Tab. 9) možno konštatovať, že študenti
v priemere tvrdia, že predmetu štatistika venovali veľa úsilia. Najvýraznejšie
rozdiely sa prejavili v odpovediach na otázku prerátania úloh z cvičení doma. Kým
študenti aktuálne študujúci predmet štatistika sa k otázke vyjadrili v priemere
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neutrálne, študenti, ktorí predmet absolvovali pred rokom, tvrdia, že prerátaniu
úloh venovali výrazne viac námahy.
Tab. 7 Priemerné skóre pre komponent Obťažnosť (Zdroj: vlastné spracovanie)
Difficulty - Obťažnosť

Štatistické vzorce sú jednoduché na
porozumenie
Štatistika nie je náročný predmet
Štatistika je predmet, ktorý sa
rýchlo dokáže naučiť väčšina ľudí
Štúdium štatistiky si nevyžaduje
veľkú dávku disciplíny
Štatistika nezahŕňa náročné výpočty
Štatistika nie je vysoko technická
Potreba robiť štatistiku si
nevyžaduje nové spôsoby
uvažovania

M-W test
2. ročník
Priem. Vnímanie
Skóre
3,15 negatívne

3. ročník
Priem.
Vnímanie
Skóre
3,07
negatívne

p-hodn.

0,669

2,34
2,22

negatívne
negatívne

2,25
2,54

negatívne
negatívne

0,304
0,563

2,59

negatívne

2,88

negatívne

0,264

2,60
3,74
3,50

negatívne
neutrálne
negatívne

2,82
3,38
3,25

negatívne
negatívne
negatívne

0,631
0,076
0,328

Tab. 8 Priemerné skóre pre komponent Záujem (Zdroj: vlastné spracovanie)
Interest - Záujem

Zaujímam sa o to, aby som bol
schopný sprostredkovať štatistické
informácie ostatným
Zaujímam sa o používanie štatistiky
Zaujímam sa o porozumenie
štatistickým informáciám
Zaujímam sa o štúdium štatistiky

M-W test
2. ročník
Priem.
Vnímanie
Skóre
3,07 negatívne

3. ročník
Priem. Vnímanie
Skóre
3,11 negatívne

p hodnota

0,797

3,00
3,66

negatívne
neutrálne

3,12
3,67

negatívne
neutrálne

0,694
0,976

3,24

negatívne

2,84

negatívne

0,097

V rámci celkového zhodnotenia sa študenti vyjadrili, že v matematike boli skôr
dobrí a väčšina by si ďalší kurz štatistiky nevybrala, čo pravdepodobne súvisí
s tým, že učivo v kurze štatistika považovali za náročné. Neutrálne sa vyjadrili
k otázkam, či si myslia, že štatistiku budú používať aj v zamestnaní po dokončení
školy a že zvládli učivo kurzu štatistiky.
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Tab. 9 Priemerné skóre pre komponent Úsilie (Zdroj: vlastné spracovanie)
Effort - Úsilie

Počas absolvovania predmetu
štatistika som sa pokúšal prerátať
doma všetky úlohy z cvičení
Na predmete štatistika som pracoval
usilovne
Na každý test zo štatistiky som sa
snažil usilovne pripravovať
Pokúšal som sa navštevovať všetky
cvičenia zo štatistiky

M-W test
2. ročník
Priem.
Vnímanie
Skóre
3,78 neutrálne

3. ročník
Priem. Vnímanie
Skóre
5,71
pozitívne

p-hodn.

<0,001

5,03

pozitívne

5,03

pozitívne

0,834

5,63

pozitívne

5,50

pozitívne

0,532

6,03

pozitívne

5,80

pozitívne

0,650

Tab. 10 Vybraté otázky – priemerné skóre (Zdroj: vlastné spracovanie)
3. ročník
Aký dobrý ste v matematike?
(1: úplne zlý; 7: výborný)
Čo si myslíte, ako veľmi budete používať štatistiku v odbore, v ktorom
sa plánujete zamestnať po dokončení školy?
(1: vôbec nebudem ŠTAT potrebovať; 7: určite budem ŠTAT
potrebovať)
Na koľko ste presvedčený/á o tom, že ste zvládli učivo štatistiky?
(1: vôbec nepresvedčený; 7:úplne presvedčený)
Ak by ste mohli, na koľko je pravdepodobné, že by ste si vybrali ďalší
kurz zo štatistiky?
(1: vôbec nepravdepodobné; 7: vysoko pravdepodobné)
Ako náročné bolo učivo preberané v kurze štatistiky?
(1: vôbec nenáročné; 7: veľmi náročné)

2. ročník

4,8

4,3

4,1

3,8

4,3

3,9

2,6

2,4

5,4

5,2

5 Záver
Príspevok prináša prvotné zistenia k výskumu postojov študentov vybranej
slovenskej ekonomickej fakulty k štatistike.
Aktuálny vývoj naznačuje, že výrazne lepšie vyhliadky na uplatnenie
absolventov v ekonomických odboroch na trhu práce majú študenti s dobre
zvládnutými kvantitatívnymi metódami. Výsledky tohto prieskumu naznačujú, že
uvedenú skutočnosť si uvedomujú aj študenti. Pozitívne možno hodnotiť
zistenie, že podľa študentov štatistika nie je zbytočná a že je užitočná aj v bežnom
živote. No na druhej strane študenti o štatistiku veľký záujem neprejavujú a nie
sú naklonení jej štúdiu.
Možno sa domnievať, že podobné výsledky by boli zaznamenané aj na iných
ekonomických fakultách na Slovensku. Považujeme preto za dôležité prijať
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opatrenia zamerané na propagáciu štatistiky a podpory jej štúdia s cieľom
prispieť k lepšiemu uplatneniu absolventov ekonomických študijných programov
na trhu práce.
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Abstrakt: Tento príspevok vznikol pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej štatistickej
a demografickej spoločnosti. Obsahuje stručný prehľad o vyučovaní vysokoškolských
predmetov na 1., 2. a 3. stupni štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré sa
zaoberajú teóriou pravdepodobnosti, matematickou štatistikou, spracovaním dát, štatistickou
inferenciou či demografiou. Cieľom príspevku je ponúknuť čitateľovi aktuálne informácie
o štruktúre a hĺbke vzdelávania v oblasti štatistiky a demografie na Univerzite Komenského
v Bratislave. V diskusnej časti predostiera niekoľko návrhov, ktoré by mohli pomôcť pri
zlepšovaní vyučovania spomínaných predmetov.
Abstract: This contribution was written on the occasion of the 50th anniversary of the Slovak
Statistical and Demographic Society. It contains a brief overview of the teaching of courses at
the bachelor's, master's and doctoral level of studies at the Comenius University in Bratislava,
dealing with probability theory, mathematical statistics, data mining, statistical inference or
demography. The aim of this contribution is to offer the reader up-to-date information on the
structure and depth of education in statistics and demography at Comenius University in
Bratislava. In the discussion part are offered some suggestions that might help improve the
teaching of the above-mentioned academic courses.
Kľúčové slová: vysokoškolské predmety, štatistika, analýza dát, demografia.
Key words: Academic Courses, Statistics, Data Analysis, Demography.

1 Úvod
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je najstaršou a najväčšou univerzitou
na Slovensku. Jej vznik v roku 1919 mal mimoriadny význam pre rozvoj kultúry,
vedy a vzdelanosti na Slovensku. Táto univerzita po prvýkrát v dejinách vytvorila
pre slovenských študentov možnosť získať vysokoškolské vzdelanie v rodnom
jazyku. Počas jej doterajšej existencie získali na nej akademické tituly desiatky
tisícok absolventov a stala sa vskutku národnou univerzitou s významným
medzinárodným uznaním.
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Základným poslaním Univerzity Komenského je rozvíjať a šíriť vzdelanosť
a starať sa o jej hlboké pochopenie, pričom ako vedecká inštitúcia tak činí
tvorivým vedeckým výskumom, ktorým otvára nové horizonty vo vede i vo
vzdelávaní.
V súčasnosti na UK študuje približne 30 000 študentov v rôznych študijných
odboroch a formách štúdia. Aktuálne do jej štruktúr patrí 13 fakúlt. Na viac než
polovici z nich sa v nejakej forme vyučuje štatistika. Na niektorých študijných
programoch štatistika patrí medzi hlavné či vedľajšie zamerania, no vo veľkej
väčšine prípadov je len podpornou disciplínou pre spracovanie a vyhodnotenie
údajov získaných z výskumnej činnosti. Cieľom tohto príspevku je v rámci UK
mapovať vyučovanie predmetov zameraných na štatistiku, analýzu dát či
demografiu. V druhej časti článku je možné nájsť stručný prehľad štatistických
a demografických predmetov ponúkaných na Fakulte matematiky, fyziky
a informatiky (FMFI), Prírodovedeckej fakulte (PriF), Fakulte managementu (FM),
Lekárskej fakulte (LF), Jesseniovej lekárskej fakulte (JLF), Pedagogickej fakulte
(PedF) a Filozofickej fakulte (FiF) UK. Tretia časť je venovaná diskusii
o možnostiach zlepšenia vyučovania štatistiky a demografie na Univerzite
Komenského v Bratislave. V závere ponúkame pohľad na uplatnenie sa
absolventov rôznych fakúlt univerzity v profesijnej praxi.
2 Prehľad štatistických a demografických predmetov na vybraných fakultách
univerzity
Vzhľadom na obmedzený rozsah tohto príspevku uvádzame len niektoré
aspekty vyučovania štatistiky a demografie na vybraných fakultách UK. Predmety
z oblasti štatistiky a demografie sa v najväčšej miere vyskytujú na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky (FMFI), Prírodovedeckej fakulte (PriF) a Fakulte
managementu (FM). Na Lekárskej fakulte (LF) sa vyučovanie štatistiky sústreďuje
predovšetkým do tretieho stupňa štúdia, pre doktorandských študentov je
k dispozícii povinne voliteľný predmet s názvom Biomedicínska štatistika.
Predmety zamerané na výučbu štatistiky existujú aj na Jesseniovej lekárskej
fakulte v Martine, predovšetkým ako súčasť bakalárskeho študijného programu
Verejné zdravotníctvo (predmety Bioštatistika a Populačné zdravie
a demografia) a štatistika je aj súčasťou doktorandského kurzu Metodológia
vedeckej práce. Okrem už spomínaných fakúlt napríklad aj Pedagogická fakulta
UK ponúka základné kurzy zo štatistiky, napr. predmety s názvom Výskumné
a štatistické metódy a Štatistika na študijnom programe Logopédia, predmety
Štatistické metódy a techniky (I. a II.) pre študentov programov Psychológia
a Sociológia, či kurzy s názvom Matematicko-štatistické metódy (I. a II.) pre
študentov doktorandského štúdia. Do študijných plánov niektorých študijných
programov Filozofickej fakulty UK sú zahrnuté napríklad predmety Štatistika

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

65

v psychológii (I. a II.) či Historická demografia a štatistika. Pre úplnosť dodávame,
že na UK existuje aj 2-hodinový kurz s názvom Štatistika pre neštatistikov, ktorý
je v ponuke pre všetkých študentov univerzity. Cieľom tohto predmetu je
poskytnúť záujemcom základy štatistického spracovania dát v štatistickom
softvéri.
2.1 Predmety z oblasti štatistiky a demografie na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vznikla v roku 1980 (ešte pod názvom
Matematicko-fyzikálna fakulta) po vyčlenení niekoľkých pracovísk spod
Prírodovedeckej fakulty. Spomedzi fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave
ponúka najpestrejšiu škálu predmetov (na všetkých troch stupňoch
vysokoškolského štúdia), ktoré sa zaoberajú teóriou pravdepodobnosti,
matematickou štatistikou a štatistickými metódami. Najprirodzenejšiu
kombináciu zameranú na spomínané oblasti tvoria bakalársky študijný program
Poistná matematika (PMA, viď Internetovú stránku FMFI UK, online 2),
magisterský študijný program Pravdepodobnosť a matematická štatistika
(mPMS, viď Internetovú stránku FMFI UK, online 3) a doktorandský študijný
program Aplikovaná matematika (dAPM, viď Internetovú stránku FMFI UK,
online 4). Na prvom stupni štúdia všetci študenti so zameraním na matematiku
absolvujú základný kurz z pravdepodobnosti a štatistiky; platí to pre poslucháčov
bakalárskych študijných programov Poistná matematika, Ekonomická a finančná
matematika (EFM), Manažérska matematika (MMN), Matematika (MAT), a aj pre
študentov matematických učiteľských kombinácií (podrobné študijné plány
všetkých spomínaných študijných programov je možné nájsť na Internetovej
stránke FMFI UK, online 1). Na konci bakalárskeho štúdia poslucháči PMA
absolvujú aj nadstavbové predmety s názvom Teória pravdepodobnosti, Základy
matematickej štatistiky, Matematická štatistika a Počítačová štatistika (rovnaké
predmety navštevujú aj študenti programu MAT so špecializáciou na
Pravdepodobnosť a matematickú štatistiku). Študenti EFM majú možnosť si
zapísať predmety Štatistické metódy, Počítačová štatistika či Ekonometria. Na
bakalárskom študijnom programe MMN medzi povinné predmety patrí 4hodinová prednáška s názvom Matematická štatistika.
Na magisterskom stupni sa nadstavbové predmety z oblasti štatistiky
koncentrujú predovšetkým na študijných programoch Pravdepodobnosť
a matematická štatistika a Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
(mEMM, podrobnejšie viď Internetovú stránku FMFI UK, online 1). Študenti majú
možnosť absolvovať napríklad predmety Viacrozmerné štatistické analýzy (1) a
(2), Regresné modely (1) a (2), Náhodné procesy (1) a (2), Markovovské procesy
(1) a (2), Bayesovská štatistika, Analýza kategoriálnych dát, Neparametrická
štatistika, ale napríklad aj výberové predmety Programovanie v softvéri SAS či
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Analýza prežívania. Vyučovanie demografie má na FMFI UK menšie zastúpenie,
je sústredené hlavne do predmetov Demografická štatistika (na programe PMA)
a Matematické modely v demografii (na programoch mPMS a mEMM).
Počítačové aplikácie preberanej teórie sa najčastejšie prezentujú v prostredí
voľne dostupného softvéru R. Okrem toho sa na vyučovacie a výskumné účely
používajú aj softvéry MS Excel, Matlab, SAS, či rôzne databázové programy ako
MS Access či MySQL.
V ostatných rokoch sa vyučovanie štatistiky posilnilo aj na niektorých
informatických zameraniach, a to najmä vďaka novovzniknutému samostatnému
bakalárskemu študijnému programu Bioinformatika, ktorý vo svojom študijnom
pláne obsahuje aj 4-hodinový kurz s názvom Pravdepodobnosť a štatistika. Na
magisterskom stupni je pre študentov informatiky v ponuke prednáška
Počítačová štatistika, a samozrejme aj mnoho ďalších kurzov, ktoré si študenti
môžu zapísať vďaka slobodnému výberu predmetov v kreditovom systéme
univerzity.
2.2 Štatistika v biofyzikálnom a biomedicínskom výskume
V poslednom desaťročí vznikol dopyt po zavedení, resp. rozšírení predmetov
zameraných na výučbu štatistiky aj v medziodborových študijných programoch
biomedicínskej fyziky (BMF a mFBM, ktoré sú vyučované v spolupráci s LF, viď
Internetovú stránku FMFI UK, online 5 a 6) ako aj v jednoodborových študijných
programoch Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika (OZE, viď
Internetovú stránku FMFI UK, online 7) a Biofyzika (FBF, viď Internetovú stránku
FMFI UK, online 8) a na doktorandskom stupni dBIF ponúkanom aj pre
absolventov mFBM (viď Internetovú stránku FMFI UK, online 9). Hlavným
dôvodom bolo uvedomenie si, že štatistika sa stáva jazykom odborných diskusií
a ovplyvňuje rozhodovanie nielen v oblasti ekonómie a politiky, ale aj biológie
a medicíny, a že v storočí informačných technológií porozumenie štatistike
nadobúda ten najvyšší význam. Ale aj v kratšom časovom horizonte je úloha
dobrého štatistického porozumenia nezastupiteľná pri vypracovávaní
záverečných prác, najčastejšie experimentálneho (resp. klinického) alebo
experimentálno-teoretického charakteru, ktorých tematické zameranie je
obvykle súčasťou projektov a výskumu vykonávaného na školiacom pracovisku.
So zámerom zvýšiť pripravenosť absolventov týchto študijných programov na
prácu v interdisciplinárnych tímoch v oblasti základného a klinického
biomedicínskeho výskumu, klinickej praxe alebo verejného zdravotníctva, sa
postupne vytvorili predmety venované štatistike a aplikovanej matematike na
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.
Zo zoznamu predmetov vyberáme: bakalárske predmety Pravdepodobnosť
a štatistika, Spracovanie experimentálnych údajov, Úvod do bioštatistiky,
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Počítačové modelovanie, magisterské predmety Aplikácie matematickej
štatistiky v medicíne / Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov
s aplikáciami v biomedicíne a biofyzike, Modelovanie biologických procesov,
Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika, Špecifiká práce
interdisciplinárnych tímov a doktorandský kurz s názvom Metódy biofyzikálneho
výskumu a kvantitatívna analýza dát. FMFI sa podieľa aj na výučbe bakalárskeho
študijného programu Medicínska biológia na Prírodovedeckej fakulte UK
predmetom Úvod do pravdepodobnosti a bioštatistiky, ako aj na školení
doktorandov LF v Bratislave, pričom predmet Biomedicínska štatistika je medzi
povinne voliteľnými predmetmi pre všetky akreditované doktorandské
programy.
Sylaby predmetov vychádzajú z dlhoročnej skúsenosti vyučujúcich pri riešení
projektových úloh v oblasti základného aj aplikovaného biomedicínskeho
výskumu a sú zostavené tak, aby po absolvovaní predmetu boli študenti
pripravení uplatniť získané schopnosti a zručnosti v reálnych výskumných
situáciách. Dôraz sa kladie na pochopenie štatistických pojmov a ich funkcie
v kontextoch rôznych výskumných problémov, na porozumenie „filozofii“
testovania štatistických hypotéz, ako aj na zvládnutie procedúry testovania
v základných návrhoch experimentálnych a klinicko-epidemiologických štúdií.
Študenti cvičia použitie štatistických metód na reálnych biomedicínskych
a biofyzikálnych údajoch a majú k dispozícii počítačovú učebňu spolu
s pracovnou stanicou, ktorá je vybavená štatistickými a výpočtovými softvérmi
Statistica, StatsDirect, GraphPad Prism (modelovanie biologických dát), Iris
Explorer (analýza obrazu) a MS Excel. V poslednom zmienenom majú študenti
k dispozícii aj doplnok programu MS Excel vytvorený v programovacom jazyku
Visual Basic for Application (autorom je Peter Slezák) tak, aby obsahoval všetky
základné štatistické testy a nástroje na grafické výstupy používané
v biomedicínskom výskume. Učebnica (Waczulíková a Slezák, 2015), materiály
a aj validovaný doplnok sú prístupné na stránkach e-learningu FMFI a LF UK (elearning Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, online; e-learning Univerzity
Komenského, online).
V cvičeniach sú študenti vedení aj k písaniu rozsiahlejších odpovedí v zmysle
interpretácie rozhodnutia o štatistickej významnosti pozorovaných efektov,
pretože okrem predmetov priamo venovaných štatistike sa študenti so
štatistikou stretávajú aj na predmetoch, ktoré sú venované záverečným prácam
alebo príprave na pôsobenie v interdisciplinárnych tímoch v praxi. Študenti
pracujú aj na vlastných projektoch, experimentálnych návrhoch, štatistickom
analytickom pláne a na následnej analýze získaných údajov.
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Pedagogické zámery a ciele štatistického vzdelávania v oblasti biofyzikálneho
a biomedicínskom výskumu vychádzajú z revidovanej Bloomovej taxonómie
(Gavora a kol., 2010):
o vedomosti (zapamätať si a vedieť reprodukovať poznatky),
o pochopenie (porozumieť, vedieť interpretovať),
o aplikácia (naučiť sa používať poznatok v novej situácii),
o analýza a syntéza (naučiť sa poznatky usporiadať, triediť, porovnávať
a spájať),
o evaluácia (naučiť sa hodnotiť, vyjadriť vlastné stanovisko), (pozn. nie je
možné použiť v objektívnych testoch vedomostí, viď nižšie),
o kreativita (rozvíjať schopnosť tvorivo reorganizovať, kategorizovať
a kriticky posudzovať – tzv. critical appraisal).
Pri hodnotení jednotlivých predmetov vyučujúci využívajú testy vedomostí
a zručností zostavené z úloh s výberom z odpovedí. Vo väčšine predmetov
študenti okrem teoretickej časti absolvujú aj praktickú časť skúšky, pričom
v riešení zadania je vyžadovaný a hodnotený aj naratívny prístup, kde je možné
lepšie identifikovať mieru porozumenia problematiky študentom.
Na záver podkapitoly možno povedať, že kombinácia predmetov
z prírodovedných a medicínskych odborov umožňuje našim absolventom vhodne
spojiť vedomosti i) o fyzikálnych zákonitostiach dôležitých pre základné
biologické procesy a ii) o pôsobení fyzikálnych faktorov na biologické systémy, so
znalosťou princípov fungovania a komplexných funkčných vzťahov medzi
biologickými systémami na rôznych stupňoch organizácie. Tým sa okrem iného
redukuje riziko vzniku chýb, ktoré pri práci v hraničných odboroch vznikajú
v dôsledku podcenenia biologickej alebo fyzikálnej časti problematiky. Znalosti
štatistiky jednoznačne zvyšujú hodnotu našich absolventov na trhu práce,
prednostne pre pozície v interdisciplinárnom a multidisciplinárnom prostredí.
Najtypickejšie príklady uplatnenia biofyzikov, biomedicínskych fyzikov
a environmentálnych fyzikov sú uvedené v informačných letákoch jednotlivých
študijných programov (viď Internetovú stránku FMFI UK, online 10, 11 a 12).
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2.3 Vyučovanie štatistiky a demografie na Prírodovedeckej fakulte
Prírodovedecká fakulta patrí počtom študentov a poskytovaných študijných
odborov a programov k najväčším a najstarším fakultám nielen v rámci Univerzity
Komenského, ale aj celého slovenského vysokoškolského systému. Okrem
základných prírodovedných odborov, a to chémie, geológie, biológie, geografie
a environmentalistiky, poskytuje vzdelanie aj v interdisciplinárnych smeroch
štúdia, a to najmä v environmentálne a geograficky zameraných programoch
včítane demografie.
Kurzy štatistky vždy tvorili a aj dnes tvoria povinný základ vo všetkých
odboroch vrátane pedagogického (dvojodborové štúdium pre budúcich učiteľov
stredných škôl) ako súčasť všeobecno-vedného základu na bakalárskom stupni
štúdia (Štatistika pre geografov, Štatistika pre environmentalistov, Bioštatistika,
Bioštatistika pre ekológov, Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti,
Biostatistics, Štatistické metódy v paleobiológii 1 a 2). Obsahom kurzu sú buď len
základy štatistiky, alebo aj vyššia štatistika, prípadne je rozdelená na viacero
predmetov, ktoré na seba nadväzujú ešte v tomto stupni (napr. na Štatistiku pre
geografov nadväzuje predmet Štatistické metódy pre demogeografov).
V magisterskom stupni vo forme povinných, alebo voliteľných predmetov (napr.
pre odbor Geografia sú to predmety: Matematická štatistika pre geografov,
Nástroje štatistického spracovania údajov, v odbore Geológia: Štatistické metódy
v hydrológii a hydrogeológii, Štatistické metódy v paleontológii, Štatistické
metódy v pôdnom prieskume, v odbore Biológia: Bioštatistika pre antropológov,
Aplikovaná štatistika, v odbore Chémia: Štatistická termodynamika, v odbore
Ochrana a využívanie krajiny: Štatistické problémy a aplikačné programy
v geochémii, v odbore Učiteľstvo akademických predmetov: Spracovanie a
interpretácia štatistických dát v pedagogicko-psychologických výskumoch
a ďalšie). Štatistika je imanentnou súčasťou aj množstva ďalších špecializovaných
predmetov, ktoré v názve nemajú slovo „štatistika“, ale je ich aplikačným
a výskumným nástrojom. V odbore geografia sú takými predmetmi napr.
Kvantitatívne metódy pre geografov a Kvalitatívne metódy pre geografov.
Vo všetkých odboroch sa vyučuje okrem „tradičnej“ štatistiky aj priestorová
štatistika, resp. geoštatistika so zameraním na priestorové analýzy
a modelovanie (Priestorové analýzy v GIS s využitím DTM, Geoinformačné
modelovanie v demogeografii, Modelovanie v hydrogeológii a ďalšie). Ich
kompletný zoznam spolu s informačným listom obsahujúcim cieľ, stručnú osnovu
a literatúru k predmetu je prístupný na jednotlivých stránkach katedier
a ústavov, na internetovej stránke fakulty, resp. v Akademickom informačnom
systéme (po prihlásení: Študijné programy → Register predmetov alebo vo
formáte PDF: Študijné programy → Elektronická nástenka predmetov, viď
Študijné ročenky Prírodovedeckej fakulty, online).
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Výučba predmetov prebieha v celofakultných a katedrových učebniach
s využitím širokého spektra komerčných a voľne dostupných programov typu MS
Excel, Statistica, SAS, SPSS, R, Matlab a množstva špecializovaných programov
počínajúc softvérom na vyhodnocovanie vzoriek DNA a končiac softvérom na
vizualizáciu, analýzu a modelovanie geografických dát, resp. geodát (SURFER,
ArcGIS, GRASS, atď.).
Štúdium demografie píše svoju históriu na Prírodovedeckej fakulte spolu
s geografiou. Do polovice 90. rokov 20. storočia sa vyučovala v rámci odboru
Geografia a kartografia v zameraní sociálno-ekonomickej geografie, neskôr
humánnej geografie len ako jeden predmet. Po vzniku Slovenskej a Českej
republiky v roku 1993 mohli slovenskí študenti študovať demografiu v rámci
prírodovedného smeru štúdia už len na Prírodovedeckej fakulte Karlovej
univerzity v Prahe. Vďaka iniciatíve prof. RNDr. Jozefa Mládeka, DrSc. vzniklo
v roku 1998 na Katedre humánnej geografie Oddelenie demogeografie
a demografie s podporou štátu, ktorého úlohou bolo vytvoriť podmienky pre
rozvoj výučby demografie aj na Slovensku. Pracovisko pod jeho vedením
nadviazalo na tradičné geografické smery výučby s demografickým zameraním
(geografia obyvateľstva a sídiel) s postupným rozširovaním demografických
predmetov. V priebehu pár rokov sa etablovala výučba demografie na
geografickej sekcii fakulty vo forme samostatného, resp. dvojodborového
študijného programu od roku 2004 na všetkých stupňoch vysokoškolského
štúdia v dennej aj externej forme v rámci odboru Geografia (Geografia
a demografia, resp. Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve –
bakalársky stupeň, Humánna geografia a demografia v štátnej správe
a samospráve – magisterský stupeň, Humánna geografia a demografia –
doktorandský stupeň).
Väčšiu časť výučby dnes zabezpečuje gestorská katedra Humánnej geografie
a demografie z vlastných „zdrojov“. Veľkú zásluhu na jej vývoji a dosiahnutej
úrovni mali však aj odborníci z iných škôl a praxe, akými boli napr. doc. Ing.
Zuzana Finková, CSc., doc. RNDr. Karol Pastor, CSc., doc. Ing. Iveta Stankovičová,
PhD., či Ing. Miroslav Žirko. Významným prínosom pre výučbu a uplatnenie sa
absolventov na trhu práce má spolupráca s Výskumným demografickým centrom
INFOSTAT-u a Štatistickým úradom SR pri realizácii praxí a stáží študentov.
Aktuálna štruktúra jednotlivých programov podľa ročníkov a predmetov je
uverejnená každoročne v Študijných ročenkách fakulty (akademický rok
2017/2018, stupeň Bc., s. 41-44; stupeň Mgr., s. 51-57, viď Študijné ročenky
Prírodovedeckej fakulty, online).
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Tab. 1 Študijný plán študijného programu Geografia a demografia v štátnej správe
a samospráve – zameranie geografia a demografia, 1. stupeň, denné štúdium
(Zdroj: Študijné ročenky Prírodovedeckej fakulty, online)
Odporúčaný
Týždenný
ECTS
ročník a semester rozsah výuky kredity
Ekonómia pre geografov
1/Z
2P+1C
4
Všeobecná geografia
1/Z
2P+1C
4
Fyzická geografia (1)
1/Z
4P+1C
6
Štatistika pre geografov
1/Z
2P+1C
4
Aplikovaná kartografia
1/Z
1P+1C
3
Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii 1
1/Z
2C
2
Úvod do demografie a demoinformatiky
1/Z
2S
2
Matematika (1)
1/Z
2P+2S
5
Verejná správa
1/L
2P+1C
4
Geoinformatika pre demografiu a humánnu geografiu
1/L
2P+1C
4
Demogeografia a demografia (1)
1/L
2P+1C
4
Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)
1/L
2C
2
Fyzická geografia (2)
1/L
4P+1C
6
Úvod do diaľkového prieskumu Zeme
1/L
2P+1C
4
Matematika (2)
1/L
2P+2S
5
Sociológia pre geografov
2/Z
2P+1C
4
Cudzí jazyk (1)
2/Z
2C
2
Geografia sídiel
2/Z
2P+1C
4
Geografia priemyslu a dopravy
2/Z
2P+1C
4
Demogeografia a demografia (2)
2/Z
2P+1C
4
Počítačová tvorba máp
2/Z
1P+2C
4
Fyzická geografia (3)
2/Z
4P+1C
6
Cudzí jazyk (2)
2/L
2C
2
Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
2/L
2P+1C
4
Dizajn databáz a informačné systémy
2/L
2P+1C
4
Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre
2/L
2P+1C
4
geografov
Fyzická geografia Slovenska
2/L
2P+1S
4
Geoekológia
2/L
2P+1C
4
Štatistické metódy pre demogeografov
2/L
2P+2C
5
Exkurzia z geografie
2/L
56h (7d)
3
Seminár k bakalárskej práci z demografie a
3/Z
2S
4
demogeografie (1)
Geografia mesta
3/Z
2P+1C
4
Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu
3/Z
2P+1C
4
Humánna geografia Slovenska
3/Z
2P+1C
4
Demografické štruktúry
3/Z
2P+1C
4
Regionálny rozvoj , regionálna politika a plánovanie (1)
3/Z
3P
4
Seminár k bakalárskej práci z demografie
3/L
2S
4
a demogeografie (2)
Názov predmetu
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Informatizácia vo verejnej správe
Regionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie (2)
Bakalárska práca z demografie a demogeografie
Vybrané demografické problémy Európy PV
Vybrané kapitoly z kultúrnej geografie Slovenska PV
Obhajoba bakalárskej práce

3/L
3/L
3/L
3/L
3/L

1C+1S
2P+1C
2S
1C+1S
1P+1S

2
4
2
2
3
8

Použité skratky: ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System, Európsky kreditový systém, P –
prednáška, C – cvičenie, S – seminár, PV – povinne voliteľný.

Tab. 2 Študijný plán študijného programu Humánna geografia a demografia v štátnej správe
a samospráve – zameranie demografia v štátnej správe a samospráve, 2. stupeň, denné
štúdium (Zdroj: Študijné ročenky Prírodovedeckej fakulty, online)
Názov predmetu
Diplomová práca z humánnej geografie a demografie (1)
Demografická analýza 1
Populačné projekcie a prognózy
Teória a metodológia humánnej geografie
Sociálna geografia
Kvantitatívne metódy v geografii
Diplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)
Diplomová prax z humánnej geografie a demografie
Demografická analýza 2
Populačný vývoj Slovenska
Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov
Geografia verejnej správy
Teórie a metódy výskumu mesta
Diplomový seminár z humánnej geografie a demografie (3)
Diplomová práca z humánnej geografie a demografie (2)
Demografický seminár
Územné plánovanie
Geografia náboženstiev
Sídelné systémy
Populačný vývoj sveta
Diplomový seminár z humánnej geografie a demografie (4)
Diplomová práca z humánnej geografie a demografie (3)
Demografické teórie a aktuálne výskumné trendy
Priestorová mobilita obyvateľstva
Populačná a rodinná politika
Geoinformačné modelovanie v demogeografii
Obhajoba diplomovej práce
Štátna záverečná skúška

Odporúčaný
ročník a semester
1/Z
1/Z
1/Z
1/Z
1/Z
1/Z
1/L
1/L
1/L
1/L
1/L
1/L
1/L
2/Z
2/Z
2/Z
2/Z
2/Z
2/Z
2/Z
2/L
2/L
2/L
2/L
2/L
2/L
2/L
2/L

Týždenný
ECTS
rozsah výuky kredity
2S
2
2P+1C
4
1P+1C
3
2P
3
2P+1C
4
2P+2C
5
2S
4
21 dní
2
2P+1C
4
2P+1C
4
2P+2C
5
2P+1C
4
2P+1C
4
2S
4
4S
4
2S
2
2P+1S
4
2P
3
2P+1C
4
1P+1C
3
2S
4
4S
4
1P+1S
3
1P+1C
3
1P+1C
3
1P+1S
3
10
5

Použité skratky: ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System, Európsky kreditový systém, P –
prednáška, C – cvičenie, S – seminár.
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Viac informácií o štúdiu a o demografickom a demogeografickom pracovisku
záujemca
nájde
aj
na
internetovej
stránke
katedry
(http://www.humannageografia.sk), kde okrem profilu jednotlivých vyučujúcich,
profilu absolventa a jeho uplatnenia sú k dispozícii aj informácie k výučbe,
predmetom, archív záverečných prác a ďalšie detaily k dotvoreniu obrazu štúdia
demografie na Prírodovedeckej fakulte.
2.4 Predmety zamerané na štatistiku a analýzu dát na Fakulte managementu
Fakulta managementu patrí medzi najmladšie fakulty na UK v Bratislave.
Vznikla až v roku 1991 a do histórie vysokého školstva na Slovensku sa zapísala
tým, že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu
a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Zámerom jej zakladateľov bolo
vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore manažment
zabezpečovala takým spôsobom, ako vo svete uznávané Business Schools, ktoré
pôsobia na zahraničných univerzitách.
Poslaním FM UK je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných
absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske
pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých
najnovších poznatkov z teórie manažmentu.
Na vzniku FM UK po „zamatovej revolúcii“ v roku 1991 sa podieľali dve skupiny
odborníkov: ekonómovia a matematici. Zakladajúci členovia fakulty si boli
vedomí toho, že dobrý manažér musí ovládať aj kvantitatívne metódy na analýzu
údajov, aby tak získal podklady pre svoje rozhodovanie. Dali preto do študijného
programu Manažment už na bakalárskom stupni niekoľko predmetov s takýmto
zameraním. Sú to povinné predmety Matematika I a II, Finančná matematika,
Štatistika a Štatistické metódy (viď Tab. 3). Je to ojedinelý jav na vysokých školách
s týmto zameraním na Slovensku. Inde toľko semestrov výučby matematiky
a štatistiky nemajú. Väčšinou sa štatistika učí len 1 semester.
Bolo obdobie, keď na FM UK boli až 3 semestre štatistiky. Tretí povinný
predmet sa volal Štatistika na PC. V tomto predmete študenti mohli 1 semester
cvičiť použitie štatistických metód v konkrétnych analýzach na reálnych údajoch
pomocou štatistických a výpočtových softvérov MS Excel, Statgraphics a SAS.
Robili vlastné projekty zamerané na analýzu údajov. Vtedy však prichádzali na
fakultu študenti, ktorí ovládali matematiku a bolo ich omnoho menej v ročníku,
približne 120-130, čiže to bolo možné robiť. Dnes je v ročníku až 250-300
študentov, ktorí matematiku ovládajú veľmi slabo. Spôsobilo to hlavne zrušenie
povinnej maturity z matematiky na stredných školách. Na FM UK prichádzajú
študenti, ktorým chýbajú základy logického myslenia a často neovládajú základy
matematiky. Pravdepodobnostné a štatistické myslenie im robí preto
neprekonateľné problémy a štatistické predmety pokladajú za veľmi ťažké, až
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nezvládnuteľné. Na magisterskom stupni si preto už nevolia výberové predmety
zamerané na data mining či marketingovú analytiku. V praxi sú dnes vedomosti
z analýzy údajov, tzv. data science, veľmi žiadané, a tým si naši absolventi znižujú
uplatnenie na trhu práce. Absolventi FM UK z pred 10-20 rokov sú dnes poprední
slovenskí manažéri vo firmách hlavne preto, že mali záujem o štúdium a zvládli
aj metódy analýzy dát. Toto dnešným absolventom chýba: záujem o štúdium
moderných kvantitatívnych metód. Súčasní študenti si myslia, že manažment je
len verbálna veda. Dnes sa však vo svete robí manažment a marketing veľmi
kvantitatívne. Je založený na analýze veľkých objemov príležitostných údajov
a využíva na ich analýzu rôzne metódy z oblasti štatistiky, data miningu,
strojového učenia a umelej inteligencie.
Tab. 3 Študijný plán študijného programu Manažment, 1. stupeň, denné štúdium, povinné
predmety (Zdroj: Internetová stránka FM UK, online 2)
Názov predmetu
Základy manažmentu I
Ekonómia I
Matematika I
Výpočtová technika
Anglický jazyk pre manažérov I
Manažérska ekonomika
1. semester spolu:
Informačné systémy a aplikačný softvér
Ekonómia II
Základy účtovníctva
Matematika II
Základy manažmentu II
Anglický jazyk pre manažérov II
2. semester spolu:
Základy personálneho manažmentu
Ekonómia III
Postupy účtovania pre podnikateľov
Štatistika
Finančná matematika
Anglický jazyk pre manažérov III
3. semester spolu:
Základy finančného manažmentu
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Štatistické metódy

ECTS
kredity
5
5
5
5
2
3
25
5
5
5
5
5
2
27
5
5
5
5
5
2
27
5
5
5

Hodiny
týždenne
4
4
4
4
2
2
20
4
4
4
4
4
2
22
4
4
4
4
4
2
22
4
4
4

Odpor.
semester
1
1
1
1
1
1

Spôsob
hodnotenia
P, S
P, S
P, S
P, S
P
P

2
2
2
2
2
2

P, S
P, S
P, S
P, S
P, S
P, S

3
3
3
3
3
3

P, S
P, S
P, S
P, S
P, S
P

4
4
4

P, S
P, S
P, S
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Projektový manažment
5
4
4
Marketing
5
4
4
Pracovné právo
3
2
4
4. semester spolu:
28
22
Úvod do podnikania
5
4
5
Databázy
5
4
5
Peniaze a bankovníctvo
3
2
5
Obchodné právo I
3
2
5
Seminár k bakalárskej práci
2
2
5
predmet bloku
3-5
2-4
5
predmet bloku
3-5
2-4
5
5. semester spolu:
24 - 28
18 - 22
Operačný manažment a logistika
5
4
6
Controlling
5
4
6
Obchodné právo II
5
4
6
Projekt bakalárskej práce
3
2
6
predmet bloku
3-5
2-4
6
predmet bloku
3-5
2-4
6
6. semester spolu:
24 - 28
18 - 22
Štátna skúška
6
Ekonómia a financie
1
6
Manažment
1
6
Obhajoba bakalárskej práce
3
6
Spolu:
155 - 163
Použité skratky: ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System,
kreditový systém, P – priebežné hodnotenie, S – skúška.
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P, S
P, S
S
P, S
P, S
P, S
S
P

P, S
P, S
S
P

Európsky

Stručná osnova predmetu Štatistika na FM UK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod do predmetu. Popisná štatistika, prvotné spracovanie štatistických súborov –
frekvenčné tabuľky, kontingenčné tabuľky.
Úvod do teórie pravdepodobnosti. Podmienená pravdepodobnosť, nezávislosť a
Bayesova veta.
Náhodná premenná – definícia, typy NP (diskrétna a spojitá), transformácia, rozdelenie
pravdepodobnosti.
Distribučná funkcia a jej základné vlastnosti. Funkcia hustoty pre spojitú náhodnú
premennú.
Typy teoretických pravdepodobnostných rozdelení (binomické rozdelenie, normálne
rozdelenie).
Pravdepodobnostné rozdelenia odvodené z normálneho rozdelenia.
Limitné vety, náhodný vektor.
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8.

Úvod do matematickej štatistiky. Náhodný výber a jeho základné vlastnosti. Výberové
charakteristiky.
9. Bodové a intervalové odhady parametrov populácie pre náhodný výber z normálneho
rozdelenia.
10. Úvod to testovania štatistických hypotéz. Chyby prvého a druhého druhu pri testovaní
štatistických hypotéz.
11. Testovanie štatistických hypotéz: parametrické testy.
12. Testovanie štatistických hypotéz: vybrané neparametrické testy (testy normality,
znamienkový test).

Stručná osnova predmetu Štatistické metódy na FM UK
1. Prehľad štatistických metód vhodných na skúmanie závislostí medzi javmi, resp.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

premennými.
Analýza závislostí medzi kvalitatívnymi premennými: asociácia, chí-kvadrát test, miery
asociácie, poradová asociácia.
Analýza rozptylu (ANOVA): cieľ, obsah, druhy. ANOVA parametrická: ANOVA tabuľka.
ANOVA neparametrická: Kruskalov-Wallisov test.
Analýza závislostí medzi kvantitatívnymi premennými: korelačná a regresná úloha.
Korelačná úloha: kovariancia, korelačný koeficient, kovariančná a korelačná matica a ich
základné vlastnosti.
Regresná úloha: druhy regresných modelov. Jednoduchý lineárny regresný model: odhad
parametrov (MNŠ – metóda najmenších štvorcov), testovanie významnosti modelu a jeho
parametrov, intervaly spoľahlivosti pre parametre, kvalita modelu: koeficient
determinácie, grafická analýza. Odhady závislej premennej.
Viacnásobný lineárny regresný model: druhy modelov, podmienky odhad a interpretácia
parametrov, heteroskedascita, multikolinearita.
Analýza časových radov: základné pojmy, indexy. Rozklad časového radu na zložky:
trendovú, sezónnu, cyklickú a náhodnú zložku (multiplikatívny, aditívny).
Subjektívne určovanie trendu v časovom rade a určovanie trendu pomocou
matematických kriviek: priamka, parabola, Gompertzova krivka, exponenciálny trend,
logistický trend.
Metóda kĺzavých priemerov pri určovaní trendu. Exponenciálne vyrovnávanie.
Sezónna zložka v časovom rade. Wintersonova metóda (aditívna, multiplikatívna).
Prognózovanie pomocou analýzy časových radov. Testy náhodnosti.

2.5 Doktorandské kurzy zo štatistiky na Lekárskej fakulte
Vyučovanie štatistiky na LF UK v Bratislave sa sústreďuje do tretieho,
doktorandského stupňa štúdia, na JLF UK ponúkajú predmety venované
štatistike a demografii aj na bakalárskom stupni v študijnom programe Verejné
zdravotníctvo, ako sme už spomenuli v úvode kapitoly 2. Bližšie informácie
o štruktúre predmetov na bakalárskom resp. doktorandskom stupni je možné
získať na webových stránkach JLF (Internetová stránka JLF, online 1 resp. 2).
Keďže spoluautorka článku zabezpečuje výučbu predmetu Biomedicínska
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štatistika na LF (Internetová stránka LF UK, online), v ďalšom texte sa budeme
venovať tomuto predmetu. Na základe získanej spätnej väzby doktorandi, ako aj
vedeckí pracovníci lekárskych fakúlt, považujú za hlavné prekážky lepšieho
využitia vedeckých faktov a analytických možností najčastejšie: nízky počet
vyučovacích hodín, nedostatočný tréning a nedostatočnú komunikáciu so
školiteľom, resp. v rámci tímu na tému vhodného výskumného návrhu, postupu
a analytického prístupu. Zaradenie predmetu Biomedicínska štatistika však rieši
len časť problémov. Absolventi predmetu pravidelne upozorňujú aj na
nedostatok času na štúdium, nízku časovú dotáciu predmetu, ako aj jeho
náročnosť, najmä v dôsledku absencie podmieňujúcich predmetov na
pregraduálnom stupni. Ďalej upozorňujú na limitovaný prístup k dôkazom v štýle
EBM (evidence-based medicine) a malé zručnosti pri vyhľadávaní odbornej
literatúry. Alternatívou je samoštúdium, čo je však bez dostatočnej
predchádzajúcej prípravy v rámci vysokoškolského vzdelávania často
kontraproduktívne. Pri dnešnej dobrej dostupnosti analytických nástrojov
„na klik“ si študent (mladý vedec) môže vypestovať zlé návyky, ktoré vedú
k schematickému používaniu štatistických metód bez overenia predpokladov ich
použitia. To následne vedie k publikovaniu nepravdivých a/alebo nespoľahlivých
záverov.
Vyučujúci predmetu priebežne upravujú didaktický prístup tak, aby spravili
predmet pre študentov čo najzrozumiteľnejším a najpríťažlivejším. Vo
výsledkoch vzdelávania sa sústreďujú na získanie základných znalostí
metodológie vedeckého postupovania v medicínskom výskume, schopnosti
sformulovať a testovať výskumné hypotézy a prepojiť ich so základnými
experimentálnymi a klinickými návrhmi (dizajnami), zručnosti sumarizovať
a opísať získané dáta, testovať medziskupinové a vnútroskupinové rozdiely
a vzťahy v najčastejšie sa vyskytujúcich situáciách, ako aj interpretovať výsledky
v súlade s výstupmi štatistických analýz a použiť zodpovedajúce grafické,
tabuľkové a textové výstupy do odborných prác.
Stručná osnova predmetu Biomedicínska štatistika
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Vzťah medzi medicínou založenou na dôkazoch (evidence based medicine)
a štatistikou, medicínsky experiment / klinická štúdia, výskumná hypotéza.
Práca s dátovým súborom, opisná štatistika, rozdelenie dát, grafická prezentácia dát,
extrémne odchýlky, transformácia dát, normalizácia rozdelenia, dôležitosť odhadu
veľkosti výberu.
Úvod do testovania štatistických hypotéz.
Parametrické testy významnosti pre jeden alebo dva výbery, neparametrické alternatívy.
Testy významnosti pre porovnanie viac ako dvoch výberov – analýza rozptylu (ANOVA),
metódy viacnásobných porovnaní, neparametrické alternatívy.
Kontingenčné tabuľky a štatistiky založené na chí-kvadrát testoch, testy významnosti pre
proporcie, metódy používané v populačných a diagnostických výskumoch.

78

7.
8.

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

Korelácia, regresia, viacnásobná regresia.
Logistická regresia, Kaplanova-Meierova
proporcionálneho rizika.

analýza

prežívania,

Coxov

model

Aj keď je samotné zaradenie predmetu Biomedicínska štatistika dôležitým
krokom pre zvýšenie odbornej pripravenosti lekárov a vedeckých
a zdravotníckych pracovníkov, je potrebné pracovať aj na vytvorení podmienok,
aby si študenti a zamestnanci LF mohli kedykoľvek doplniť vzdelanie v oblasti
výskumného dizajnu a štatistických analýz či už v rámci štúdia, alebo ako súčasť
celoživotného vzdelávania v rámci UK. Súčasne je žiaduce vytvoriť možnosti
a priestor, aby základnú štatistickú analýzu svojich dát mohli samostatne vykonať
a/alebo skonzultovať s odborníkmi.
3 Možnosti zlepšenia vyučovania štatistiky a demografie
Ako sme mohli vidieť v druhej kapitole tohto príspevku, vyučovanie štatistiky
a demografie je na Univerzite Komenského v Bratislave veľmi rôznorodé.
Napríklad na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky existuje niekoľko
študijných programov, ktoré ponúkajú študentom hlboký (vedecký aj aplikačný)
pohľad do sveta matematickej štatistiky, teórie pravdepodobnosti či teórie
časových radov. Možno tu ale chýba zameranie (magisterský študijný program
alebo podprogram) orientovaný na tzv. data science, teda na odbor, ktorý je
primárne zameraný na analýzu dát a združuje rôzne techniky vyhodnotenia
a ukladania dát, programové riešenia, techniky strojového učenia, prácu
s veľkými dátami (big data) a pod. Zriadenie takého študijného (pod)programu
by pravdepodobne ešte zvýšilo záujem študentov o štatistiku a zatraktívnilo
absolventov FMFI UK na trhu práce. Všeobecne pritom môžeme skonštatovať, že
absolventi štatistických a príbuzných študijných programov FMFI (napr.
Ekonomickej a finančnej matematiky, Poistnej matematiky či Manažérskej
matematiky) nemajú problémy s uplatnením sa v praxi. Obvykle sa zamestnajú
v komerčnej sfére (v bankách, poisťovniach či v iných spoločnostiach). Paradoxne
len zlomok z nich hľadá uplatnenie v štátnej sfére, napr. na Štatistickom úrade
SR alebo na analytických oddeleniach ministerstiev.
Pri ďalších vysokoškolských odboroch, v rámci ktorých štatistika vystupuje len
ako podporná disciplína, by pravdepodobne pomohlo vytvorenie
celouniverzitnej platformy, ktorá by zabezpečovala vyučovanie základov
štatistiky na všetkých študijných programoch, kde to je potrebné (viď záver
podkapitoly 2.4). Takýto krok by viedol k určitému zjednoteniu rôznorodých
kurzov štatistiky a zefektívneniu ich výučby. Okrem toho na základný kurz
štatistiky by potom mohli nadväzovať špecifické, nadstavbové predmety, ktoré
by už reflektovali potreby a očakávania konkrétneho študijného programu.
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V prípade demografie a súvisiacich predmetov treba konštatovať, že úspešné
ukončenie štúdia vyžaduje od študentov zvládnutie a osvojenie najmä
matematiky a štatistiky. So všeobecným trendom zhoršovania matematickej
gramotnosti stredoškolákov a náročnosťou štúdia demografie sa znižuje záujem
o štúdium demografie aj v kombinácii s geografiou. Z pohľadu zlepšenia štúdia
sa javí perspektívne v bakalárskom stupni posilniť počítačové zručnosti
v kombinácii s pochopením metodických postupov a aplikačne orientované
predmety. Na magisterskom stupni by sa mal zvýšiť dôraz na zvládnutie
poznatkov a zručností vedúcich k expertným analýzam, syntézam
a predpovediam vývoja populačných procesov a javov v priestore a v čase,
aplikácii cenzálneho a mikrocenzálneho výskumu s vysokou mierou invencie
a samostatnosti z pozície riadiaceho pracovníka, tvorivého použitia metód
a techník demografického a demogeografického výskumu v súlade s aktuálnymi
požiadavkami praxe, a to najmä verejnej správy s dôrazom na trh práce a ľudské
zdroje.
4 Záver
V rámci tohto konferenčného príspevku sme sa snažili priblížiť, v akej forme
prebieha vyučovanie štatistických a demografických predmetov na Univerzite
Komenského v Bratislave. V praxi sa čoraz väčší dôraz kladie na analýzu
a štatistické spracovanie dát, a aj od absolventov iných, nepríbuzných odborov
univerzity sa očakáva, aby aspoň na základnej úrovni dokázali vyhodnotiť
a interpretovať výsledky svojich vlastných výskumov. Práve preto je dôležité, aby
univerzita nielen poskytovala vyučovanie základných kurzov štatistiky, ale aby ich
aj presadila do blokov povinných či povinne voliteľných predmetov v rámci čo
najširšieho spektra študijných programov. Podobne to je aj s vyučovaním
základných predmetov z demografie, ktoré buď ako profilové predmety, alebo
doplnkové kurzy, nájdu svoje uplatnenie v rámci rôznych študijných odborov
a programov univerzity. My, ako členovia Slovenskej štatistickej a demografickej
spoločnosti, ktorí celkovo spolupracujú so štyrmi rôznymi fakultami Univerzity
Komenského v Bratislave, v spôsobe vyučovania štatistických a demografických
predmetov môžeme zohrávať akúsi koordinačnú úlohu. Našim hlavným cieľom
by pritom malo byť, aby sme do istej miery zlepšili a zosúladili niektoré kurzy
z oblasti štatistiky a demografie.
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Abstrakt: Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľa so stručnou históriou a súčasnosťou výučby
štatistiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Abstract: The aim of this article is to acquaint the reader with a brief history and present
teaching of statistics at the University of Economics in Bratislava.
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1 Úvod
Celosvetový význam štatistiky dokumentuje skutočnosť, že Valné
zhromaždenie OSN schválilo 20. október za Svetový deň štatistiky. Treba
zdôrazniť, že v poslednom období nadobúda výučba štatistiky kvalitatívne novú
dimenziu implikovanú prudkým rozvojom špecializovaných štatisticky
orientovaných softvérových produktov, ktorých využitie systematicky
sprístupňuje aj katedra štatistiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
2 História štatistiky na Ekonomickej univerzite
Na úvod by sme sa stručne zoznámili s históriou vzniku Katedry štatistiky, ktorá
od roku 1991 pôsobí na pôde Ekonomickej univerzity v rámci Fakulty
hospodárskej informatiky a zaoberá sa výukou štatistických predmetov.
Štatistika sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave vyučovala už od vzniku jej
predchodkyne Vysokej obchodnej školy, pričom prednášajúci boli pracovníci
Ústavu národného hospodárstva. V roku 1950 bol založený Ústav sociálnoekonomickej štatistiky ako jeden z novozriadených ústavov školy, na ktorom sa
prvýkrát na Slovensku začala vyučovať štatistika ako samostatná vedná
disciplína. Okrem štatistiky sa pracovníci ústavu venovali aj výučbe matematiky,
čo viedlo k jeho rozšíreniu a napokon v roku 1952 aj premenovaniu na Katedru
štatistiky a matematiky. Do zakladateľskej generácie učiteľov na Katedre
štatistiky a matematiky patrili: doc. JUDr. Ján Svetoň, Ing. Anton Klas, RNDr.
Anton Kotzig, JUDr. Michal Senčák, Ing. Adam Laščiak, Ing. Milan Kovačka, Ing.
Oľga Kontšeková a Ing. Jaroslav Jílek. Postupne so zvyšujúcimi sa požiadavkami
na výučbu ako aj jej špecializáciou na začiatku roku 1960/61 dozrel čas na
rozčlenenie katedry na Katedru štatistiky a Katedru matematiky. Od tohto roku
sa datuje vznik Katedry štatistiky na Ekonomickej univerzite.
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Dôležitým medzníkom vo vývoji katedry bolo zriadenie študijného odboru
Ekonomická štatistika v akademickom roku 1977/78. Prví absolventi ukončili
štúdium v roku 1981. Od školského roka 1991/92 sa začala realizovať
transformácie štúdia na vtedajšej Vysokej škole ekonomickej (VŠE) v dvoch
stupňoch. Začala sa výučba hlavnej špecializácie Štatistika a vedľajšej
špecializácie Hospodárska štatistika. V akademickom roku 1995/96 sa
dobudovala transformácia a vytvorila sa študijná špecializácia Aplikovaná
štatistika a paralelná špecializácia Poistná matematika a štatistika. Nakoniec
v akademickom roku 2007/2008 bol úspešne akreditovaný na II. stupni študijný
program Štatistické metódy v ekonómii v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne
metódy v ekonómii, ktorý reaguje na zvýšený dopyt po kvalitných štatistických
analýzach v súčasnosti.
3 Štatistika na Ekonomickej univerzite v súčasnosti
Katedra štatistiky je v súčasnosti jednou z katedier Fakulty hospodárskej
informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave. Venuje sa pedagogickej ako aj
vedecko-výskumnej činnosti. Členovia katedry zabezpečujú výučbu rôznych
štatistických predmetov na všetkých stupňoch štúdia a popri tom sa aktívne
podieľajú na riešení výskumných projektov. Súčasťou ich práce je aj publikačná
činnosť. Pracovníci katedry sú rozdelení do dvoch sekcií: Sekcia štatistických
metód a Sekcia sociálnej, hospodárskej a demografickej štatistiky.
Katedra zabezpečuje výučbu predmetu Štatistika na prvom, bakalárskom
stupni štúdia na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity okrem Fakulty
aplikovaných jazykov a na všetkých formách štúdia. Na druhom stupni Katedra
štatistiky gestoruje akreditovaný študijný program Štatistické metódy
v ekonómii (ďalej ŠME). Štandardná dĺžka štúdia v tomto študijnom programe je
2 roky, pričom zoznam jednotlivých predmetov denného štúdia spolu s ich
výmerou je uvedený v prílohe 1.
Študenti sa počas štúdia v rámci vyučovaných predmetov oboznámia so
širokou škálou štatistických metód a možnosťami ich aplikácie v ekonomickej
praxi. V rámci cvičení využívajú štatistické softvéry SAS a Statgraphics, ktoré im
umožňujú lepšie pochopenie princípu jednotlivých metód a interpretáciu ich
výsledkov, ako aj možnosť analýzy veľkých súborov. V rámci spolupráce so
Štatistickým úradom Slovenskej republiky je študentom pri tvorbe záverečných
prác umožnená práca s reálnymi databázami údajov z viacerých výberových
zisťovaní.
Celkový počet študentov študijného programu ŠME k 30. aprílu 2018 bol 56
študentov. I napriek pomerne veľkému počtu iných študijných programov na
fakulte alebo univerzite možno podľa počtu prihlásených študentov v budúcom
roku hovoriť o pretrvávajúcom pozitívnom záujme o študijný program ŠME.
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Obr. 1: Vývoj počtu absolventov študijného programu ŠME v rokoch 2011 až 2017
(Zdroj: Správa o pedagogickej činnosti FHI za rok 2017)

Vývoj počtu absolventov študijného programu 2. stupňa ŠME na Ekonomickej
univerzite dokumentuje obrázok 1. Absolventi študijného programu ŠME majú
široké možnosti uplatnenia, nakoľko schopnosť kvalifikovaného spracovania
údajov je predpokladom na tvorbu pravdepodobnostno-štatistických a
prognostických modelov pre potreby rozhodovania a riadenia v praxi. Naviac,
absolvovanie predmetov spadajúcich pod sekciu sociálnej, hospodárskej
a demografickej štatistiky im umožňuje podieľať sa tvorbe štatistických
ukazovateľov, pôsobiť v regionálnych orgánoch štátnej štatistiky a robiť
kvalifikované analýzy v sociálnej, demografickej a národohospodárskej oblasti.
Okrem druhého stupňa štúdia Katedra štatistiky od roku 1999 až po rok 2010
garantovala spoločne s Katedrou matematiky doktorandské štúdium vo vednom
odbore 62-11-9 Štatistika. Za toto obdobie úspešne absolvovalo štúdium
a vedecko-akademickú hodnosť získalo 40 doktorandov. V roku 2009 bol na III.
stupni štúdia akreditovaný študijný program Kvantitatívne metódy v ekonómii
v študijnom odbore rovnomenného názvu. Absolventi štúdia sú pripravení
pôsobiť vo vedeckej sfére, ale aj v praxi pri aplikácii pokročilých štatistických
metód na rôznych úrovniach riadenia hospodárstva.
4 Záver
Je dôležité si uvedomiť, že v súčasnosti prudko rastie význam výsledkov
kvalitných štatistických analýz a modelových prístupov. Potreba kvalitného
prognózovania vyžaduje po spracovaní štatistických údajov ich využitie
modernými metódami predpovedania budúceho vývoja. Študijný program ŠME
na Ekonomickej univerzite v Bratislave umožňuje študentom získať vedomosti
z širokého spektra kvantitatívnych prístupov založených na štatistických
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analýzach v aktuálnom ekonomickom a sociálnom prostredí. Ambíciou katedry
do budúcnosti je zvýšiť kvalitu vyučovaných predmetov a zamerať sa na
skvalitnenie ich obsahu v súlade s trendom ich vývoja.
5 Literatúra
Katedra štatistiky. Včera, dnes a zajtra. Bratislava: Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-3455-0
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Výuka statistických a demografických studijních oborů
v České republice
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Abstrakt: Příspěvek prezentuje studijní obory v České republice, které jsou zaměřeny na
statistiku a demografii. Uvádí vysoké školy a fakulty (příp. katedry), které tyto obory nabízejí,
a charakterizuje oblasti studia těchto oborů a uplatnění absolventů v praxi. Text je rozčleněn
zvlášť pro statistické a demografické obory a v rámci těchto dvou částí je další členění podle
úrovně studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Nabídka studia je poměrně široká, časté
jsou kombinace dvou i více oborů, které jsou sdruženy do jednoho studijního oboru.
Abstract: The contribution presents the study programmes in the Czech Republic, which are
focused on statistics and demography. It mentions universities and faculties (departments),
which offer these study programmes, it characterizes fields of study and applications of
graduates in practice. The text is divided into statistical and demographical parts and then
according to the study degree (bachelor, master’s, doctoral). The offer of studies is rather wide,
combinations of two or more fields of study in one study programme are frequent.
Klíčová slova: Statistika, demografie, výuka, Česká republika
Key words: Statistics, demography, teaching, Czech Republic

1 Úvod
Kvantitativní metody patří mezi méně vyhledávané oblasti vysokoškolského
studia. V převaze jsou humanitní obory; jazykově nadané žáky láká například
studium zahraničního obchodu, příp. diplomacie. Jen část absolventů těchto
oborů však najde jejich uplatnění v praxi. Protože jsou ale na takové obory
vzhledem k vysokému zájmu vybírání jen velmi dobří uchazeči, není pro některé
problém najít si zaměstnání, kde by uplatnili své znalosti kvantitativních metod,
získané na vysoké škole, často zdokonalené samostudiem, případně pokračují ve
studiu kvantitativně zaměřeného oboru. Mnozí z nich teprve na vysoké škole
zjistí, že jsou kvantitativní metody zajímavé, velmi užitečné a dobře uplatnitelné
v rozličných oblastech.
Cílem tohoto článku je pokusit se zmapovat, jaké obory zaměřené na studium
statistiky a demografie lze studovat v České republice, co je jejich obsahem,
případně jaké je uplatnění absolventů v praxi. Dále budeme používat termín
„obor“, i když podle platné novely zákona o vysokých školách mají být všechny
studijní obory převedeny na studijní programy (u habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem se však používá stále termín „obor“).
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2 Statistické studijní obory
Statistika je samozřejmě široký pojem zastřešující např. matematickou
statistiku, ekonomickou statistiku (stejně jako další oblasti aplikované statistiky)
a v nejširším zaměření i demografii, které v tomto článku bude věnována
samostatná pozornost. Odpovídá to také vědeckému zaměření odborných
společností, kdy v České republice existuje jak Česká statistická společnost, tak
Česká demografická společnost, obdobně jako na Slovensku jsou v rámci jedné
společnosti uvedeny oba tyto termíny.
Statistické předměty jsou vyučovány na řadě fakult v České republice, viz
(Česká statistická společnost, 2018). Jen na některých z nich lze studovat
specializované statistické obory. Všimněme si nejprve oborů, které ve svém
názvu mají pojem „statistika“. Pak se pokusíme zmapovat i jiné názvy, které by
studium statistiky mohly zahrnovat v rámci kombinace různých vědních oblastí,
a to buď v rámci kvantitativních metod, případně i mimo ně.
Studijní obory budou v dalších částech této kapitoly rozděleny podle obvyklých
stupňů studia, tj. na bakalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul Ing. či
Mgr.) – dále pouze „magisterské“ a doktorské (titul Ph.D.).
2.1 Bakalářské obory
Bakalářské statisticky zaměřené obory lze studovat například na Vysoké škole
ekonomické v Praze (VŠE), a to na Fakultě informatiky a statistiky (FIS) v rámci
studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice. Jsou to:
 Statistické metody v ekonomii (SM),
 Statistika a ekonometrie (SE).
Studenti těchto oborů získají základní znalosti především z matematické
statistiky, statistických metod, stochastických modelů, z hospodářské a sociální
statistiky a dále buď z ekonomické demografie (v případě oboru SM, viz Fakulta
informatiky a statistiky VŠE, 2017a), nebo např. z programů pro matematické
modelování (v oboru SE, viz Fakulta informatiky a statistiky VŠE, 2017b).
Absolventi obou oborů nacházejí běžně praktické uplatnění v centrálních
ekonomických institucích, pojišťovnách, bankách, ve výzkumných ústavech
a v investičních fondech. Své znalosti mohou aplikovat v marketingových
výzkumech či výzkumech veřejného mínění, stejně jako v podnikových řídících
útvarech.
Dále lze statistické obory studovat na přírodovědeckých fakultách, například
na Masarykově univerzitě (obor Statistika a analýza dat) a na Univerzitě
Palackého v Olomouci (obor Aplikovaná statistika). V prvním případě „cílem
studia je poskytnout studentům přehled základních matematicko-statistických
a informatických disciplín používaných při analýze a zpracování hromadných dat“
(Masarykova univerzita, 2018a). Předpokládá se uplatnění absolventů např. ve
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vědecko-pedagogických zařízeních, finančních, bankovních, pojišťovacích
institucích, institucích státní správy a samosprávy, ve výrobní a obchodní sféře.
Obor Aplikovaná statistika je nabízen v rámci studijního programu Aplikovaná
matematika. Kromě základních předmětů do výuky zařazena „biometrie,
psychometrie, výběrová šetření, kontrola kvality, zpracování dat“ (Katedra
matematické analýzy a aplikací matematiky, 2018).
Studium statistiky je zahrnuto i v dalších oborech, např. lze uvést obor
Matematika a finanční studia, který nabízí Fakulta aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), (Fakulta aplikovaných věd ZČU, 2018a).
Tento obor je zaměřen na matematiku, statistiku, informatiku a finance; na
výuku základů těchto předmětů navazuje výuka finanční informatiky, výpočtové
statistiky, finanční a pojistné matematiky, modelů analýzy firmy, teorie
informace, matematické ekonomie a základů náhodných procesů. Absolventi se
mohou uplatnit jako součást firemní skupiny projektující firemní informační a
manažerský systém, jako součást firemní analytické a ekonomické skupiny, nebo
jako ekonomičtí a finanční analytici.
2.2 Magisterské obory
Samostatný název Statistika nese magisterský obor ve studijním programu
Kvantitativní metody v ekonomice na Fakultě informatiky a statistky VŠE (Fakulta
informatiky a statistky VŠE, 2017c). Studium představuje průřez nejpoužívanějšími statistickými metodami a postupy potřebnými při analýze ekonomických dat souběžně s podstatnými stránkami pojistného inženýrství.
Absolventi naleznou uplatnění v pojišťovnách, penzijních fondech a zdravotních
pojišťovnách a také v oblasti státní a podnikové statistiky, ve sféře finančních
aktivit, v marketingových, poradenských a výzkumných institucích.
Statisticky zaměřený je také obor Pravděpodobnost, matematická statistika
a ekonometrie akreditovaný v rámci studijního programu Matematika na
Matematicko-fyzikální fakultě (MFF) Univerzity Karlovy (Matematicko-fyzikální
fakulta, 2018a). Studium zahrnuje oblasti pravděpodobnosti, optimalizace,
statistického modelování a náhodných procesů. Hlavním cílem oboru je připravit
absolventy pro úspěšné uplatnění jak v praxi (finance, průmysl, telekomunikace,
marketing, lékařství, přírodní vědy), tak i v akademické kariéře.
Na Masarykově univerzitě mají absolventi bakalářského studia možnost
pokračovat ve stejnojmenném oboru Statistika a analýza dat (Masarykova
univerzita, 2018b), který je zaměřen na studium matematicko-statistických
metod pro analýzu hromadných dat, jejich počítačovou implementaci a na
metody a způsoby počítačového zpracování rozsáhlých datových souborů.
Předpokládá se uplatnění absolventů při řešení interdisciplinárních úloh zejména
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v oblasti ekonomie, bankovnictví, biometriky, životního prostředí a v dalších
přírodovědných i technických oborech.
Dalším magisterským oborem se zaměřením na statistiku je Matematika
a finanční studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU (Fakulta aplikovaných věd
ZČU, 2018b), což je sice matematický obor, ale s důrazem na statistiku, diskrétní
a spojitou optimalizaci a matematické modelování v ekonomii a financích.
Absolventi se mohou uplatnit v oblastech financí, bankovnictví a pojišťovnictví,
v poradenských a investičních firmách, na analytických pozicích apod.
Na VŠE je studium statistiky zahrnuto i v anglicky vyučovaných (placených)
oborech Quantitative Economic Analysis a Official Statistics, viz (Fakulta
informatiky a statistky VŠE, 2018). Na MFF Univerzity Karlovy lze výše uvedený
magisterský obor studovat i v angličtině pod názvem Probability, Mathematical
Statistics and Econometrics (Faculty of Mathematics and Physics, 2017).
2.3 Doktorské obory
Pokud jsou na vysoké škole akreditovány doktorské studijní obory, obvykle
navazují na některé magisterské obory. Na Fakultě informatiky a statistiky VŠE
se doktorský obor jmenuje stejně jako základní magisterský, tj. Statistika
(Katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE, 2018). Mohou se na něj hlásit též
absolventi jiných magisterských oborů, např. se ucházejí absolventi VŠE oboru
Ekonomická demografie, viz část 3.2. Obor lze studovat i v angličtině pod názvem
Statistics (studium je zpoplatněno). Na MFF Univerzity Karlovy je název
doktorského oboru pozměněný, neboť zní Pravděpodobnost a statistika,
ekonometrie a finanční matematika (Matematicko-fyzikální fakulta, 2018b).
3 Demografické studijní obory
Demografie je věda, která studuje lidské populace, zkoumá jejich velikost,
strukturu a vývoj z hlediska kvalitativního i kvantitativního. Je to vědní obor,
který se zabývá reprodukcí obyvatelstva.
Studijní obor Demografie je možné v České republice studovat na dvou
vysokých školách, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (UK) a na
VŠE na Fakultě informatiky a statistiky.
Na Univerzitě Karlově se demografie začala přednášet již od roku 1899.
Samostatná katedra demografie a geodemografie byla založena v rámci
geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 1990.
Také na Vysoké škole ekonomické má výuka demografie dlouhou tradici,
Katedra demografie byla založena v roce 1990 z iniciativy profesora Roubíčka.
Nebylo to zcela nové pracoviště, katedra vznikla z Laboratoře demografie, která
byla založena již v roce 1969 a byla dlouhá léta součástí katedry statistiky Vysoké
školy ekonomické v Praze.
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Stejně jako v kapitole 2 budou i demograficky zaměřené obory rozděleny
podle obvyklých stupňů studia.
3.1 Bakalářské obory
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabízí studium pouze
prezenčně, bakalářské studium je tříleté, dvouoborové. Studovat lze kombinace
(obory) Demografie – sociální geografie, Demografie – ekonomie, Demografie –
sociologie (Přírodovědecká fakulta UK, 2018a–c).
Obor Demografie – sociální geografie poskytne studentům ucelený pohled na
sociální a ekonomickou problematiku. Studenti získají řadu poznatků ze základů
demografie, demografické analýzy, populačního vývoje České republiky i světa,
seznámí se s populačními prognózami, ve studiu využijí statistické metody
analýzy dat, základy kartografie a GIS, získají poznatky z regionální, politické a
ekonomické geografie a regionální politiky a rozvoje.
Obor Demografie – ekonomie umožní studentům proniknout do problematiky
aplikované demografie, do problematiky dopadů demografického chování do
různých oblastí života společnosti. Získá poznatky nejenom z demografie,
demografické analýzy a populačního vývoje, ale také z matematiky, statistiky a
makroekonomie.
Obor Demografie – sociologie nabízí studentům proniknout do problematiky
sociální struktury obyvatelstva, problematiky národnostních menšin, sociální
práce s různými skupinami obyvatelstva apod. Studenti získají základní znalosti
z demografie, demografické analýzy, populačního vývoje, populačních prognóz,
naučí se metody sociologického výzkumu, statistickou analýzu dat, získají
poznatky ze sociologie životního stylu apod.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky nabízí od
školního roku 2007/2008 v rámci studijního programu Kvantitativní metody
v ekonomice studijní bakalářský obor Sociálně-ekonomická demografie (Fakulta
informatiky a statistky VŠE, 2017d), který poskytuje studentům široké ekonomické vzdělání, velmi dobrý základ statistických a demografických metod, naučí
se metody sběru a zpracování statistických a demografických údajů, demografické analýzy a prognózy, získají znalosti potřebné pro hodnocení vzájemných
souvislostí mezi ekonomickým rozvojem a demografickou situací regionu.
Absolventi naleznou uplatnění v centrálních ekonomických institucích, v oblasti
státní správy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb, ale i v komerční sféře,
například v bankách, pojišťovnách, investičních fondech a v mnoha dalších
profesích.
3.2 Magisterské obory
Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy je možné studovat obor
Demografie (Přírodovědecká fakulta UK, 2018d). Studenti se zde seznámí
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s problematikou populačního vývoje, který je dáván do souvislosti
s ekonomickým, sociálním a politickým vývojem. Důraz je kladen na hlubokou
interdisciplinární znalost populačních procesů. Tento obor lze studovat také
v angličtině.
Na Vysoké škole ekonomické v Praze lze studovat navazující magisterský obor
Ekonomická demografie (Fakulta informatiky a statistky VŠE, 2017e). Je to
společný obor katedry demografie a katedry statistiky a pravděpodobnosti.
Náplní oboru jsou pokročilé demografické a statistické metody a modely, jejich
využití pro hodnocení populačního vývoje a ekonomiky na všech úrovních
národního hospodářství. Na oboru se studenti naučí řešit praktické problémy
společenského a hospodářského vývoje, budou umět vyhodnotit postavení
obyvatelstva jako spotřebitele a tvůrce produktů a služeb. Pozornost je zde
věnována také problematice lidského kapitálu, jeho měření, problematice
rozvoje lidského kapitálu, problematice vzdělávání a zdravotní péče.
3.3 Doktorské obory
Jediná fakulta, kde je možné studovat doktorský obor Demografie, je
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Obor lze studovat také v angličtině.
4 Závěr
Studium statistiky a demografie v České republice nabízí řada fakult.
Statisticky zaměřené obory pro všechny stupně studia nabízí Fakulta informatiky
a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, která též nabízí studium
demografie na bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Dále tato studia
nabízejí přírodovědecké fakulty. Statisticky zaměřené obory lze studovat na
Přírodovědecké fakultě Masarykově univerzitě (na bakalářském i magisterském
stupni) a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (pouze na
bakalářském stupni). Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy lze studovat
demografické obory na všech třech stupních studia. Na Matematicko-fyzikální
fakultě Univerzity Karlovy je možné studovat statisticky zaměřené obory na
magisterském a doktorském stupni studia. Z dalších fakult, která nabízí studijní
obory se zaměřením na statistiku, je Fakulta aplikovaných věd Západočeské
univerzity v Plzni, kde je možné se přihlásit do takto orientovaného studia jak na
bakalářském, tak na magisterském stupni.
Samostatné názvy oborů Statistika a Demografie se vyskytují pouze výjimečně,
častěji jde o studium kombinace různých vědních oblastí. Některé fakulty nabízejí
studium i v angličtině, zatím na magisterském a doktorském stupni.
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Trendy 25 – Štvrťstoročie demografických zmien slovenskej
spoločnosti
Trends 25 – Demographic Changes of the Slovak Society
over the Last 25 Years
Zuzana Podmanická, Neonila Foltánová, Andrea Galvánková, Katarína
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Abstrakt: Rok 2017 bol 25. rokom existencie samostatnej Slovenskej republiky. Príspevok
popisuje vývojové trendy najdôležitejších demografických ukazovateľov v tomto období, ktoré
možno vo všeobecnosti charakterizovať takto: početnosť obyvateľov sa zvyšovala, ale tempo
prírastku bolo nízke; sobášnosť mala nízku intenzitu vzhľadom na početnosť sobášaschopného
obyvateľstva; rástol počet rozvodov po dlhšej dobe trvania manželstva; úhrnná plodnosť bola
pod hranicou jednoduchej reprodukcie; potratovosť mala kontinuálne klesajúci trend; stredná
dĺžka života sa zvyšovala; Slovensko bolo migračne ziskovou krajinou. Najvýraznejším znakom
populácie Slovenska v dôsledku jej demografického vývoja však je, že populácia Slovenskej
republiky starne a to predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších spoločenských výziev.
Abstract: The year 2017 was the 25th year of the existence of an independent Slovak Republic.
The paper describes developmental trends for the most important demographic indicators over
this period. In general, they can be characterized as follows: the population number was
increasing but the rate of the population increase was low; there was a low intensity of
marriage rate due to the number of the marriageable population; there was an increase in the
number of couples divorcing after longer periods of marriage; the total fertility rate was below
the threshold of a simple reproduction; the abortion rate showed a continuous downward
trend; there was an increasing tendency of life expectancy; the Slovak Republic witnessed net
migration gains. The most significant feature resulting from the demographic development is
that the population of the Slovak Republic is ageing, which represents one of the biggest social
challenges for the country at present.
Kľúčové slová: demografický vývoj, starnutie populácie
Key words: demographic development, population ageing

1 Úvod
Populačný vývoj Slovenskej republiky prešiel od 90-tych rokov dynamickými
a v mnohých ohľadoch historicky jedinečnými zmenami. Proces celkovej
transformácie reprodukčného správania však dodnes nie je úplne zavŕšený,
preto viaceré pozorované trendy nemožno identifikovať ako definitívne.
V jednotlivých podkapitolách príspevku sú popísané vývojové trendy
najdôležitejších demografických ukazovateľov v období od vzniku samostatnej
Slovenskej republiky v roku 1993 do roku 2017, čo predstavuje 25 rokov.
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2 Sobášnosť
Trend 25: Sobášnosť má nízku intenzitu.
Sobášnosť má nízku intenzitu, čo má za následok zvyšovanie početnosti
sobášaschopného obyvateľstva. V porovnaní s rokom 1993 bolo v roku 2017
o takmer 1 milión sobášaschopného obyvateľstva viac (950 000) (tzn. slobodní
+ rozvedení + vdovci)
Z hľadiska vývoja v uplynulých 25-tich rokoch počet sobášov kontinuálne klesal
od roku 1993 až do roku 2001, kedy sa uzavrelo len necelých 24-tisíc (23 795)
manželstiev, potom začala početnosť mierne stúpať, ale s častými medziročnými
výkyvmi. Počas obdobia 1993 – 2017 bol dosiahnutý najvyšší počet sobášov
v roku 2017 (31 309).
Tab. 1 Charakteristiky sobášnosti obyvateľstva SR, 1993 – 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)

Rok

Počet
sobášov

Počet
sobášov na
1 000
obyvateľov

Priemerný vek pri sobáši
muži

ženy

Priemerný vek vzájomne
slobodných
muži

ženy

1993

30 771

5,8

25,8

23,1

24,0

21,5

1994

28 155

5,3

26,1

23,3

24,2

21,8

1995

27 489

5,1

26,3

23,5

24,4

22,0

1996

27 484

5,1

26,8

23,9

24,7

22,2

1997

27 955

5,2

27,2

24,3

25,0

22,5

1998

27 494

5,1

27,3

24,4

25,2

22,7

1999

27 340

5,1

27,7

24,8

25,6

23,1

2000

25 903

4,8

28,2

25,2

26,1

23,6

2001

23 795

4,4

28,6

25,6

26,3

23,8

2002

25 062

4,7

29,1

26,1

26,8

24,2

2003

26 002

4,8

29,5

26,5

27,2

24,6

2004

27 885

5,2

29,6

26,7

27,6

25,0

2005

26 149

4,9

30,5

27,4

28,2

25,6

2006

25 939

4,8

31,0

27,9

28,5

25,8

2007

27 437

5,1

31,2

28,2

28,6

26,1

2008

28 293

5,2

31,4

28,4

28,9

26,3

2009

26 356

4,9

31,7

28,6

29,2

26,6

2010

25 415

4,7

31,9

28,8

29,5

26,9

2011

25 621

4,7

32,4

29,4

29,9

27,2

2012

26 006

4,8

32,6

29,6

30,1

27,4

2013

25 491

4,7

32,9

29,9

30,2

27,6

2014

26 737

4,9

33,2

30,3

30,6

28,0

2015

28 775

5,3

33,4

30,4

30,8

28,2

2016

29 897

5,5

33,6

30,7

30,8

28,3

2017

31 309

5,8

33,9

31,0

31,1

28,5

Jednoznačne štatisticky významným trendom je presúvanie uzatvárania
manželstiev do vyššieho veku. Napr. v roku 1993 sa vo veku do 24 rokov
zosobášilo 19-tisíc mužov (61 %) a vyše 24-tisíc (79 %) žien, v roku 2017 to už
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bolo len 3-tisíc mužov (9 %) a 6-tisíc žien (19 %). V dôsledku tohto dochádza
k zvyšovaniu priemerného veku vstupu do manželstva. Za posledných 25 rokov
sa zvýšil u oboch pohlaví o 8 rokov. Na začiatku sledovaného obdobia vstupovali
muži do manželstva v priemernom veku 26 rokov (25,8), ženy vo veku 23 rokov
(23,1), v roku 2017 už mali muži pri vstupe do manželstva 34 rokov a ženy 31.
V prípade vzájomne slobodných snúbencov bolo zvýšenie priemerného veku pri
sobáši približne o 7 rokov.
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Graf 1 Vývoj sobášnosti mužov a žien podľa veku v SR, 1993 – 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)

3 Rozvodovosť
Trend 25: Zvyšuje sa počet rozvodov po dlhšej dobe trvania manželstva.
Počas sledovaného obdobia (1993 – 2017) bol najnižší počet rozvodov
zaznamenaný na jeho začiatku, v roku 1993, rozviedlo sa 8-tisíc manželstiev.
Na 100 uzavretých manželstiev pripadalo 27 rozvodov. Vývoj pokračoval
v stúpajúcom trende, najviac manželstiev (takmer 13-tisíc) bolo rozvedených
v roku 2006, na 100 uzavretých manželstiev pripadlo až 49 rozvodov.
Od roku 2006 potom počet rozvodov klesal, len v roku 2017 mierne medziročne
stúpol.
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Kontinuálne sa zvyšuje priemerný vek pri rozvode u oboch pohlaví.
Za uplynulých 25 rokov sa zvýšil približne o 7 rokov, u mužov z 36,3 na 43,5 roka,
u žien z 33,7 na 40,6 roka.
Tab. 2 Vybrané charakteristiky rozvodovosti v SR, 1993 – 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)
Rok

Počet
ukončených
konaní

Priemerný vek pri
rozvode

Rozvody
absolútny
počet

na 1 000
obyvateľov

na 100
uzavretých
manželstiev

muži

ženy

1993

11 073

8 143

1,5

26,5

36,3

33,7

1994

11 569

8 666

1,6

30,8

36,3

33,7

1995

11 765

8 978

1,7

32,7

36,5

34,0

1996

12 222

9 402

1,8

34,2

36,8

34,2

1997

11 838

9 138

1,7

32,7

37,3

34,7

1998

12 116

9 312

1,7

33,9

37,6

35,1

1999

12 457

9 664

1,8

35,3

37,9

35,3

2000

12 027

9 273

1,7

35,8

38,2

35,7

2001

12 443

9 817

1,8

41,3

38,6

36,1

2002

13 752

10 960

2,0

43,7

38,5

36,0

2003

13 606

10 716

2,0

41,2

38,9

36,3

2004

13 857

10 889

2,0

39,1

39,3

36,7

2005

14 346

11 553

2,1

44,2

39,6

37,0

2006

14 007

12 716

2,4

49,0

40,0

37,4

2007

13 048

12 174

2,3

44,4

40,2

37,5

2008

13 412

12 675

2,3

44,8

40,4

37,7

2009

13 415

12 671

2,3

48,1

40,6

37,9

2010

12 731

12 015

2,2

47,3

41,1

38,4

2011

11 767

11 102

2,1

43,3

41,5

38,7

2012

11 650

10 948

2,0

42,1

41,8

39,0

2013

11 637

10 946

2,0

42,9

42,1

39,4

2014

11 232

10 514

1,9

39,3

42,5

39,7

2015

10 320

9 786

1,8

34,0

43,1

40,2

2016

9 800

9 286

1,7

31,1

43,4

40,6

2017

10 199

9 618

1,8

30,7

43,5

40,6

Rastúci trend má aj priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva,
za 25 rokov sa zvýšila takmer o 5 rokov (z 10,6 na 15,3 roka). Ide predovšetkým
o dôsledok rastu početnosti rozvodov po dlhšej dobe trvania manželstva
(1 830 rozvodov po 25+ rokoch trvania manželstva, t. j. 19 %).
Najčastejšou príčinou rozvodu manželstiev bola v celom sledovanom období
u oboch pohlaví rozdielnosť pováh, názorov a záujmov, v roku 1993 bola
dôvodom 42 % rozvodov, v roku 2017 už 68 % rozvodov.

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

99

4 Plodnosť a pôrodnosť
Trend 25: Úhrnná plodnosť je pod hranicou jednoduchej reprodukcie.
Základným posolstvom z tohto demografického procesu je, že úhrnná
plodnosť je pod hranicou jednoduchej reprodukcie. V posledných 25 rokoch bola
úhrnná plodnosť najvyššia v roku 1993 (1,93), v roku 1996 klesla pod hranicu
kritickej plodnosti (1,5) a v rokoch 2000 – 2007 bola pod hranicou „veľmi nízkej
plodnosti“ (1,3). V celom sledovanom období je však pod záchovnou hodnotou
pre populáciu (t. j., pod 2,1 dieťaťa na 1 ženu).
Tab. 3 Charakteristiky pôrodnosti v SR, 1993 – 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)
Narodení

Rok
spolu

živo

mŕtvo

Živonarodení
na 1 000
obyvateľov

Mŕtvonarodení
na 1 000
narodených

Priemerný vek
živorodičky
spolu
v 1. poradí

1993

73 583

73 256

327

13,8

4,4

25,15

22,45

1994

66 644

66 370

274

12,4

4,1

25,25

22,55

1995

61 668

61 427

241

11,4

3,9

25,35

22,71

1996

60 363

60 123

240

11,2

4,0

25,49

22,86

1997

59 356

59 111

245

11,0

4,1

25,66

23,08

1998

57 863

57 582

281

10,7

4,9

25,81

23,31

1999

56 482

56 223

259

10,4

4,6

25,99

23,56

2000

55 366

55 151

215

10,2

3,9

26,21

23,93

2001

51 343

51 136

207

9,5

4,0

26,45

24,14

2002

51 035

50 841

194

9,5

3,8

26,66

24,53

2003

51 930

51 713

217

9,6

4,2

26,95

24,88

2004

53 958

53 747

211

10,0

3,9

27,19

25,26

2005

54 625

54 430

195

10,1

3,6

27,51

25,66

2006

54 122

53 904

218

10,0

4,0

27,78

25,97

2007

54 631

54 424

207

10,1

3,8

28,07

26,30

2008

57 586

57 360

226

10,6

3,9

28,31

26,59

2009

61 445

61 217

228

11,3

3,7

28,59

26,95

2010

60 599

60 410

189

11,1

3,1

28,83

27,31

2011

61 003

60 813

190

11,3

3,1

29,13

27,78

2012*

55 715

55 535

180

10,3

3,2

29,11

27,29

2013

54 986

54 823

163

10,1

3,0

29,22

27,43

2014

55 199

55 033

166

10,2

3,0

29,36

27,61

2015

55 786

55 602

184

10,3

3,3

29,46

27,73

2016

57 717

57 557

160

10,6

2,8

29,50

27,78

2017

58 128

57 969

159

10,7

2,7

29,56

27,84

*Od roku 2012 nie sú medzi narodených započítané deti, ktoré sa narodili v zahraničí matkám
s trvalým pobytom v SR.

Z hľadiska početnosti narodených vývoj začal klesajúcim trendom trvajúcim až
do roku 2002, potom dochádza k určitému oživeniu a nastupuje rastúci trend
pretrvávajúci až do súčasnosti.
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Jednoznačne rastúci trend je vo vývoji priemerného veku rodičiek, od roku
1993 sa priemerný vek všetkých rodičiek zvýšil o 4,4 roka (z 25,2 na 29,6 rokov)
a prvorodičiek o 5,4 roka (z 22,5 na 27,8 rokov).
Ďalším evidentným trendom je rastúci trend mimomanželskej pôrodnosti.
Kým v roku 1993 sa mimo manželstva narodilo 7,7 tisíca (10,6 %) detí, v roku
2017 sa mimo manželstva narodilo až 23,2 tisíca detí (40,1 %).
5 Potratovosť
Trend 25: Potratovosť klesá.
V roku 1993 bolo ukončených potratom 45,5 tisíca tehotenstiev, v porovnaní
s rokom 2017 to bolo o 31-tisíc potratov viac a predstavuje to trojnásobok
súčasných hodnôt. Ešte významnejšie klesali umelé potraty, ich počet za
uplynulých 25 rokov klesol štvornásobne.
Tab. 4 Vybrané charakteristiky potratovosti v SR, 1993 – 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)
Potraty
Rok

spolu

umelé*

%

spontánne

%

Potraty
na 1 000
obyvateľov

Potraty
na 100
narodených

1993

45 549

38 850

85,3

6 699

14,7

8,5

61,9

1994

41 264

35 410

85,8

5 854

14,2

7,7

61,9

1995

35 879

30 154

84,0

5 725

16,0

6,7

58,2

1996

30 885

25 173

81,5

5 712

18,5

5,7

51,2

1997

27 798

22 318

80,3

5 480

19,7

5,2

46,8

1998

26 658

21 109

79,2

5 549

20,8

5,0

46,1

1999

25 557

19 949

78,1

5 608

21,9

4,7

45,2

2000

23 593

18 468

78,3

5 125

21,7

4,4

42,6

2001

22 792

18 026

79,1

4 766

20,9

4,2

44,4

2002

22 141

17 382

78,5

4 759

21,5

4,1

43,4

2003

21 159

16 222

76,7

4 937

23,3

3,9

40,7

2004

20 075

15 307

76,2

4 768

23,8

3,7

37,2

2005

19 332

14 427

74,6

4 905

25,4

3,6

35,4

2006

19 054

14 243

74,8

4 811

25,2

3,5

35,2

2007

18 318

13 424

73,3

4 894

26,7

3,4

33,5

2008

18 452

13 394

72,6

5 058

27,4

3,4

32,0

2009

17 935

13 240

73,8

4 695

26,2

3,3

29,2

2010

17 218

12 582

73,1

4 636

26,9

3,2

28,4

2011

16 872

11 789

69,9

5 083

30,1

3,1

27,7

2012

16 377

11 214

68,5

5 163

31,5

3,0

29,4

2013

16 347

11 105

67,9

5 242

32,1

3,0

29,7

2014

15 615

10 582

67,8

5 033

32,2

2,9

28,3

2015

15 637

10 058

64,3

5 579

35,7

2,9

28,0

2016

15 277

9 390

61,5

5 887

38,5

2,8

26,5

2017

14 521

9 083

62,6

5 438

37,4

2,7

25,0

* UPT, mimomaternicové tehotenstvá, iné

Z hľadiska ukončenia tehotenstiev v roku 1993 bolo ukončených narodením
dieťaťa 60 % a 40 % potratom, tento pomer mal v celom období priaznivý vývoj
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a v roku 2017 bolo narodením dieťaťa ukončených 80 % tehotenstiev
(20 % potratom).
Z hľadiska veku do roku 2004 bolo najviac tehotenstiev ukončených potratom
vo vekovej skupine žien 25 – 29-ročných, potom sa maximum presunulo
o vekovú kategóriu vyššie. Dôsledkom je zvyšovanie priemerného veku pri
potrate, od roku 1993 sa do roku 2017 zvýšil z 28,7 roka na 31,2 roka
a predstavuje tak zvýšenie o 2,5 roka.
6 Úmrtnosť
Trend 25: Stredná dĺžka života sa zvyšuje.
Počas ostatných 25 rokov sa počet úmrtí pohyboval v intervale 51 – 54-tisíc.
Najviac zomretých pripadlo práve na rok 2017 (53 914). Hrubá miera úmrtnosti,
s výnimkou roku 2007 (10,0 ‰), sa udržiavala pod úrovňou 10 úmrtí
na 1 000 obyvateľov.
Tab. 5 Vybrané charakteristiky úmrtnosti v SR, 1993 – 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)
Počet zomretých
Rok
spolu

muži

ženy

Počet
zomretých
na 1 000
obyvateľov

Stredná dĺžka života pri narodení
(v rokoch)
muži

ženy

rozdiel

1993

52 707

28 750

23 957

9,9

68,34

76,65

8,31

1994

51 386

27 662

23 724

9,6

68,34

76,48

8,14

1995

52 686

28 128

24 558

9,8

68,39

76,33

7,94

1996

51 236

27 535

23 701

9,5

68,87

76,80

7,93

1997

52 124

27 788

24 336

9,7

68,89

76,72

7,83

1998

53 156

28 630

24 526

9,9

68,61

76,70

8,09

1999

52 402

28 102

24 300

9,7

68,95

77,03

8,08

2000

52 724

28 157

24 567

9,8

69,14

77,22

8,08

2001

51 980

27 705

24 275

9,6

69,51

77,54

8,03

2002

51 532

27 415

24 117

9,6

69,77

77,57

7,80

2003

52 230

27 702

24 528

9,7

69,77

77,62

7,85

2004

51 852

27 304

24 548

9,6

70,29

77,83

7,54

2005

53 475

28 151

25 324

9,9

70,11

77,90

7,79

2006

53 301

28 091

25 210

9,9

70,40

78,20

7,80

2007

53 856

28 226

25 630

10,0

70,51

78,08

7,57

2008

53 164

27 994

25 170

9,8

70,85

78,73

7,88

2009

52 913

27 446

25 467

9,8

71,27

78,74

7,47

2010

53 445

27 645

25 800

9,8

71,62

78,84

7,22

2011

51 903

26 797

25 106

9,6

72,17

79,35

7,18

2012

52 437

26 884

25 553

9,7

72,47

79,45

6,98

2013

52 089

26 866

25 223

9,6

72,90

79,61

6,71

2014

51 346

26 499

24 847

9,5

73,19

80,00

6,80

2015

53 826

27 462

26 364

9,9

73,03

79,73

6,70

2016

52 351

26 764

25 587

9,6

73,71

80,41

6,70

2017

53 914

27 489

26 425

9,9

73,75

80,34

6,59

V celom sledovanom období pretrváva nadúmrtnosť mužskej populácie.
Rozdiely medzi úmrtnosťou mužskej a ženskej populácie sa však zmenšujú, kým
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v roku 1993 pripadalo na 1 000 zomretých žien až 1 200 zomretých mužov,
v súčasnosti pripadá na 1 000 zomretých žien 1 040 mužov.
Pozitívny vývojový trend má stredná dĺžka života pri narodení. Za uplynulých
25 rokov sa zvýšila u mužov o 5,4 roka a u žien o 3,7 roka a v roku 2017 mali muži
nádej na dožitie pri narodení takmer 74 rokov a ženy viac ako 80 rokov.
Najčastejšou príčinou smrti u oboch pohlaví boli choroby obehovej sústavy
(priemerne 13-tisíc úmrtí mužov a 15-tisíc úmrtí žien ročne). Najväčší nárast za
25 rokov bol zaznamenaný pri úmrtiach spôsobených nádormi (u mužov nárast
o 6,3 bodu z 21,6 % na 27,9%; u žien nárast o 5,4 bodu zo 17,3 % na 22,7 %).
7 Sťahovanie
Trend 25: Od roku 1993 je Slovensko migračne ziskovou krajinou.
V období existencie Slovenskej republiky sa objem vnútorného sťahovania
pohyboval v rozpätí od 77-tisíc (v roku 2000) po 97-tisíc (v roku 1993).
Tab. 6 Zahraničné sťahovanie obyvateľov SR, 1993 – 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)
Rok

Objem sťahovania

Prisťahovaní

Vysťahovaní

Saldo sťahovania

1993

16 461

9 106

7 355

1 751

1994

5 076

4 922

154

4 768

1995

3 268

3 055

213

2 842

1996

2 699

2 477

222

2 255

1997

2 875

2 303

572

1 731

1998

2 798

2 052

746

1 306

1999

2 690

2 072

618

1 454

2000

3 085

2 274

811

1 463

2001

3 034

2 023

1 011

1 012

2002

3 723

2 312

1 411

901

2003

3 797

2 603

1 194

1 409

2004

6 046

4 460

1 586

2 874

2005

7 149

5 276

1 873

3 403

2006

7 324

5 589

1 735

3 854

2007

10 455

8 624

1 831

6 793

2008

10 470

8 765

1 705

7 060

2009

8 325

6 346

1 979

4 367

2010

7 161

5 272

1 889

3 383

2011

6 692

4 829

1 863

2 966

2012

7 422

5 419

2 003

3 416

2013

7 919

5 149

2 770

2 379

2014

9 001

5 357

3 644

1 713

2015

10 867

6 997

3 870

3 127

2016

11 487

7 686

3 801

3 885

2017

10 654

7 188

3 466

3 722

V celom sledovanom období prevládalo v rámci vnútornej migrácie sťahovanie
žien, podiel sťahujúcich sa žien sa pohyboval medzi 52 – 54 %.
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Najväčší objem zahraničnej migrácie bol zaregistrovaný v období vzniku SR
v roku 1993, celkový počet prisťahovaných bol 9 106 a celkový počet
vysťahovaných 7 355.
Druhá migračná vlna v analyzovanom období sa prejavila hlavne po rozšírení
Európskej únie o Bulharsko a Rumunsko (v roku 2007) nárastom počtu
prisťahovaných z týchto krajín.
V celom sledovanom období bola SR migračne ziskovou krajinou.
8 Stav a prírastky obyvateľstva
Trend 25: Počas celej 25-ročnej existencie samostatnej SR bol dosahovaný
celkový prírastok obyvateľstva.
K 1. 1. 1993 žilo na Slovensku 5 314 155 osôb. Počet obyvateľov sa
do 31. 12. 2017 zvýšil o takmer 129-tisíc, čo predstavuje 2-percentné zvýšenie
a koncom roku 2017 žilo v Slovenskej republike 5 443 120 obyvateľov, v tom bolo
2 656 514 mužov a 2 786 606 žien.
Podiel žien tvoril z celkového počtu obyvateľov 51,2 %.
Prirodzený prírastok obyvateľstva mal svoje maximum (20 549 osôb)
na začiatku sledovaného obdobia, v roku 1993. V rokoch 2001 až 2003 bol
zaznamenaný prirodzený úbytok obyvateľstva.
Vo vývoji migrácie Slovenská republika zaznamenávala migračný úbytok
niekoľko desaťročí (1950 – 1990). Od roku 1993 je evidentný opačný trend. Od
rozdelenia Česko-Slovenska je Slovensko migračne ziskovou krajinou. Prírastky
sťahovaním sa pohybovali približne medzi 0,9 – 7-tisíc osôb, maximum bolo
zaznamenané v roku 2008 (7 060 osôb) a minimum v roku 2002 (901 osôb).
Celkový prírastok obyvateľstva dosahoval počas celého sledovaného obdobia
kladné hodnoty s maximom v roku 1993 (22,3 tisíca osôb). Najnižšia hodnota
celkového prírastku bola dosiahnutá v roku 2001 (168 osôb).
Z grafického znázornenia celkového prírastku vyplýva, že Slovenská republika
na základe pomeru prirodzeného a migračného prírastku obyvateľov spĺňala
v sledovanom období kritériá troch (B, C, D) z ôsmich typov populácie Webbovej
klasifikácie. Kritériá typu B, keď je prirodzený prírastok vyšší ako migračný
prírastok, spĺňalo Slovensko v rokoch 1993 – 2000, 2009 – 2011, 2013, 2014,
2016 a 2017. Typ populácie C, keď migračný prírastok prevyšuje prirodzený
prírastok, bol na Slovensku v rokoch 2004 – 2008, 2012 a 2015. Typ populácie D
charakteristický pre roky 2001 – 2003 znamená, že migračný prírastok prevyšuje
prirodzený úbytok obyvateľstva. Spoločným znakom spomínaných typov
populácie je dosiahnutý celkový prírastok obyvateľstva.
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Graf 2 Vývoj prirodzeného a migračného prírastku obyvateľstva v SR, 1993 – 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)

9 Záver
Trend 25: Populácia Slovenskej republiky starne.
Tento proces je výslednicou predchádzajúceho demografického vývoja.
Štatisticky sa starnutie populácie prejavuje zvyšovaním podielu osôb
v poproduktívnom veku a znižovaním podielu detskej zložky. V roku 1993 žilo
na území Slovenskej republiky viac ako 1,2 milióna detí, čo predstavovalo takmer
štvrtinu populácie (23,5 %). Podiel detí 0–14-ročných sa však kontinuálne znižuje
a v súčasnosti je ich počet len 850-tisíc, čo predstavuje už len niečo vyše
15 % populácie Slovenska. Tento vývoj jasne ilustruje starnutie populácie zdola.
Na druhej strane sa kontinuálne zvyšovala početnosť i podiel vekovej skupiny
65-ročných a starších, nárast predstavuje 276-tisíc obyvateľov za 25 rokov, tento
proces dokazuje starnutie populácie zhora.
Starnutie populácie dokumentujú i ďalšie ukazovatele veku. Priemerný vek sa
zvýšil počas uplynulých 25 rokov o približne 6,5 roka. Z hľadiska pohlavia na
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začiatku sledovaného obdobia dosahoval priemerný vek mužov hodnotu
32,5 roka a žien 35,5 roka, v roku 2017 bol už priemerný vek mužov takmer
39 rokov a žien vyše 42 rokov.
Mediánový vek sa v období 1993 – 2017 zvýšil ešte významnejšie ako vek
priemerný, a to až o 8 rokov u mužov i žien.
Podľa indexu starnutia v roku 1993 pripadalo na 100 detí (0 – 14-roční)
45 osôb 65-ročných a starších, v roku 2017 sa pomer takmer vyrovnal
a na 100 detí už pripadalo 99 osôb 65+.
Tab. 7 Ukazovatele veku populácie v SR, 1993 – 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)

Rok

Priemerný vek
muži

ženy

Mediánový vek

spolu

muži

ženy

Index starnutia *

spolu

muži

ženy

spolu

Index
ekonomického
zaťaženia **
spolu

1993

32,54

35,46

34,04

30,60

33,60

32,10

34,63

56,42

45,28

51,96

1994

32,76

35,71

34,27

30,90

33,90

32,40

35,94

58,94

47,18

50,81

1995

33,01

35,98

34,53

31,20

34,30

32,70

37,31

61,51

49,15

49,73

1996

33,28

36,28

34,82

31,40

34,60

33,00

38,70

64,33

51,22

48,70

1997

33,55

36,57

35,10

31,70

34,90

33,30

40,20

67,17

53,38

47,67

1998

33,82

36,87

35,38

32,00

35,20

33,60

41,53

69,91

55,39

46,51

1999

34,11

37,17

35,68

32,20

35,60

33,90

42,97

72,77

57,53

45,36

2000

34,40

37,48

35,98

32,50

36,00

34,30

44,46

75,82

59,78

44,20

2001

34,57

37,68

36,17

32,60

36,20

34,40

44,92

77,52

60,84

43,08

2002

34,89

38,02

36,50

32,90

36,60

34,70

46,45

80,77

63,20

42,01

2003

35,20

38,35

36,82

33,20

36,90

35,00

48,08

84,15

65,68

41,01

2004

35,49

38,66

37,13

33,50

37,20

35,30

49,71

87,45

68,12

40,23

2005

35,78

38,96

37,41

33,90

37,50

35,60

51,59

90,84

70,74

39,54

2006

36,06

39,25

37,71

34,20

37,70

35,90

53,48

94,47

73,47

38,89

2007

36,34

39,54

37,99

34,60

38,00

36,20

55,25

97,83

76,00

38,37

2008

36,61

39,81

38,25

35,00

38,30

36,50

56,93

100,67

78,26

38,00

2009

36,84

40,05

38,49

35,40

38,60

36,90

58,23

102,94

80,01

38,09

2010

37,09

40,28

38,73

35,80

38,90

37,20

59,06

104,07

81,01

38,23

2011

37,41

40,61

39,05

36,30

39,40

37,70

60,89

106,20

82,96

39,25

2012

37,68

40,87

39,32

36,70

39,70

38,20

63,16

109,07

85,51

39,81

2013

37,96

41,15

39,60

37,10

40,10

38,60

65,68

112,20

88,34

40,57

2014

38,24

41,43

39,87

37,60

40,60

39,00

68,23

115,34

91,17

41,39

2015

38,50

41,68

40,13

38,00

41,00

39,40

71,06

118,62

94,22

42,41

2016

38,74

41,91

40,37

38,40

41,40

39,80

73,75

121,39

96,96

43,77

2017

38,97

42,14

40,59

38,80

41,70

40,20

76,15

123,94

99,43

45,21

* počet osôb vo veku 65 rokov a viac na 100 detí vo veku 0 – 14 rokov
** počet detí vo veku 0 – 14 rokov a osôb vo veku 65 rokov a viac na 100 osôb vo veku 15 – 64 rokov

Kolektívne starnutie je považované za jeden z najväčších triumfov 20. storočia,
ale prinieslo (a prináša i v 21. storočí) jednu z najväčších spoločenských výziev.
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Výberové štatistické zisťovania na Štatistickom úrade SR
The Sample Statistic Surveys to the Statistical Office of the
Slovak Republic
Vladimíra Želonková, Miroslav Hornáček a kolektív1
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Statistical Office of the Slovak Republic, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
vladimira.zelonkova@statistics.sk, miroslav.hornacek@statistics.sk
Abstrakt: Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) uskutočňuje každý rok výberové štatistické zisťovania
v súkromných domácnostiach. Medzi tieto výberové štatistické zisťovania patrí od roku 1993
štatistika rodinných účtov v domácnostiach (RÚ) a výberové štatistické zisťovanie pracovných
síl (VZPS). Od roku 2004 sa začala zisťovať aj štatistika o využívaní informačných a
komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT HH). V roku 2005 sa
pristúpilo k realizácii výberového štatistického zisťovania o príjmoch a životných podmienkach
domácností (EU SILC). Na ŠÚ SR sa realizujú aj výberové štatistické zisťovania v súkromných
domácnostiach s inou periodicitou zisťovania. Od roku 1993 sem patrí zisťovanie o vzdelávaní
dospelých (AES), vykonané každých päť rokov. V rokoch 2009 a 2014 realizoval ŠÚ SR Európske
výberové zisťovanie o zdraví (EHIS). V uvedenom článku sa budeme zaoberať históriou,
súčasnosťou a budúcnosťou výberových štatistických zisťovaní realizovaných na ŠÚ SR.
Abstract: The Statistical Office of the Slovak Republic (SO SR) realized on each year performs
sample surveys in private households. Between regular the surveys which have been carried
out since 1993 it belonged Household Budget Survey in households (HBS) and sample Labour
Force Survey (LFS). Since 2004, statistic on The Use of Information and Communication
Technologies in households and by individuals (ICT HH). In 2005, The European Union Statistics
on Income and Living Conditions (EU SILC) was implemented. On the Statistical Office of the
Slovak Republic has implemented the nonregular sample statistical surveys in private
households too. Since 1993, an adult education survey (AES) has been carried out every five
years. In 2009 and 2014, on the SO SR was also implemented statistics European Health
interview Survey (EHIS). In this article, we will deal with the history, present and future of
individual sample surveys implemented on the SO SR.
Kľúčové slová: populácia, domácnosť, jednotlivec, výberové zisťovanie, cenzus.
Key words: population, household, individual, sample survey, census.

1 Úvod
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993 bol Slovenský
štatistický úrad ako ústredný orgán štátnej správy podľa zákona č. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky v znení zákona č. 2/1993 Z. z. premenovaný na Štatistický
úrad Slovenskej republiky (ďalej ŠÚ SR).2

1

Kolektív tvoria pracovníci Odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva: Jozef Kotlár, Yvona Kováčová, Jarmila
Velčická, Michaela Glaser-Opitzová.

2

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/40454/1/2
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Na ŠÚ SR sa od roku 1993 už v samostatnom Slovensku začali realizovať
výberové štatistické zisťovania v súkromných domácnostiach. Medzi každoročné
a pravidelné výberové štatistické zisťovania začali patriť štatistika o rodinných
účtoch v domácnostiach (RÚ, Household Budget Survey), zisťovanie pracovných
síl (VZPS, Labour Force Survey), zisťovanie o využívaní informačných a
komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT HH, The Use
of Information and Communication Technologies in households and by
individuals) a zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU
SILC, The European Union Statistics Statistics on Income and Living Conditions).
Na základe Nariadenia komisie EÚ sa na ŠÚ SR uskutočňujú aj výberové
štatistické zisťovania s inou periodicitou zisťovania. Od roku 1993 sem patrí
zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES, Adult Education Survey), vykonávané
každých päť rokov. Zisťovanie o zdraví obyvateľstva ako Európske výberové
zisťovanie o zdraví (EHIS), ktoré bolo realizované na ŠÚ SR v rokoch 2009 a 2014.
Výsledkom štatistických výberových zisťovaní sú dostupné štatistické údaje,
ktoré Štatistický úrad Slovenskej republiky sprístupňuje na svojej internetovej
stránke vo forme multidimenzionálných tabuliek v Databáze DATAcube alebo aj
prostredníctvom svojich publikácií.3
2 História výberových štatistických zisťovaní
Historicky prvé výberové štatistické zisťovanie bolo vykonané v rámci
Československého sčítania ľudu 1. decembra 19704 ako Mikrocenzus, ktorý údaje
o sčítaní rozširoval o výberovo zisťované charakteristiky, najmä o príjmoch
domácností. Popri sčítaní bolo náhodným výberom 2 % sčítacích tlačív vykonané
zisťovanie o príjmoch v rozsahu tohto výberu.
Výberové štatistické zisťovanie Mikrocenzus v samostatnom Slovensku bolo
realizované v roku 1997 v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky o
štátnych štatistických zisťovaniach, vykonaných u obyvateľstva v súlade so
zákonom národnej rady o štátnej štatistike pod číslom 322/192 Zb. z. v znení
neskorších predpisov.5 Počas obdobia existencie Slovenskej republiky boli
uskutočnené dve výberové štatistické zisťovania Mikrocenzu, ktoré zisťovali
príjmy domácností a jednotlivcov. Prvý Mikrocenzus bol uskutočnený v roku
1997 s údajmi za rok 1996 a druhý Mikrocenzus 2003 s údajmi za rok 2002.6
Výberové štatistické zisťovanie Mikrocenzus uskutočnené v roku 1970 sa
vyznačovalo zisťovaním nových znakov ako rodné číslo, štátna príslušnosť,

3

https://slovak.statistics.sk/.

4

Český štatistický úrad, 2006 Od histórie po súčasnosť http://www.czso.cz

5

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/45/19930215.html
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/nap/slovakia_annex1_1_sk.pdf
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občianstvo a materinský jazyk. Ďalej v rámci zisťovania sa zisťovala aj dochádzka
do zamestnania a školy, frekvencia učenia a používaný dopravný prostriedok.
Dôležité bolo zisťovanie o chcenom alebo nechcenom spolužití cenzových
domácností v jednom byte a ďalej vybavenie domácností niektorými predmetmi
dlhodobej spotreby. Sčítací komisári označovali zápisy osôb podľa evidencií
národných výborov a priznaniu sa k etniku. Mikrocenzus bol presne definovaný
podľa zákona Národnej rady o štátnej štatistike č. 322/192 Zb. z. v znení
neskorších predpisov a zákona Národnej rady SR z 20. januára 1993 o štátnych
štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva podľa paragrafu 11:
„Mikrocenzus je štatistické zisťovanie, ktoré sa týka menšieho okruhu vybraných
domácností s užšou vecnou náplňou zisťovania. Je zdrojom informácií, o ktorých
sa buď nevedie bežná evidencia, alebo evidencia nie je dostatočná, napr. údaje o
sociálnych a demografických charakteristikách obyvateľstva, o príjmovej a
spotrebnej situácii domácností rôznych skupín obyvateľstva a pod.“7
Spracovanie výsledkov Mikrocenzu sa zabezpečilo na veľkokapacitnom a
najväčšom počítači CDC 3300 vo vtedajšom Československu, ktoré umožnilo
veľmi široké publikovanie údajov. Pre aktuálnu potrebu boli vydané v tlačovej
forme predbežné výsledky, údaje výberového spracovania a časť Mikrocenzu o
príjmoch. Všetky publikácie boli vydané v edícii Československá štatistika, rad
Sčítanie ľudu, pod spoločným názvom Sčítanie ľudu, domov a bytov k 1. 12. 1970.
Po sčítaní sa podrobným spracovaním výsledkov, zvlášť v územnom členení,
vytvorili dobré podmienky pre analytické využitie dát. Federálny štatistický úrad
vydal v roku 1975 publikáciu nazývanú Vývoj spoločnosti ČSSR v číslach na
základe výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov 1970 v celkovom náklade 4 000
výtlačkov. Obdobné publikácie vydali aj národné štatistické úrady, Slovenský
Štatistický Úrad vydal Rozvoj spoločnosti v SSR. Mimoriadnym a nesmierne
cenným je Retrospektívny lexikón obcí Československej socialistickej republiky
1850 - 1970, vydaný Federálnym štatistickým úradom v roku 1978.8
Mikrocenzus v rokoch 1997 a 2003 bol uskutočnený v náhodne vybraných
domácnostiach v Slovenskej republike ako štatistické zisťovanie o štruktúre
príjmov a nákladov domácností. Poverení opytovatelia ŠÚ SR vyplnili
s domácnosťami dotazník, ktorý bol zameraný na štruktúru príjmov (pracovné,
sociálne, iné) a nákladov na bývanie (nájomné, elektrina, voda, plyn). Výsledky
slúžili na objektívne posúdenie vývoja životnej úrovne obyvateľstva a domácností
SR od r. 1997. Ďalej slúžili ako podklad pre orientáciu rozhodnutí v sociálnej
politike štátu i ako podklad k štúdiám o dopadoch rôznych reforiem v sociálnej
oblasti. Uskutočnenie Mikrocenzu bolo dôležité aj z hľadiska stále sa zvyšujúcich
požiadaviek na poskytovanie aktuálnych údajov o príjmoch a výdavkoch
7
8

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/40698/1/2
Infostat 2006 http://sodb.infostat.sk/SODB_19212001/slovak/1970/oscitani1970.htm
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domácnosti pre rôzne medzinárodné organizácie nielen v rámci Európskej únie,
ale aj celého sveta.
V dôsledku zmenenej metodiky pri úprave dát však medzi jednotlivými
Mikroncenzami (1997, 2003) nebola úplná kompatibilita. Mikrocenzus 2003
s údajmi za rok 2002 pre získanie sociálnych príjmov najnižších príjmových skupín
obyvateľstva použil administratívne údaje Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR). Táto metodika nebola použitá pri
predchádzajúcom výberovom štatistickom zisťovaní Mikrocenzu.9 Výsledky zo
zisťovania Mikrocenzu 1997 boli publikované ako Mikrocenzus 1997 - základné
údaje I. diel (údaje o príjmoch domácností za SR).10
Medzi dotazníky, ktoré Mikrocenzus využíval v zisťovaní patrili: Údaje
o osobách 1, Údaje o osobách 2 (pre žiakov, študentov, učňov a študujúcich popri
zamestnaní), Údaje o byte (Sčítací hárok), Údaje o dochádzke (Dochádzka do
zamestnania, školy alebo učenia), Domový list.11 Na obrázku č. 2 vidieť graficky
upravený dotazník D. Údaje o osobách 1, Mikrocenzus za rok 1970.
Medzi ďalšie a veľmi významné výberové štatistické zisťovanie, ktoré sa
vykonáva pravidelne a každý rok už od polovice 50-tych rokov 20. storočia na
území Slovenskej republiky patrí Štatistika rodinných účtov (RÚ). Od roku 1993
Štatistický úrad SR už samostatne začal pripravovať, organizovať a spracovávať
údaje zo Štatistiky RÚ. Cieľom tohto zisťovania bolo získať informácie
o hospodárení domácností predovšetkým pre analýzy životnej úrovne.
Na obrázku č. 1 uvádzame pre porovnanie grafické spracovanie prednej strany
publikácie z roku 1956 a prednej strany publikácie z roku 2017. Na obrázku 3
môžeme porovnať spracovanie grafov v publikácii z roku 1956 a v roku 2017.

Obr. 1 Predné strany publikácií (RÚ) z rokov 1956 a 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)
9

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/nap/slovakia_annex1_1_sk.pdf
http://www.infostat.sk/web2015/sk/
11
http://sodb.infostat.sk/SODB_19212001/slovak/1970/oscitani1970.htm
10
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Obr. 2 Dotazník D - Údaje o osobách 1, Mikrocenzus 1970 (Zdroj: Infostat 2006)

Obr. 3 Spracovanie grafov (Štatistika RÚ) z rokov 1956 a 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)
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Od roku 1997 zisťovanie RÚ prešlo výraznou zmenou. Bol to najmä prechod
na využitie medzinárodnej klasifikácie údajov o spotrebných výdavkoch
(COICOP) a výpočtu čistých peňažných hodnôt. Do roku 1997 sa sledovali v RÚ
výdavky domácnosti v členení podľa druhu tovaru alebo služby na: potraviny,
nápoje a verejné stravovanie, priemyselný tovar, služby. Príjmy a výdavky
domácností z obdobia do roku 1997 tak nie sú porovnateľné s príjmami a
výdavkami domácností v súčasnosti.
Dôležitou zmenou bol tiež prechod na používanie náhodného výberu pri
tvorbe súboru spravodajských jednotiek od roku 2004. S tým súviseli úpravy
nástrojov zisťovania, organizácie práce v teréne a kontrola získaných údajov. Od
roku 2004 do roku 2012 bolo zisťovanie vykonávané iba s malými zmenami.
Vzhľadom na rozsah zisťovania a vysoké náklady na toto zisťovanie vedenie
Štatistického úradu SR rozhodlo, že rodinné účty sa nebudú vykonávať
každoročne. V rokoch 2013 a 2014 bol pripravovaný redizajn zisťovania RÚ.
Cieľom redizajnu bolo skvalitnenie zisťovania, zníženie zaťaženosti
spravodajských jednotiek a modernizácia zberu údajov prispôsobením sa
európskym trendom. V týchto rokoch vypracoval Inštitút informatiky a štatistiky
v Bratislave (Infostat) mikrosimulačný model, ktorý s využitím dostupných
externých informácií, prognóz a kvalifikovaných odhadov vybraných
demografických, sociálnych a ekonomických ukazovateľov umožní odhad
príjmov a výdavkov za simulované obdobie.
V rokoch 2013 a 2014 neprebehlo zisťovanie v plnom rozsahu, vykonaný bol
iba zber údajov o zložení a príjmoch domácností v 1. štvrťroku. Údaje o príjmoch
a výdavkoch za roky 2013 a 2014 boli odhadnuté simuláciou mikroúdajov
z výberového zisťovania rodinných účtov za rok 2012.
V roku 2015 sa zisťovanie RÚ realizovalo v plnej miere novým spôsobom, došlo
k úprave formulárov, kde najvýraznejšia úprava bola v Denníku bežných
výdavkoch domácností (formulár RÚ/C 1-12). Zisťovali sa pravidelné a veľké
výdavky za posledné 3, resp. 12 mesiacov, zisťoval sa nákup tovarov do zásoby.
Na záznam údajov v teréne bola využívaná už aj výpočtová technika – tablety.
Bolo umožnené robiť však záznamy aj do papierových formulárov.
Nemenej dôležité výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) prebieha na
území Slovenskej republiky tiež nepretržite od začiatku roka 1993. Od roku 2006
je zabezpečená úplná harmonizácia tohto zisťovania s príslušnými právnymi
predpismi Európskej únie. Legislatívnym základom pre vykonávanie tohto
zisťovania v členských krajinách Európskej únie je Nariadenie rady (ES) c. 577/98
o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve.12 Cieľom
zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu
12

file:///E:/Konferencia_2018/Literatúra/Príručka%20pre%20opytovateľa%20VZPS%202018_final[1].pdf
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práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti,
nezamestnanosti a ekonomickej aktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú
škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou. V rokoch
1992-1999 zisťovanie vychádzalo zo sezónnych štvrťrokov (ktoré boli predsunuté
o jeden mesiac oproti kalendárnym štvrťrokom). Od roku 2000 VZPS prešlo na
kalendárne štvrťroky.13
Od roku 2002 Európska komisia ustanovila ročné zisťovanie o informačnej
spoločnosti na meranie rozvoja v oblasti využívania IKT v podnikoch a
v domácnostiach. Eurostat vyvinul dva modely zisťovaní pre podniky a pre
jednotlivcov, v spolupráci s členskými krajinami EÚ a OECD, ktoré ich adaptovali
do svojich štatistických programov. Európsky parlament v roku 2004 schválil
základné Nariadenie (EC) číslo 808/2004,14 ktoré určuje rozsah a obsah zisťovaní
o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch a
v domácnostiach a u jednotlivcov. Štatistický úrad SR uskutočnil prvé zisťovanie
o informačných a komunikačných technológiách (IKT HH) v roku 2002, ako súčasť
ročného štrukturálneho zisťovania v podnikoch, vrátane finančného sektoru. Od
roku 2003 bol do zisťovania zaradený aj vládny sektor a zdravotníctvo. Zisťovanie
o IKT v domácnostiach za rok 2002 bolo tiež súčasťou Mikrocenzu domácností
v roku 2003. Výsledky z týchto zisťovaní prezentoval ŠÚ SR v publikácii
„Informačné a komunikačné technológie v podnikoch a v domácnostiach v roku
2002“ a v publikácii „Informačné a komunikačné technológie v podnikoch a vo
vládnom sektore v roku 2003“. Samostatné zisťovanie, zamerané na informačné
a komunikačné technológie s rozsiahlejším počtom ukazovateľov, vykonal ŠÚ SR
prvý krát v roku 2004.
Od roku 2005 sú zisťovania IKT v podnikoch a IKT v domácnostiach
a u jednotlivcov realizované s podporou grantových projektov v oblasti
informačnej spoločnosti (téma 49) organizovaných Eurostatom. Cieľom tohto
štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a
komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností
obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Na obrázku č. 4 vidieť
grafické spracovanie tabuľky s údajmi z prvého zisťovania IKT HH z roku 2002.

13
14

http://www.gesis.org/missy/files/documents/EU-LFS/LFS-expl-notes-09_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0808
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Obr. 4 Tabuľka č. 2-1 z IKT HH 2002 - Publikácia informačné a komunikačné technológie
v podnikoch a domácnostiach v roku 2002 (Zdroj: ŠÚ SR)

Od roku 2005 sa na Slovensku realizuje výberové štatistické zisťovanie o
príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC), ktoré do značnej miery
nahradilo zisťovanie Mikrocenzu. Zisťovanie EU SILC sa realizuje podľa
Nariadenia (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady EÚ,15 neskôr
doplnené Nariadením 1553/2005 v súvislosti s pristúpením nových členských
štátov do EÚ dňa 1. mája 2004. Realizáciou zisťovania sa získava harmonizovaný
zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení na
Slovensku. Z dlhodobého hľadiska to umožňuje nielen analyzovanie životnej
úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska
v rámci Európskej únie. Do zisťovania EU SILC boli každoročne zahrnuté aj tzv.
sekundárne ukazovatele, ktoré boli zamerané na určitú oblasť sledovania a
menili sa každý rok:
 Sociálna situácia rodiny (EU SILC 2005)
 Spoločenská účasť (EU SILC 2006)
 Podmienky bývania (EU SILC 2007)
 Zadlženosť a finančné vylúčenie domácností (EU SILC 2008)
 Materiálna deprivácia (EU SILC 2009)
 Spoločné využívanie zdrojov v rámci domácností (EU SILC 2010)
 Medzigeneračný prenos znevýhodnení (EU SILC 2011)
15

https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d5242c52-b6e8-474e-8e9d875b276daa86/language-sk
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 Podmienky bývania (EU SILC 2012)
 Blahobyt (EU SILC 2013)
 Materiálna deprivácia (EU SILC 2014)
 Spoločenská a kultúrna účasť (EU SILC 2015)
 Prístup k službám (EU SILC 2016)
 Zdravie a zdravie detí (EU SILC 2017)
 Blahobyt (EU SILC 2018)
Nepravidelné štatistické výberové zisťovanie v domácnostiach o vzdelávaní
dospelých (AES, Adult Education Survey), je súčasťou systematickej tvorby
štatistík o celoživotnom vzdelávaní obyvateľov EÚ. Skladá sa zo zisťovania
o vzdelávaní dospelých AES a zisťovania o ďalšej odbornej príprave CVTS. Na
Slovensku bolo uskutočnené zisťovanie ako CVTS1 v roku 1994 (za rok 1993),
CVTS2 v roku 2000 (za rok 1999), CVTS3 v roku 2006 (za rok 2005) a CVTS4 v roku
2011 (za rok 2010). Zisťovanie by sa malo vykonávať v krajinách EÚ každých päť
rokov. V poradí už ako piate výberové štatistické zisťovanie tohto druhu v rámci
Európskeho štatistického systému bolo realizované v roku 2016 ako CVTS5 (za
referenčný rok 2015). Štatistické zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 2016),
do ktorého sa zapojila Slovensko prostredníctvom Štatistického úradu SR v roku
2016 prebiehalo v členských štátoch EÚ na základe nariadenia komisie (EÚ)
č.1175/2014 z 30.10 2014.16
V podmienkach Slovenska bolo tiež realizované Európske výberové zisťovanie
o zdraví (EHIS). Cieľom zisťovania EHIS je vytvoriť spoločný rámec na
systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o zdravotnom stave obyvateľov EÚ. Jeho
realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o zdravotnom stave,
zdravotnej starostlivosti a o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie čo umožňuje
nielen analyzovanie zdravotného stavu populácie na Slovensku, ale aj
medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ. Dodnes boli v podmienkach
EÚ a Slovenska realizované dve vlny zisťovania EHIS. Prvá vlna prebehla na
základe gentlemantskej dohody v 17 členských krajinách medzi rokmi 2006 až
2009. V zisťovaní boli pokryté 4 tematické moduly: zdravotný stav, zdravotná
starostlivosť, faktory ovplyvňujúce zdravie a socio-ekonomické charakteristiky,
avšak zo všetkých zúčastnených krajín nie všetky implementovali celý rozsah
navrhnutých premenných. Konkrétne na Slovensku bola 1. vlna zisťovania
realizovaná v roku 2009 a implementované boli všetky uvedené moduly
v celkovom rozsahu 338 premenných. Druhá vlna zisťovania sa uskutočnila už vo
všetkých 28 členských štátoch, Islande a Nórsku v období rokov 2013 až 2015 na
základe Nariadenia Komisie č. 141/2013 a jeho neskoršej úpravy z dôvodu
pristúpenia Chorvátska do EÚ (Nariadenia Komisie (EÚ) č. 68/2014). V porovnaní
16

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32014R1175
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s predchádzajúcou vlnou došlo k významnej redukcii počtu sledovaných
premenných zo spomínaných 338 na celkovo 151 a bola povolená flexibilita pre
obdobie realizácie terénneho zberu údajov medzi rokmi 2013 a 2015. Zo zmien
v rámci metodiky premenných je možné spomenúť úpravy týkajúce sa
zjednodušenia otázok o chronických ochoreniach, o činnostiach starostlivosti
o seba a o domácnosť, o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o užívaní
liekov. V metodike boli úplne vynechané otázky o výdavkoch z vlastného vrecka
a o užívaní drog a celkovo boli prepracované otázky o fyzickej aktivite,
konzumácii alkoholu a duševnom zdraví, ktoré sa javili v prvom zisťovaní EHIS
ako najviac problematické. Z nových premenných boli zaradené otázky napr.
o nenaplnenej potrebe zdravotnej starostlivosti, o kolonoskopickom vyšetrení,
o poskytovaní neformálnej starostlivosti alebo pomoci ľuďom so zdravotnými
problémami.
3 Súčasnosť výberových štatistických zisťovaní
Štatistika rodinných účtov (RÚ) v súčasnosti zisťuje príjmy, výdavky, spotrebu
a zloženie súkromných hospodáriacich domácností SR. Predmetom zisťovania sú
peňažné a nepeňažné výdavky a príjmy súkromných domácností v SR; popritom
sa získavajú údaje o charakteristike domácnosti a jej členoch, údaje o
vybavenosti bytu a domácnosti predmetmi dlhodobej spotreby. Jednotkou
zisťovania a spracovania je súkromná hospodáriaca domácnosť, ktorú tvorí jedna
alebo viac osôb, ktoré spolu bývajú v tom istom byte a spoločne sa podieľajú na
výdavkoch, predovšetkým za bývanie a stravovanie. Do zisťovania RÚ (podobne
ako aj do ostatných výberových zisťovaní) nie sú zahrnuté kolektívne domácnosti
(t. j. osoby vo väzenských zariadeniach, členovia reholí v kláštoroch, obyvatelia
zariadení sociálnej starostlivosti a pod.).
Spravodajské jednotky sú v zisťovaní RÚ vyberané formou dvojstupňového,
stratifikovaného, náhodného výberu. Oporou výberu sú údaje zo Sčítania
obyvateľov, domov a bytov 2011.
V zisťovaní RÚ sa zisťujú hrubé peňažné príjmy, ktoré predstavujú sumu
príjmov zo zamestnania mimo poľnohospodárstva, z poľnohospodárstva, čiastky
vyčlenenej osobou samostatne zárobkovo činnou z vlastného súkromného
podnikania, sociálne príjmy, príjmy z majetku, vybrané pôžičky a iné peňažné
príjmy. Čisté peňažné príjmy sú vypočítané z hrubých peňažných príjmov
odpočítaním zákonných platieb zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni
(povinné osobné poistenie). Hrubé peňažné výdavky zahŕňajú spotrebné
výdavky a ostatné hrubé výdavky, t. j. ostatné výdavky vrátane daní z príjmov a
povinného osobného poistenia. Čisté peňažné výdavky zahŕňajú spotrebné
výdavky a ostatné čisté výdavky, t. j. ostatné výdavky bez daní z príjmov a
povinného osobného poistenia. Spotrebné výdavky predstavujú sumu výdavkov
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za tovary a služby. Štatistický úrad SR používa klasifikáciu zisťovaných položiek
v rámci štatistiky rodinných účtov COICOP (Klasifikácia individuálnej spotreby
podľa účelu). V nej sú výdavky domácností členené podľa účelu použitia, t. j.
podľa cieľa, na ktorý sú peňažné prostriedky vynaložené, resp. akú zložku
životnej úrovne uspokojujú. Od roku 1997 do roku 2014 sa používala klasifikácia
COICOP-HBS; od roku 2015 bola použitá klasifikácia COICOP-5.17
Výstupy za RÚ sa štvrťročne a ročne zverejňujú v databáze Datacube:
http://datacube.statistics.sk/ (údaje sú prepočítané na osobu a mesiac) a
v publikácii „Príjmy, výdavky a spotreba súkromných domácností v SR“ (údaje sú
prepočítané na osobu a rok); dostupné na portáli ŠÚ SR (na internetových
stránkach ŠÚ SR) www.statistics.sk v časti Produkty/Katalóg publikácií/Archív
publikácií 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016.
Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) realizované Štatistickým úradom
Slovenskej republiky v súčasnosti predstavuje jednu z metód pre kvantifikáciu
miery zamestnanosti a nezamestnanosti. Tento zdroj je používaný aj štatistickým
úradom EÚ, Eurostatom, pre porovnanie charakteristík trhov práce členských
krajín. Do zisťovania je zaradených približne 10 tisíc domácností, čo predstavuje
cca 30 tisíc respondentov. Títo zostávajú v súbore 5 po sebe idúcich štvrťrokov,
a potom sú z neho vylúčení a nahradení inými, takže v každom období je v súbore
1/5 respondentov po prvý krát. Respondenti sú oslovovaní pracovníkmi
Štatistického úradu SR pri osobnom kontakte. Z VZPS je možné získať mieru
zamestnanosti a nezamestnanosti v členení podľa rôznych faktorov, ako
vzdelanie, pohlavie, vek, región, dĺžka nezamestnanosti, sektor posledného
zamestnania, prístup k sociálnym benefitom a množstvo ďalších faktorov. Z tohto
zisťovania (VZPS) nie je možné získať údaje o príjmoch a sociálnej situácii rodín
a jednotlivcov.
Štatistické zisťovanie o využívaní informačno-komunikačných technológií
v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT HH) zisťuje vybavenosť domácností
informačnými a komunikačnými technológiami a úroveň znalostí a zručností
obyvateľstva a jeho schopnosť používať tieto technológie. Výsledky zisťovania
slúžia aj na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných
technológií na Slovensku a aj pri medzinárodnom porovnávaní. Zisťovanie
realizuje Štatistický úrad SR v náhodne vybraných súkromných domácnostiach
na Slovensku. Terénny zber údajov sa uskutočňuje každoročne prostredníctvom
poverených opytovateľov. Odborne vyškolení opytovatelia zisťujú a zapisujú
požadované údaje do príslušného dotazníka ICT HH 1-01 za celú domácnosť a
vybraného člena domácnosti vo veku 16 až 74 rokov formou osobného
rozhovoru.
17
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Zisťovanie o využívaní IKT na Slovensku sa realizuje na dvoch úrovniach. Na
úrovni domácností sa sleduje ich vybavenosť informačnými a komunikačnými
technológiami. U jednotlivcov sa získavajú informácie o využívaní osobných
počítačov (počítačové zručnosti) a mobilných telefónov, využívaní internetu
(internetové zručnosti). V rámci využívania internetu sa získavajú podrobnejšie
informácie týkajúce sa využívania elektronického obchodu (objednávanie a
nákup tovarov a služieb cez internet), schopnosti využívať elektronickú verejnú
správu (výmena informácií s orgánmi verejnej správy). Spracované výsledky zo
zisťovania o využívaní IKT sú zverejnené na webovej stránke Štatistického úradu
SR aj v podobe publikácie „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných
technológií v domácnostiach”. Údaje za jednotlivcov sú triedené podľa
základných sociálno-demografických charakteristík: veková kategória, pohlavie,
ekonomická aktivita (študent, pracujúci, nezamestnaný, iní). Spracované údaje
sú zároveň zasielané do Eurostatu, kde slúžia na medzinárodné porovnávanie
ukazovateľov IKT v domácnostiach a u jednotlivcov. Výber domácností
v zisťovaniach sa realizuje na základe náhodného a stratifikovaného výberu.
Spravodajské jednotky sú vo výberových zisťovaniach vyberané formou
dvojstupňového, stratifikovaného, náhodného výberu.
Oporou výberu sú údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov za roky 2001
a 2011. Samotný náhodný výber jednotiek je riešený v rámci programového
vybavenia, výberovou technikou ako jednoduchý náhodný výber s použitím
generátora náhodných čísel.18 Výberové zisťovania sú koncipované tak, aby boli
reprezentatívne za celú populáciu. Pre váženie výberových súborov sú vytvorené
váhy na základe demografických charakteristík (pohlavie, vek, vzdelanie,
zamestnanie). Konečné váhy sú kalibrované pomocou nástroja určeného na
kalibráciu váh štatistických zisťovaní Calif.19 Pre kalibráciu sú vybrané externé
zdroje: odhad štruktúry domácností podľa počtu členov v kraji a štruktúra
obyvateľstva podľa veku a pohlavia v kraji a ekonomickej aktivity.
Na základe Edičného programu ŠÚ SR výstupy zo zisťovania IKT HH sa
každoročne zverejňujú aj v publikácii „Zisťovanie o využívaní informačných
a komunikačných technológií v domácnostiach“, ktorá je dostupná na portáli ŠÚ
SR (na internetových stránkach ŠÚ SR) www.statistics.sk v časti Produkty/Katalóg
publikácií/Archív publikácií za roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017.
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC) je harmonizované
štatistické zisťovanie členských štátov Európskej únie (EÚ), ktorým získavame
komplexný obraz o chudobe a sociálnom vylúčení. Jeho prvoradou úlohou je
18

Výsledky prvej etapy dokumentácie metodológie štatistických zisťovaní (Súhrnná správa matematicko-štatistických metód Jún 2010, ŠÚ SR)
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zabezpečiť produkciu pravidelných, včasných a kvalitných údajov o príjmoch,
chudobe a sociálnom vylúčení domácností. V súčasnosti sa zisťovanie
uskutočňuje vo všetkých 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku, vo Švajčiarsku, na Islande
a od roku 2013 aj v Srbsku. EU SILC ako výberové zisťovanie v domácnostiach je
špecifikované nasledujúcimi charakteristikami:
 všetky členské štáty Európskej únie sú povinné zabezpečovať uvedené
výberové zisťovanie;
 ide o harmonizované zisťovanie, čiže sa používa jednotná metodika;
 na základe tohto zisťovania sa produkuje rozsiahly súbor indikátorov,
nielen pre medzinárodné porovnanie príjmovej nerovnosti, chudoby a
sociálneho vylúčenia, ale aj pre účely sledovania indikátorov stratégie EU
2020 a pre produkciu a publikovanie európskych indikátorov kvality života.
Zisťovanie (EU SILC) sa realizuje každý rok v takmer 340 obciach Slovenskej
republiky v približne 6 700 náhodne vybraných domácnostiach. Jednotkami
zisťovania sú súkromné hospodáriace domácnosti a ich súčasní členovia, ktorí
v čase zberu údajov bývajú na území SR. Oporou výberu sú údaje zo Sčítania
obyvateľov, domov a bytov 2001 a 2011. V každom roku realizácie zisťovania je
použitý dvojstupňový stratifikovaný výber. V jednotlivých stratách sa vyberá
proporcionálny počet domácností jednoduchým náhodným výberom. Pri výbere
domácností sa používajú 2 stratifikačné kritériá – geografická stratifikácia (8
regiónov) a stupeň urbanizácie (podľa veľkostnej skupiny obce).
Zber údajov sa realizuje formou terénneho zberu dát (metódou PAPI)
v náhodne vybraných domácnostiach, kde špeciálne vyškolení opytovatelia
(externí pracovníci, ako aj interní zamestnanci ŠÚ SR) priamo zisťujú požadované
údaje od členov domácností. Údaje sa zapisujú do troch typov dotazníkov (SILC/A
- Zloženie domácnosti, SILC/B - Údaje za hospodáriacu domácnosť, SILC/C - Údaje
za osoby vo veku 16 rokov a viac), ktoré súčasne slúžia aj ako vstupný doklad pre
spracovanie.
Výsledkom štatistického spracovania je databáza údajov s presne
zadefinovanými výstupmi, ktorá následne slúži na výpočet indikátorov chudoby
a ďalšie analýzy.
Databáza údajov pozostáva zo 4 základných súborov:
 súbor D (register domácností),
 súbor R (register osôb),
 súbor H (súbor s údajmi za všetky vyšetrené domácnosti) a
 súbor P (súbor za všetky vyšetrené osoby vo veku 16 rokov a viac).
Okrem súborov, ktoré sa pravidelne zasielajú do Eurostatu, ŠÚ SR pripravuje
za každý realizovaný rok zisťovania EU SILC aj obsahovo podrobnejšie výstupné
súbory. Ide o súbory, ktoré okrem všetkých Eurostatom stanovených
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premenných, obsahujú aj podrobnejšiu štruktúru v prípade príjmových
premenných (jednotlivé sociálne dávky, počet mesiacov poberania a pod.).
Údaje, ktoré sú predmetom zisťovania sa týkajú nielen príjmov, kvality bývania a
finančnej situácie hospodáriacich domácností, ale aj niektorých základných
údajov o súčasných členoch domácnosti vo veku 16 rokov a viac, a to o ich
základných demografických charakteristikách, o ich vzdelaní, zdraví, pracovnej
aktivite, príjmoch, o ich subjektívnom hodnotení chudoby, materiálnej
deprivácie a hodnotení kvality bývania.
Zisťovanie poskytuje dva typy ročných údajov:
 prierezové údaje, ktoré sa vzťahujú k určitému časovému obdobiu
s premennými týkajúcimi sa príjmov, chudoby, sociálneho vylúčenia
a iných životných podmienok;
 dlhodobé údaje, ktoré sa vzťahujú k zmenám v čase na individuálnej
úrovni, ktoré sú pozorované počas zisťovaného obdobia.
Spracované výsledky zo zisťovania EU SILC sa v ročnej periodicite zverejňujú
v databáze Datacube: http://datacube.statistics.sk/ a taktiež na webovej stránke
štatistického úradu - www.statistics.sk - v časti Produkty/Katalóg publikácií
/Archív publikácií - a to v podobe dvoch pravidelných publikácií:
 EU SILC - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR.
 EU SILC - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia.
Európske nepravidelné výberové zisťovanie o zdraví (EHIS) je v rámci EÚ
referenčným zdrojom pre porovnávacie štatistiky o zdravotnom stave,
zdravotných determinantoch a prístupe k zdravotnej starostlivosti. Kým iné
štatistiky o zdraví pracujú väčšinou s údajmi o obyvateľoch získanými od
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, EHIS sa zameriava na zber údajov
subjektívneho charakteru, čiže pocity, názory a hodnotenia obyvateľov, ktorí sú
prijímateľmi zdravotnej starostlivosti. Vďaka týmto viacerým zdrojom
štatistických údajov vzniká komplexný obraz o zdraví obyvateľov a ich zdravotnej
starostlivosti. Štatistické údaje o zdraví získané výberovým zisťovaním EHIS majú
veľký význam nielen pre účely medzinárodného porovnávania, ale aj pre plnenie
politických potrieb a požiadaviek obsiahnutých v konkrétnych európskych
stratégiách (Európa 2020, Spolu k zdraviu, Stratégia spoločenstva o zdraví
a bezpečnosť pri práci, Stratégia trvalo udržateľného rozvoja). Sú nevyhnutným
podkladom pre riešenie súčasných problémov v EÚ v súvislosti so starnutím
populácie, nerovnosť v zdraví, kvalitou systémov zdravotnej starostlivosti,
propagáciou zdravého životného štýlu a pod.
Cieľovou populáciou pre zisťovanie EHIS sú fyzické osoby, ktoré prevažné
obdobie v roku žijú na území SR v súkromných domácnostiach a v čase zisťovania
majú 15 rokov a viac. Kolektívne domácnosti a inštitúcie (napr. domovy
dôchodcov, väznice, detské domovy a pod.) boli z cieľovej populácie vyňaté. Zber
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údajov konkrétne druhej vlny EHIS 2014 sa uskutočnil v období mesiacov júl –
december 2014 na vzorke 7 670 respondentov formou osobného rozhovoru.
Miera návratnosti bola okolo 72 %. Pre zber údajov sa použili dva dotazníky –
hlavný a tzv. osobný dotazník, ktorý bol zameraný na časť veľmi citlivých otázok
o vybraných determinantoch zdravia.
V porovnaní s metodikou z roku 2009 boli v roku 2014 úplne vynechané otázky
o výdavkoch z vlastného vrecka a o užívaní drog a celkovo boli prepracované
otázky o fyzickej aktivite, konzumácii alkoholu a duševnom zdraví, ktoré sa javili
v prvom zisťovaní EHIS ako najviac problematické. Z nových premenných boli
zaradené otázky napr. o nenaplnenej potrebe zdravotnej starostlivosti,
o kolonoskopickom vyšetrení, o poskytovaní neformálnej starostlivosti alebo
pomoci ľuďom so zdravotnými problémami.
Prijatie regulácie zabezpečilo povinný zber údajov o zdraví v rámci všetkých
členských krajín, implementovanie harmonizovanej metodiky a získanie údajov
porovnateľných na medzinárodnej úrovni a využiteľných pre plnenie politických
potrieb.
Štatistické indikátory zo zisťovania EHIS sú zverejnené a voľne dostupné
v databáze Eurostatu (ec.europa.eu/eurostat) v rámci oblasti zdravie (Health)
a vybrané indikátory aj na portáli ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti
Štatistiky/Indikátory. Výstupy zo zisťovania boli zverejnené v publikácii ,,EHIS
2009 – Európske zisťovanie o zdraví 2009“ a v analytickej publikácii ,,Pohľad na
zdravotný stav obyvateľstva SR a jeho determinanty (výsledky EHIS 2014)“, ktoré
sú dostupné na portáli ŠÚ SR v časti Produkty/Katalóg publikácií/Archív
publikácií.
Slovenská republika prostredníctvom Štatistického úradu SR sa naposledy
zapojila do nepravidelného štatistického zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES)
v roku 2016. V tomto roku prebiehalo zisťovanie vo všetkých členských štátoch
EÚ. Zisťovanie je súčasťou systematickej tvorby štatistík o celoživotnom
vzdelávaní obyvateľov EÚ. Zisťovanie o vzdelávaní dospelých zahŕňa účasť
dospelých na vzdelávaní a odbornej príprave (formálne, neformálne a
informálne vzdelávanie) a je jedným z hlavných zdrojov údajov pre štatistiku
celoživotného vzdelávania EÚ. Zisťovanie AES pokrýva obyvateľov vo veku 18 64 rokov. Referenčným obdobím účasti na vzdelávaní a odbornej príprave je
dvanásť mesiacov pred rozhovorom. Výstupy boli kľúčovým zdrojom údajov
o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné
vzdelávanie v krajinách EÚ. Zároveň predstavovalo významný zdroj údajov
a informácií potrebných na medzinárodné porovnávanie a na analýzu stavu vo
vzdelávaní populácie na Slovensku. Na Slovensku do zisťovania bolo zaradených
5 000 jednotlivcov v náhodne vybraných domácnostiach. V tomto období
vybrané domácnosti navštívil opytovateľ, ktorý získaval údaje do pripraveného
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dotazníka (AES 1-95) „ZISŤOVANIE O VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH ROK 2016.
Dotazník pre osoby vo veku od 18 až 64 rokov (vrátane).“20
4 Budúcnosť výberových zisťovaní
Budúcnosť všetkých výberových zisťovaní ovplyvní predovšetkým
pripravované nariadenie komisie EÚ s názvom IESS (Integrated European Social
Statistics). Nariadenie bude pokrývať všetky výberové štatistické sociálne
zisťovania a malo by byť schválené s platnosťou od roku 2020, prípadne 2021.
Štatistika zamestnanosti (zo zisťovania VZPS) má ústredné postavenie
v mnohých politikách EÚ. Európska stratégia zamestnanosti bola spustená na
luxemburskom samite práce v novembri 1997, prepracovaná v roku 2005
s cieľom priblížiť túto stratégiu EÚ k súboru prepracovaných lisabonských cieľov
a v júli 2008 boli aktualizované usmernenia politiky zamestnanosti na obdobie
rokov 2008 – 2010. V marci 2010 Európska komisia predstavila stratégiu Európa
2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorú
formálne prijala Európska rada v júni 2010. Európska rada schválila päť hlavných
cieľov, pričom prvým je zvýšenie miery zamestnanosti žien a mužov vo veku 20
až 64 rokov do roku 2020 na úroveň 75 %. Členské štáty EÚ si môžu na základe
týchto hlavných cieľov nastaviť svoje vlastné vnútroštátne ciele a navrhnúť
národné programy reforiem, v ktorých stanovia, aké kroky na vykonanie tejto
stratégie majú v úmysle podniknúť. 21
V rámci výberového štatistického zisťovania IKT v domácnostiach
a u jednotlivcov Európska komisia prijala v máji 2015 Stratégiu pre jednotný
digitálny trh v Európe (COM(2015) 192), ktorá patrí medzi jej desať
najdôležitejších politických priorít. Stratégia zahŕňa 16 iniciatív týkajúcich sa
troch širokých pilierov: podpora lepšieho online prístupu k výrobkom a službám
v celej Európe, vytvorenie optimálneho prostredia pre rozvoj digitálnych sietí
a služieb, zabezpečenie aby európske hospodárstvo a priemysel v plnej miere
využili potenciál digitálnej ekonomiky ako hnacej sily rastu. Európska komisia
pripravuje viacero iniciatív najmä na posilnenie zručností zamestnancov v oblasti
IKT v rámci širšieho programu na zlepšovanie zručností. Z tohto dôvodu Európska
komisia prijala 10. júna 2016 nový program v oblasti zručností pre
Európu s cieľom podporiť viaceré opatrenia na zabezpečenie, aby obyvatelia EÚ
mali k dispozícii správnu odbornú prípravu, správne zručnosti a správnu pomoc
a osvojili si tak zručnosti, ktoré sú potrebné v modernom pracovnom prostredí
vrátane podpory digitálnych zručností.22
20

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/trng_aes_12m0_esqrs_sk_an1.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/sk
22
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/sk
21
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Modernizácia a integrácia sociálnych štatistík v rámci Európskeho
štatistického systému sa odrazila aj na zisťovaní EU SILC, keď v roku 2013 bola
ustanovená pracovná skupina zložená zo zástupcov Eurostatu, vybraných
členských štátov realizujúcich zisťovanie a užívateľov údajov. Jej cieľom,
v súvislosti s modernizáciou európskych sociálnych štatistík, bola revízia
právneho základu súčasného zisťovania EU SILC. Prioritou pracovnej skupiny je
príprava konkrétnych návrhov v jednotlivých oblastiach zisťovania s tým, že
ťažisko prác sa sústredilo predovšetkým do nasledujúcich piatich oblastí:
 obsahová stránka zisťovania;
 celkové zlepšenie včasnosti a regionálnej dostupnosti údajov zo
zisťovania;
 zlepšenie metodiky (vrátane regionalizácie a požiadavky na presnosť),
 využitie rôznych spôsobov zberu údajov (administratívne údaje, CAPI,
CATI, CAWI);
 vypracovanie analýz, ktoré by viedli k možnému predĺženiu
longitudinálneho panelu zo štyroch rokov na šesť rokov.
Na národnej úrovni sa predpokladá od roku 2019 každoročné vykonávanie
zisťovania RÚ založenom na integrácii so zisťovaním EU SILC. Uvedená
reorganizácia bude mať vplyv na celkové zosúladenie realizácie oboch zisťovaní
- a to od metodickej prípravy zisťovaní až po samotný zber údajov v teréne
(využitie CAPI spôsobu zberu údajov), ktorý budú vykonávať predovšetkým
interní zamestnanci ŠÚ SR.
Budúcnosť zisťovania EHIS bola prerokovaná v rámci širšieho projektu
týkajúceho sa modernizácie Európskych sociálnych štatistík s cieľom zabezpečiť
ich ďalšiu racionalizáciu a integráciu. V súvislosti s prípravou obsahového
pokrytia zisťovania EHIS v roku 2019 Eurostat s podporou pracovných skupín
v oblasti zdravia identifikoval nové oblasti/témy, ktoré sa javia byť veľmi dôležité
a žiadúce z perspektívy verejného zdravia. Avšak predtým, ako bude možné ich
zahrnúť do pravidelného zberu v ďalších vlnách zisťovania, ktoré už budú
prebiehať v zmysle pripravovaného nariadenia IESS, bolo nevyhnutné zabezpečiť
ich otestovanie. V tejto súvislosti ponúkol Eurostat v roku 2017 možnosť
členským štátom zapojiť sa prostredníctvom grantového projektu ,,Predtestovanie nových premenných pre budúce vlny Európskeho zisťovania o zdraví“
do testovania nových tematických oblastí.
Na ŠÚ SR sa zatiaľ nerealizovalo výberové zisťovanie o využívaní času (Time
Use Survey (TUS)) , ktoré sa zameriava na zber údajov o tom, ako trávia ľudia svoj
čas. V rámci Európy je známe pod názvom Harmonizované európske zisťovanie
o využívaní času (Harmonised European Time Use Survey (HETUS)). V Slovenskej
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republike sa nikdy toto zisťovanie nevykonávalo v plnom rozsahu, vykonalo sa
zatiaľ iba ako pilotné testovanie v rokoch 2017 a 2018 v rámci grantového
projektu Eurostatu. Zisťovanie TUS v štátoch EÚ prebieha v desaťročnej
periodicite, prvá vlna prebehla v roku 2000, druhá vlna 2010 a tretia vlna
zisťovania sa pripravuje na rok 2020.23
5 Záver
V Bruseli 24. augusta 2016 Európska komisia prijala návrh nariadenia o
nových, integrovaných spôsoboch zberu a využívania údajov zo sociálnych
zisťovaní (IESS), aby sa tvorba politík mohla opierať o kvalitnejšie podklady,
najmä v sociálnej oblasti.24 Táto iniciatíva je súčasťou rozsiahleho programu
modernizácie sociálnych štatistík, na ktorom Komisia úzko spolupracuje
s členskými štátmi. Zaoberá sa narastajúcimi výzvami v tejto oblasti štatistiky,
medzi ktoré patria rýchle tempo inovácií v oblasti metodiky a používanie
informačných technológií, dostupnosť nových zdrojov údajov, novo vznikajúce
potreby a očakávania používateľov údajov, ako aj pokračujúci tlak na dostupné
zdroje. Iniciatívou sa podporí aj pripravovaný európsky pilier sociálnych práv,
ktorý si vyžaduje spoľahlivú základňu poznatkov v sociálnej oblastiach, ako je
nerovné zaobchádzanie, zručnosti, prístup k zamestnaniu a výdavky na sociálnu
ochranu, ktoré by sa mali lepšie opísať prostredníctvom spoľahlivej a včasnej
štatistiky.
Rámcové nariadenie IESS bude pokrývať sedem výberových zisťovaní
v domácnostiach: výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), zisťovanie o
príjmoch a životných podmienkach (EU SILC), zisťovanie o vzdelávaní dospelých
(AES), európske výberové zisťovanie o zdraví (EHIS), zisťovanie o používaní
informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov
(IKT HH), zisťovanie rodinných účtov (RÚ) a harmonizované európske zisťovanie
o využívaní času (TUS). Nariadenie by malo byť schválené s platnosťou od roku
2020, prípadne 2021 a jeho základným poslaním a cieľom bude lepšia sociálna
štatistika pre sociálnu Európu.
Na základe týchto pripravovaných zmien bude veľmi dôležitá úloha pre ŠÚ SR
implementovať nové nariadenia do všetkých výberových sociálnych štatistických
zisťovaní.

23

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/tus_esms.htm
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Európska komisia - Tlačová správa - Brusel 24. august 2016

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

125

6 Literatúra
Český statistický úřad (2006). STATISTIKA OD HISTORIE PO SOUČASNOST, 21-22.
Infostat (2006). O sčítaní ľudu, domov a bytov 1970.
Kotlár, J. (2018). Príjmy, výdavky súkromných domácností SR za rok 2016 (simulované údaje), ŠÚ SR.
Chrappa, I. (2018). Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 4. štvrťrok 2017, ŠÚ SR.
Vlačuha, R., Kotlár J., Želonková V. (2017). Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných
technológií v domácnostiach 2017, ŠÚSR.
Kováčová, Y., Vlačuha, R. (2016). EU SILC 2015 - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
domácností v SR, ŠÚSR.
Vlačuha, R., Kováčová, Y. (2017). EU SILC 2016 Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia, ŠÚ SR.
Gerhardtová, A. (2011). EHIS 2009 - Európske zisťovanie o zdraví 2009, ŠÚ SR.
Velčická, J. (2016). Pohľad na zdravotný stav obyvateľstva SR a jeho determinanty (výsledky EHIS 2014),
ŠÚ SR.
Chrappa, I. (2017). AES 2016 Zisťovanie o vzdelávaní dospelých v SR, ŠÚ SR.

Časť 2
Zborník abstraktov

127

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
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Abstrakt: Článek se zabývá metodou LQ-momentů jako alternativní metodou odhadování
parametrů spojitých pravděpodobnostních rozdělení. LQ-momenty představují robustnější
alternativu k běžně používaným L-momentům. Výzkum se zabývá LQ-momenty
pravděpodobnostních rozdělení, výběrovými LQ-momenty, teorií velkých výběrů v souvislosti
s LQ-momenty, aplikací LQ-momentů na normální rozdělení a aplikací LQ-momentů na
lognormální rozdělení. Hlavní přínos výzkumu spočívá v porovnání přesnosti odhadů
parametrů pravděpodobnostních rozdělení pořízených metodou LQ-momentů s přesností
odhadů parametrů pravděpodobnostních rozdělení získaných s využitím metody L-momentů
a metody maximální věrohodnosti. Zjištěno bylo, že nejpřesnější odhady přináší metoda LQmomentů, jako druhá skončila z hlediska přesnosti metoda L-momentů a nejméně přesné
výsledy jsme získali s využitím metody maximální věrohodnosti.
Abstract: The paper deals with the LQ-moment method as an alternative method of estimating
the parameters of continuous probability distributions. LQ-moments represent a more robust
alternative to commonly used L-moments. The research deals with LQ-moments of probability
distributions, sample LQ-moments, large sample theory in relation to LQ-moments, application
of LQ-moments to normal distribution and application of LQ-moments to lognormal
distribution. The main contribution of the research consists in comparing the accuracy of the
parameter estimations of probability distributions acquired using the method of LQ-moments
with the accuracy of parameter estimations of probability distributions obtained using the
method of L-moments and maximum likelihood method. It was found that the method of LQmoments brings the most accurate estimations, the L-moment method is the second in terms
of accuracy of parameter estimations and the least accurate results are obtained using the
maximum likelihood method.
Klíčové slova: LQ-momenty pravděpodobnostních rozdělení, výběrové LQ-momenty, teorie
velkých výběrů v souvislosti s LQ-momenty, aplikace LQ-momentů na normální rozdělení,
aplikace LQ-momentů na lognormální rozdělení.
Key words: LQ-moments of probability distributions, sample LQ-moments, theory of large
selections in relation to LQ-moments, application of LQ-moments to normal distribution,
application of LQ-moments to lognormal distribution.
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Slovenská demografia po roku 1993: hodnotenie vývoja a
výhľad do budúcnosti
Demography in Slovakia after 1993: Development and
Future Outlooks
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Abstrakt: Prezentácia sa venuje vývoju slovenskej demografie po roku 1993 v kontexte
organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia, zberu dát, smerovania teoretickometodologického i empirického výskumu, publikačnej činnosti, výučby demografie, a napokon
aj kooperácie demografov v rámci krajiny i v medzinárodnom kontexte. Zameriava sa na slabé
a silné stránky, na aspekty štartovacej pozície v roku 1993 pri rozdelení Československa.
Príspevok naznačuje možné (žiadúce) varianty budúceho smerovania demografie, pomenúva
niektoré slabé stránky a riziká, ale tiež výzvy demografického výskumu na Slovensku.
Abstract: The presentation focuses upon development of demography in Slovakia after 1993
in the several contexts, such as organisation and institutions, data collection, theoretical,
methodological and empirical research, publication activities, education and finally the
international cooperation as well. It is dealing with the strong and poor features in 1993 when
the common state with Czechia was divided. In the presentation, some possible and
demanding future developmental scenarios are discussed, and risks and challenges are
presented as well.
Kľúčové slová: demografia, výskum, organizačné zabezpečenie, výhľad, Slovensko
Key words: demography, research, organisation, outlook, Slovakia

129

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
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Abstrakt: Současná literatura nabízí velké množství koeficientů pro nalezení optimálního počtu
shluků, do kterých mají být jednotlivé objekty při použití shlukové analýzy rozděleny. Existuje
mnoho softwarů, které lze pro shlukování využít. Část z nich umožňuje využít koeficienty pro
stanovení počtu shluků. V některých softwarech jsou koeficienty implementovány pouze
v podobě grafů, v jiných v podobě konkrétních hodnot. Společné pro jednotlivé softwary je, že
obsahují pouze malou část z existujících koeficientů. Jako nejvíce propracovaný z hlediska
stanovení počtu shluků se jeví R-software, v němž je v rámci balíčků aplikováno velké množství
těchto koeficientů. Cílem tohoto příspěvku je ukázat vybrané možnosti, jak využít R-software
ke stanovení počtu shluků ve shlukové analýze.
Abstract: Current literature offers a large number of coefficients how to determine the optimal
number of clusters into which individual objects are classified when we use cluster analysis.
There are a number of software products that can be used for clustering. However, only a
limited number of them allow using coefficients for determining the number of clusters. In
some software, the coefficients are implemented only in the form of graphical outputs, in
others in the form of specific values. It is common for all software products that only selected
coefficients are implemented. The most sophisticated regarding finding of a number of clusters
is R-software, in which is implemented a large number of these coefficients in many packages.
This paper aims to show selected options how to determine the number of clusters in cluster
analysis using R-software.
Kľúčové slová: Shluková analýza, koeficienty, optimální počet shluků, software, R-software
Keywords: Cluster analysis, coefficients, optimal number of clusters, software, R-software
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Meranie reálnej konvergencie Slovenska: alternatívny
indikátor
Measuring the real convergence of Slovakia: an Alternative
Indicator
Viliam Páleník
Ekonomický ústa Slovenskej akadémie vied
The Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences
viliam.páleník@savba.sk
Abstrakt: Prezentácia sa venuje reálnej konvergencie slovenskej ekonomiky v Európskej únii.
Aplikovaný bude hrubý domáci produktu ako hlavného indikátora reálnej konvergencie. Ako
alternatívne budú použité aj disponibilné dôchodky domácností. Diskutované budú výhody a
nevýhody oboch indikátorov a navrhnuté odporúčania pre hospodársku prax.
Abstract: The presentation focuses on the real convergence of the Slovak economy in the
European Union. Gross domestic product will be applied as the main indicator of real
convergence. Alternatively, disposable household incomes will be used. The advantages and
disadvantages of both indicators and suggested recommendations for economic practice will
be discussed.
Kľúčové slová: reálna konvergencia, Slovensko, Európska únia, hrubý domáci produkt,
disponibilné dôchodky domácností, alternatívny
Key words: real convergence, Slovakia, European Union, gross domestic product, disposable
income of households, alternative indicator
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Štatistika a dátová veda: z teórie do praxe
Statistics and Data Science: From Theory to Practice
Iveta Stankovičová
Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta managementu
Comenius University Bratislava, Faculty of management
Iveta.stankoviocva@fm.uniba.sk
Abstrakt: Súčasná doba je charakteristická explóziou údajov. Údaje sa tvoria všade a majú
operačný charakter, ide o tzv. oportunistické dáta. Tieto dáta sú masívne, špinavé a dynamicky
sa menia v čase, tzv. big data. Tieto veľké objemy údajov treba využiť a získať z nich informácie
pre rozhodovanie manažérov. K tomu účelu sa využívajú rôzne metódy z oblasti data miningu.
Pôvod data miningových metód je interdicsiplinárny, tzn. že metódy boli vyvinuté v rôznych
vedných oblastiach, napr. v štatistike, KDD, neuropočítaní, umelej inteligencii a podobne.
Mnohorozmernosť a masívnosť údajov vedie vedcov k neustálemu vývoju nových účinných
metód, tak aby sa dali predikovať budúce hodnoty a skryté vzťahy v rôznych populáciách. Vývoj
metód (algoritmov) pre big data môžeme rozdeliť do 3 skupín: i) metódy na základe
prevzorkovania, ii) metódy „rozdeľuj a panuj“ a iii) on-line aktualizácie pre dátové toky. Kým
tradičné prístupy analýz údajov boli statické a založené na prístupoch „pokus-omyl“, tak
prístupy pre big data sú založené na machine learningu (systémy schopné učiť z údajov), na
prediktívnych analýzach v reálnom čase a vysokej prispôsobivosti systému. Toto kladie aj
vysoké nároky na analytikov. Budúci analytici musia študovať teóriu, čiže metódy a ich
podmienky použitia z rôznych oblastí. Musia tiež poznať oblasť aplikácie metód, musia si vedieť
dáta vybrať z databáz a pripraviť ich pre analýzu. Musia ovládať viac nástrojov na analýzy, čiže
viac softvérov a vedieť si z nich vybrať ten vhodný a tiež vedieť aký hardware je potrebný
k tomu, aby vybratý softvér fungoval.
Abstract: The current time is characterized by the explosion of data. The data are made up
everywhere and have an operational character, called opportunistic data too. These data are
massive, dirty and dynamically changing over time, called big data. These large amounts of
data need to be used to gain information from managers for decision-making. For this purpose,
various mining methods are used. The origin of mining methods data is interdisciplinary, ie.
methods have been developed in a variety of field areas, e.g. in statistics, KDD, neuroscience,
artificial intelligence, and so on. Multidimensionality and massive data lead scientists to
constantly develop new effective methods to predict future values and hidden relationships in
different populations. The development of methods for algorithms for large data can be
divided into 3 groups: i) methods based on resampling, ii) methods "divide and conquer" and
iii) on-line updating methods. While traditional data analysis approaches have been static and
based on "trial-error" approaches, big data approaches are based on machine learning (data
learning systems), real-time predictive analyses, and high system adaptability. This also puts
high demands on analysts. Future analysts have to study the theory, i.e. the methods and their
conditions of use from different areas. They also need to know the area of application of
methods, they must know the data from the databases and prepare them for analysis. They
need to have more tools to analyse, more software, and know how to choose the right one,
and also know what hardware is needed to make the selected software work.
Kľúčové slová: štatistika, dáta, informácie, data mining, big data.
Key words: statistics, data, information, data mining, big data.
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Meziválečná Československá statistická společnost
Inter-war Czechoslovak Statistical Society
Prokop Závodský
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Česká republika
University of Economics, Prague, Faculty of Informatics and Statistics, Czech Republic
zavodsky@vse.cz
Abstrakt: Československá statistická společnost byla založena v lednu 1929 a sdružovala
několik desítek špičkových odborníků v oboru statistiky a příbuzných disciplín. Podle stanov byli
řádní i dopisující členové voleni a jejich počet byl omezený. Činnost Společnosti byla přerušena
na přelomu let 1938/39, její obnova v letech 1946-1948 měla jen krátké trvání.
Příspěvek stručně charakterizuje zhruba desetiletou činnost Společnosti a její nejvýznamnější
představitele. Vrcholem práce Společnosti měla být organizace 24. zasedání Mezinárodního
statistického institutu (ISI) v Praze. Zasedání však předčasně ukončila krizová situace, vyvolaná
Hitlerovým Německem v září 1938.
Abstract: The Czechoslovak Statistical Society was founded in January 1929 and brought
together dozens of top experts in the field of statistics and related disciplines. According to the
Articles of Association, ordinary and correspondent members were elected and their number
was limited. The activity of the Society was interrupted at the turn of 1938/39, its renewal in
1946-1948 had only a short duration.
The contribution briefly characterizes the Company's ten-year activity and its most prominent
representatives. The organization's 24th session of the International Institute of Statistics (ISI)
in Prague was supreme. However, the session prematurely ended the crisis situation caused by
Hitler's Germany in September 1938.
Kľúčové slová: Československá statistická společnost, historie.
Key words: The Czechoslovak Statistical Society, history.
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Subjektívne vnímanie chudoby v Čechách a na Slovensku
štvrťstoročie od rozdelenia
Subjective Perception of Poverty in Czechia and Slovakia
a Quarter Century after the Split
Tomáš Želinskýa, Martina Mysíkováb
a Ekonomická
b Sociologický

fakulta, Technická univerzita v Košiciach
ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

tomas.zelinsky@tuke.sk, martina.mysikova@soc.cas.cz

Abstrakt: Pred rokom 1993 tvorili Čechy a Slovensko spoločný štát. Obe krajiny mali množstvo
spoločných čŕt a zároveň sa líšili vo viacerých charakteristikách. Po roku 1993 sa dve,
novovzniknuté, krajiny vyvíjali nezávisle od seba a uskutočňovaním vlastných rozhodnutí
ohľadom približovaniu sa k otvoreným trhom, spotrebiteľského dopytu, príležitostí na trhu
práce a produkčných výziev. Tieto rozhodnutia ovplyvnili politiku, ekonomickú štruktúru, trhy
práce a inštitúcie a neskôr boli nasledované ďalšími faktormi a zmenami v globálnej
ekonomike. Počas prvých fáz ekonomickej transformácie, disparity medzi krajinami sa rýchlo
zvyšovali, slovenský HDP na obyvateľa dosahoval v roku 1992 približne tri štvrtiny HDP Čiech
a jednotkové náklady práce na Slovensku patrili k najnižším v stredoeurópskych krajinách. Kým
v roku 1995 Slovensko dosahovalo 64 % HDP na obyvateľa (v PKS) ČR, táto disproporcia do
roku 2016 klesla na 88 %. Navyše, podľa údajov Eurostatu Slovensko dosahovalo 96 % mediánu
hodinovej mzdy ČR v EUR (resp. 91 % v PKS). Naším cieľom je zamerať sa na rozdiely
v subjektívnom vnímaní chudoby a životného štandardu Čechmi a Slovákmi v minulosti
a súčasnosti. Kým vychádzajúc z nižšej ekonomickej a príjmovej úrovne na Slovensku
v minulosti možno predpokladať vyšší podiel subjektívne chudobných na Slovensku;
konvergentné procesy v objektívnych ekonomických charakteristikách by mali vyústiť do
zmierňovania rozdielov v subjektívnom vnímaní medzi týmito dvoma krajinami. V tejto štúdii
sú použité dva hlavné zdroje údajov: S cieľom porovnať pociťovanú životnú úroveň v minulosti,
sú v práci použité údaje „Sociálna stratifikácia vo východnej Európe 1993“ a analýza aktuálnej
situácie je založená na mikroúdajoch zisťovania EU-SILC (2005-2015). Predbežné výsledky
naznačujú, že Slováci (retrospektívne) hodnotili svoju relatívnu životnú úroveň na konci
komunistickej éry mierne lepšie ako Česi, avšak v roku 1993 to už neplatilo. V roku 2005
približne 20 % Čechov vnímalo svoj aktuálny príjem ako nepostačujúci na pokrytie základných
potrieb, pričom v SR to bolo približne 60 %. Po ďalších desiatich rokoch (v roku 2015) sa
z pohľadu tohto ukazovateľa podiel subjektívne chudobných znížil na 10 % v ČR a 25 % v SR.
Predbežné výsledky teda naznačujú konvergenciu subjektívnych indikátorov, avšak zároveň
predpokladáme, že „subjektívna konvergencia“ je pomalšia ako objektívna.
Abstract: Before 1993 Czechia and Slovakia were parts of a common state. Both countries had
a number of common features, and at the same time they differed in numerous characteristics.
After 1993, the two new countries developed independently in terms of choices regarding
movements toward open markets, consumer demand, opportunities in labour markets, and
the challenges of production. These choices have influenced country policies, economic
structures, labour markets, and institutions; and were later followed by further external factors
and changes in the global economy. During the early stage of the economic transition, the
disparities between the countries accelerated rapidly, the Slovak GDP per capita reached
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around three-quarters of the Czech GDP in 1992, and the Slovak unit labour costs belonged
among the lowest in the Central European countries. While Slovakia reached 64% of the Czech
GDP per capita (in PPS) in 1995, this disproportion decreased to 88% in 2016. In addition,
according to the latest Eurostat data Slovakia reached 96% of Czech median hourly earnings
in EUR (91% terms of PPS). Our aim is to study the differences in the subjective perception of
poverty and living standard by Czechs and Slovaks in the past and at present. While the lower
level of economic performance and income level in Slovakia in the past suggests a higher share
of the subjectively poor in Slovakia; the convergent processes in objective economic terms
should result in shrinking the difference in subjective perceptions between the two countries.
Two main data sources are used in the study: In order to compare the perceived living standard
in the past Social Stratification in Eastern Europe 1993 data are used, and the analyses of the
recent situation are based on EU-SILC (2005-2015) microdata. The preliminary results suggest
that Slovaks (retrospectively) evaluated their relative living standard slightly better than
Czechs at the end of the communist era, while the opposite hold in 1993, the year of the split.
In 2005, about 20% of Czechs perceived their actual income insufficient to what is their
minimum income needed to make ends meet, compared to 60% in Slovakia. After another ten
years, in 2015, these figures dropped to 10% and 25%, respectively. The preliminary results
thus show a convergence of subjective indicators, however, we hypothesise that the
”subjective” convergence does not keep pace with the ”objective” one.
Kľúčové slová: subjektívna chudoba, SR, ČR, EU-SILC.
Key words: subjective poverty, Slovakia, Czechia, EU-SILC.
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Očakávaný makroekonomický vývoj SR
Dynamický vývoj ekonomiky a pnutia na trhu práce sa premietajú
do miezd aj cien

The expected macroeconomic development in Slovakia
Dynamic development of the economy and labour market tensions
are reflected in wages and prices
Ján Beka
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25, Bratislava
National Bank of Slovakia, Imricha Karvaša 1, 813 25, Bratislava
jan.beka@nbs.sk

Abstrakt: Ekonomika pokračuje v rastovej trajektórii, keď ju podporuje najmä súkromná
spotreba. Od tohto roka by sa mal výraznejšie pridať export v dôsledku nábehu produkčných
kapacít v automobilovom priemysle a hospodárstvo by malo akcelerovať na 4,2 % a ďalej na
4,7 % v roku 2019. Po odznení prorastových efektov sa spomalí rast ekonomiky na 4,0 %.
Situácia na trhu práce by sa mala naďalej zlepšovať, zamestnanosť by mala rásť a voľné
pracovné miesta budú zapĺňať vo väčšej miere aj nezamestnaní a tiež cudzinci so Slovákmi
vracajúcimi sa zo zahraničia. Miera nezamestnanosti by mala poklesnúť až pod 6 %
v poslednom štvrťroku 2020. Zväčšujúci sa dopyt po pracovných silách sa premietne do
dynamického rastu miezd, čo spôsobí vyššie dopytové tlaky v cenovom vývoji. Inflácia sa tak
bude pohybovať mierne nad 2 %.
Abstract: The economy continues in the growth trajectory when it is mainly supported by
private consumption. Exports from this year should be added more as a result of the rise in
production capacities in the automotive industry, and the economy should accelerate to 4.2%
and further to 4.7% in 2019. After releasing the growth effects, economic growth will slow to
4.0 %. The situation on the labour market should continue to improve, employment should
grow and vacancies will be filled to a greater extent by both unemployed and foreigners with
Slovaks coming back from abroad. The unemployment rate should fall below 6% in the last
quarter of 2020. Increasing labour demand will translate into dynamic wage growth, resulting
in higher demand pressures in price developments. Inflation will thus move slightly above 2%.
Kľúčové slová: makroekonomika, predikcie.
Key words: macroeconomic, predictions.
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Metodický pohľad na rôzne možnosti výpočtu priemernej
mzdy v Slovenskej republike
Methodical View on the Different Options in Measurement
of Average Monthly Wage in Slovak Republic
Peter Čirka
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
The Statistical Office of the Slovak Republic, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Slovakia
peter.cirka@statistics.sk
Abstrakt: Pri hodnotení životnej úrovne obyvateľstva sa ako jeden z hlavných ukazovateľov
posudzuje priemerná reálna mesačná mzda zamestnanca. V nominálnom vyjadrení sa tiež
používa v rôznych legislatívnych predpisoch na výpočet iných veličín, napr. v systéme
sociálneho poistenia. Je preto dôležité, aby priemerná mzda bola metodicky jasne vymedzená
a stabilne publikovaná. Tento príspevok sa venuje metodickému porovnaniu priemernej mzdy
podľa štvrťročného podnikového výkazníctva a priemernej mzdy vypočítanej na základe údajov
národných účtov (ESA 2010).
Abstract: When assessing the standard of living of the population, the average real monthly
wage of employee is considered as one of the main indicators. In nominal terms, it is also used
in various legislative rules to calculate other variables, e.g. in the social insurance system. It is
therefore important that the average wage is clearly defined and published in a consistent
manner. This paper focuses on a methodical comparison of the average wage by quarterly
business reporting and the average wage calculated on the basis of the National accounts data
(ESA 2010).
Kľúčové slová: Priemerná mzda, mzdová báza, počet zamestnancov, podnikové výkazníctvo,
národné účty
Key words: Average wage, Wage base, Number of employees, Business reporting, National
accounts
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Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky
v roku 2017 a odhad jej vývoja v roku 2018
The macroeconomic performance of the Slovak economy
in 2017 and estimate its development in 2018
Ján Haluška, Andrej Hamara, Branislav Pristáč
INFOSTAT Bratislava
haluska@infostat.sk; hamara@infostat.sk; pristac@infostat.sk
Abstrakt: Príspevok obsahuje stručnú analýzu vývoja makroekonomickej výkonnosti slovenskej
ekonomiky v roku 2017 (meranej tvorbou reálneho HDP), ktorá je východiskom pre odhad jej
výkonnosti v roku 2018.
Abstract: The paper contains a brief analysis of macroeconomic performance of the Slovak
economy in 2017 (measured by the formation of real GDP), which is the basis for an assessment
of its performance in 2018.
Kľúčové slová: IES, HDP, vonkajší dopyt, domáci dopyt, agregátny dopyt
Key words: ESI, GDP, foreign demand, domestic demand, aggregate demand
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Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR
v rokoch 2018 – 2021
Midterm forecast of Slovak economy
for the period 2018 - 2021
Marek Radvanský, Ivan Lichner
Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava
Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences, Šancová 56, 811 05
Bratislava, Slovakia
marek.radvansky@savba.sk, ivan.lichner@savba.sk
Abstrakt: Tohtoročná strednodobá makroekonomická prognóza Ekonomického ústavu SAV na
najbližšie štyri roky je založená na ekonometrickom modeli IER_ECM_17q4, teda prognózu
založenú na makroekonomických dátach zahŕňajúcich rok 2017. Táto verzia modelu
predstavuje aktualizáciu makroekonomického modelu s chybu korigujúcim členom vyvíjaného
na Ekonomickom ústave SAV od roku 20041. V príspevku sú detailne opísané predpoklady
prognózy na roky 2018-2021 spolu s hospodárskym vývojom SR v roku 2017.
Abstract: Current macroeconomic mid-term forecast of development of Slovak economy for
the next four years period is based on the econometric model IER_ECM_17q4, thus forecast
based on macroeconomic data up to 2017. This model represent most up to date version of
error-correction macroeconomic model regularly developed at Institute of economic research
at Slovak Academy of Sciences since 2004. Economic development of Slovak economy in year
2017 and expected development during years 2018-2021 together with underlying
assumptions are in detail discussed in the paper.
Kľúčové slová: makroekonomická prognóza, rast HDP.
Key words: macroeconomic forecast, GDP growth.

1

Pred rokom 2004 bol na prognózovanie využívaný klasický makroekonomický model bez rovníc tvaru
ECM.
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Využitie investičných štýlov pre výber portfólia
Using investment styles for portfolio selection
Martin Boďa, Mária Kanderová
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica
martin.boda@umb.sk, mária.kanderova@umb.sk
Abstrakt: Každá úloha výberu portfólia začína rozhodnutím, aké aktíva sú vhodné pre
zaradenie do portfólia. Jedným z prístupov je preselekcia aktív na základe rôznych investičných
štýlov. Tento prístup je založený na myšlienke zoskupovania aktív do skupín na základe
podobných charakteristík. V našej empirickej štúdii klasifikujeme akcie do skupín podľa troch
kritérií a to na základe trhovej kapitalizácie, na základe ukazovateľa price-to-earnings ratio
a na základe ukazovateľa price to book ratio. Akcie sú vyberané z indexu S&P 500, ktorý
zároveň slúži ako benchmark. Úspešnosť jednotlivých investičných štýlov je vyhodnocovaná
z hľadiska mean active return a z hľadiska ukazovateľa podiel týždňov, kedy dané portfólio
prekročilo výnos benchmarku na celkovom počte týždňov.
Abstract: Any task of portfolio selection begins with the decision what particular assets qualify
for inclusion into the portfolio. One of the approaches is asset pre-selection on the basis of
different investment styles. This approach is based upon the idea of grouping assets into
classes that share similar characteristics. This empirical study classifies equities into classes
according to three criteria, i.e. market capitalization, the price-to-earnings and price-to-book
ratios. Equities are selected out of the basket of S&P 500 constituents that serves as benchmark
as well. Success of individual investment styles is evaluated with respect to mean active return
and with respect to the percentage of weeks in which the portfolio in question outperformed
the benchmark relative to the entire number of weeks.
Kľúčové slová: investičný štýl, trhová kapitalizácia, P/E pomer, P/B pomer, výkonnosť
Key words: investment style, market capitalization, P/E ratio, P/B ratio, performance
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Meranie zmien v produktivite medzi viacročnými obdobiami
Measuring productivity change between multi-year periods
Martin Boďa
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica
martin.boda@umb.sk
Abstrakt: Prezentácia sa zaoberá možnosťami merania vývoja produktivity v situáciách, keď
sa porovnávajú dva obdobia pozostávajúce viacerých rokov a je potrebné aj stanoviť zdroje
tohto vývoja. Na účely merania článok odporúča Hicksov-Moorstenov index a na zisťovanie
zdrojov vo vývoji produktivity si osvojuje dekompozíciu Diewerta a Foxa. Formulovaná
metodika je demonštrovaná pri skúmaní zmien produktivity v slovenskom bankovom sektore
v oblasti finančnej intermediácie za obdobie rokov 2005 – 2008 a obdobie rokov 2009 – 2016.
Výsledky ukazujú na väčšinové zlepšenie produktivity finančnej intermediácie a celosektorové
rozšírenie hranice produkčných možností.
Abstract: The presentation focuses upon possibilities of measuring productivity change in
situations when subject of comparison are two periods consisting of several years and it is
necessary to determine the drives of this change. As a suitable measure of productivity change
the paper recommends the Hicks-Moorsteen index and adopts the decomposition by Diewert
and Fox to identify the factors of productivity change. The formulated methodology is
demonstrated in investigations of trends in productivity of the Slovak banking sector in the
area of financial intermediation between the period of the years 2005 – 2008 and period of
the years 2009 – 2016. The results point to an improvement in financial intermediation
productivity for most banks and an all-sector upward shift in the production possibility frontier.
Kľúčové slová: Hicskov-Moorsteenov index produktivity, dekompozícia Diewerta a Foxa,
viacročné obdobia, finančná intermediácia, slovenské banky
Key words: Hicks-Moorsteen productivity index, Fox-Diewert decomposition, multi-year
periods, financial intermediation, Slovak banks
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Vývoj rastu cien nehnuteľností a rastu úverov na bývanie
Development of real estate price growth and growth of
housing loans
Mikuláš Cár
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
National Bank of Slovakia, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
mikulas.car@nbs.sk

Abstrakt: Aktivity na slovenskom trhu s bývaním sú do značnej miery determinované aj úvermi
na bývanie, ktoré dlhodobo predstavujú viac ako 70 % objemu všetkých úverov poskytovaných
domácnostiam. Úverové prostriedky umožňujú záujemcom ľahšie obstaranie si vlastného
bývania, ale na druhej strane to zvyšuje dopyt a vytvára tlak na rast cien bývania a navyše
môže to viesť až k nadmernému zadlžovaniu domácností. Rýchlejší rast priemernej ceny
bývania a trvalo výrazné tempo rastu úverov na bývanie vyvolali v posledných rokoch diskusiu,
ktorý z týchto javov je rizikovejší pre finančnú stabilitu.
Abstract: Activities on the Slovak housing market are also largely determined by housing loans,
which in the long term represent more than 70% of all loans to households. Loans make it
easier for people to get their own housing, but on the other hand, it raises demand and puts
pressure on housing prices to rise, and can lead to excessive household indebtedness. A faster
rise in the average housing price and a sustained pace of housing loan growth in recent years
have sparked a debate on which of these phenomena is more risky for financial stability.
Kľúčové slová: Vývoj cien bývania, vývoj stavu úverov na bývanie, zadlženosť domácností,
finančná stabilita.
Key words: The housing prices development, the housing loans development, household
indebtedness, financial stability.
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Analýza zásahovej činnosti hasičských jednotiek v regiónoch
Slovenska
The Analysis of the Intervention Activity of Slovakia´s Fire
and Rescue Service Units in regions of Slovakia
Tatiana Hajdúková, Milan Marcinek
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Academy of Police Force in Bratislava
tatiana.hajdukova@minv.sk, milan.marcinek@minv.sk
Abstrakt: Na zdolávaní a činnostiach spojených s poskytovaním pomoci v núdzi pri vzniku
mimoriadnych udalostí sa podieľajú rôzne hasičské jednotky. Prioritou pomoci je jej včasné
zabezpečenie a dosiahnutie maximálnej efektívnosti pri likvidácii tejto mimoriadnej udalosti.
Prezentácia poukazuje na regionálne rozdiely vo vyťaženosti hasičských jednotiek na území
Slovenska na úrovni krajov za rok 2017. Pozoruhodné sú aj veľké sezónne rozdiely potrieb
zásahovej činnosti za kalendárne mesiace roka 2017.
Abstract: Overcoming various obstacles associated with giving support in critical situations
and dealing with extreme conditions is part of a job of multiple fire brigades. Their priority is
safety, as well as achieving maximal effectiveness while handling incidents. The presentation
points out regional differences in the utilisation of fire brigades in the Slovak Republic in 2017.
There are notable seasonal differences in required fire brigade interventions in particular
months in year 2017.
Kľúčové slová: zdroje ohrozenia, hasičské jednotky, požiar, mimoriadna udalosť, Hasičský a
záchranný zbor, zásahové prostriedky, technické prostriedky, zásahové prostriedky,
bezpečnosť, ochrana života materiálno-technické vybavenie, záchranárske práce
Key words: the hazard sources, fire station, fire, emergency, fire service, intervention, firefighting equipment, intervention methods, Security, life protection, material and technical
equipment, rescue works
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Vliv geometrické konfigurace přijímačů na nejistotu odhadu
polohy vysílače
How geometric configuration of transmitters change an
uncertainty of estimated position of receiver
Jaroslav Marek1, Jan Pidanič2, Karel Juryca 2
1Department

of Mathematics and Physics, University of Pardubice, Faculty of Electrical
Engineering and Informatics, Studentská 95, 530 02 Pardubice
2Department of Electrical Engineering, University of Pardubice, Faculty of Electrical
Engineering and Informatics, Studentská 95, 530 02 Pardubice
jaroslav.marek@upce.cz, jan.pidanic@upce.cz, st36141@student.upce.cz
Abstrakt: Hlavním cílem radarových měření je odhad polohy vysílače. K tomu bylo v minulosti
navrženo mnoho matematických metod. Typicky jde o iterační algoritmy, jejichž konvergentní
vlastnosti jsou ovlivněny polohou vysílače a přijímačů. V numerické studii se budeme zabývat
závislostí nejistoty odhadu polohy vysílače na geometrické konfiguraci přijímačů.
Abstract: The main purpose of radar measurements is estimation of the unknown position of
receiver. Various mathematical approaches have been developed in the past. Typically, these
algorithms are iterative, and their convergent properties are affected by the position of the
receiver and transmitters. In the numerical study, we will explore an accuracy of estimates of
receiver coordinates in different geometric schemes of transmitters.
Kľúčové slová: Matematické modelování, radarová měření, odhad neznámé polohy, TDOA.
Key words: Mathematical modelling, radar measurements, estimation of unknown position,
TDOA.
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Přehled metod pro odhad přesunu volebních hlasů mezi
dvěma koly prezidentských voleb
Survey of voter transition estimates between two rounds of
prezidential elections
Alena Pozdílková, Jaroslav Marek
Department of Mathematics and Physics, University of Pardubice, Faculty of Electrotechnics
and Informatics, Studentská 95, 530 02 Pardubice
alena.pozdilkova@upce.cz, jaroslav.marek@upce.cz
Abstrakt: Cílem práce je shromáždit přehled známých matematických metod pro analýzu
přesunu volebních hlasů. Existuje mnoho matematických metod pro nalezení jejich odhadů.
Součástí práce je prezentace nového přístupu, ve kterém získáme odhad varianční matice
odhadu přesunu hlasů. V numerické studii uvedeme praktické výsledky popsané metody
použité v prezidentských volbách v roce 2014.
Abstract: The aim of the paper is to collect an overview of known mathematical methods for
the analysis of the voting displacement. There are many mathematical methods for finding
their estimates. Part of the paper is a presentation of a new approach, in which we also get an
estimate of the covariance matrix.. In the numerical study, we will present the practical results
of described methods applied to the Slovak presidential elections in 2014.
Kľúčové slová: Matematické modelování, přesun hlasů, odhad neznámých parametrů,
residuální součet čtverců.
Key words: Mathematical modelling, transfer ratios of votes, estimation of unknown
parameters, residual sum of squares.
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Predikcia finančného zdravia podniku pomocou regresného
modelu so zmiešanými efektami
Financial distress prediction by using a mixed effect
regression model
Lukáš Sobíšek, Mária Stachová
Fakulta Informatiky a Statistiky, Vysoká škola ekonomická v Prahe
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics in Prague
Faculty of Economics, Matej Bel University, Banská Bystrica
lukas.sobisek@vse.cz, maria.stachova@umb.sk
Abstrakt: V našej prezentácii sa zameriavame na možnosť využitia finančných indikátorov,
ktorých hodnoty sa zaznamenávali počas viacerých rokov na predikciu finančného zdravia
podnikov. Pri odhadovaní vzťahov medzi finančnými ukazovateľmi a finančnou tiesňou
podniku používame regresný model z funkcie glmer z balíčka lme4 zo štatistického systému R.
Dosiahnuté výsledky porovnávame s výsledkami RE-EM modelu, ktorý je zahrnutý v balíčku
REEMtree.
Abstract: In our presentation, we focus on possibility to use financial indicators to predict
financial health of companies. These indicators have been collected over few consecutive
years. The relationship between financial ratios and financial distress of companies is modelled
by using regression model from glmer function implemented in lme4 package of statistical
system R. Obtained results are compared with those from RE-EM model that is included in
REEMtree package.
Kľúčové slová: regresia, finančné zdravie, finančná tieseň
Key words: regression, financial health, financial distress
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Nexus daňových licencií a podnikateľského prostredia
v Slovenskej republike
Nexus of Tax Licences and the Business Environment
in the Slovak Republic
Vladimír Úradníček, Tomáš Kudla, Peter Kubaška
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica
vladimir.uradnicek@umb.sk, tomas.kudla@studenti.umb.sk, peter.kubaska@umb.sk
Abstrakt: Inštitút minimálnej dane predstavuje nástroj, na základe ktorého sú všetky právnické
osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť povinné odviesť každoročne štátu aspoň minimálnu
daň. Určitá forma minimálneho zdanenia funguje vo vyspelých ekonomikách už dlhšiu dobu vo
variantných spôsoboch implementovania do podnikateľského prostredia príslušnej ekonomiky.
Zavedenie tohto inštitútu do daňovej legislatívy Slovenskej republiky od roku 2014 vo forme
tzv. daňovej licencie, prinieslo viaceré efekty, ktoré predložený príspevok skúma a analyzuje.
Príspevok chce prispieť do diskusie k tomu, či pri zrušení daňových licencií od roku 2018
prevážili pozitívne alebo negatívne ekonomické dôvody vo väzbe na podnikateľské prostredie
v Slovenskej republike.
Abstract: The institute of minimum tax is a tool enforcing that all legal entities engaged in
business activities are obliged to pay annually at least a minimum amount of tax to the state.
Certain forms of minimum taxation have been in effect in advanced economies for a longer
period of time in various implementations in the business environment of national economies.
Introduction of this institute into the tax legislation of the Slovak Republic in 2014 in the form
of the so-called tax licence brought about differentiated effects that the present paper explores
and analyses. The paper intends to make a contribution to the discussion as to whether with
the repeal of tax licences in 2018 positive or negative economic reasons have prevailed in
connection to the business environment of the Slovak Republic.
Kľúčové slová: minimálna daň, daňová licencia, efekty daňových licencií, podnikateľské
prostredie
Key words: minimum tax, tax licence, effects of tax licences, business environment

Časť 3
Prezentácie zo Slávnostnej konferencie

BRATISLAVSKÝ KRAJ
KONFERENCIA SŠDS 18. – 20. 6. 2018
ČASTÁ - PAPIERNIČKA

Ing. Silvia Szabová
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MALÉ KARPATY – CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ

BRATISLAVSKÝ KRAJ

OBEC ČASTÁ

Zdroj: http://www.castapapiernicka.sk/frmKontakt.aspx

OBEC ČASTÁ *)
Obec Častá leží na juhovýchodnom úpätí Malých
Karpát, v nadmorskej výške 248 m. Písomne je
doložená v listine z roku 1296.
Častá bola pôvodne majetkom bratislavského
komitátu. V druhej polovici 13. storočia bola
včlenená do panstva Hradu Červený Kameň ako
poddanská dedina. V roku 1560 získala privilégiá
mestečka s právom týždenných trhov a do roku
1578 s právom na tri jarmoky ročne. V polovici 16.
storočia sa tu usadilo niekoľko zemianskych rodín a
chorvátski kolonisti. Obyvateľstvo sa zaoberalo
poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a tiež
remeslami. Už v 16. storočí tu Červenokamenské
panstvo nechalo vybudovať pivovar. Zmienky o
existencii pivovaru sú aj z 18. storočia.

*) Zdroj:

https://www.casta.sk/

OBEC ČASTÁ
Od konca 17. storočia tu bola tiež papiereň. Medzi mnohými papiernickými
mlynmi na Slovensku sa spomína aj papiereň v Častej. Medzi Častou a Pílou
bol mlyn na papier známy pod menom Papiernička.
Na konci 18. storočia bola založená v dedine manufaktúra na výrobu súkna.
Založil ju gróf Rudolf Pálffy v roku 1794 a pracovala do roku 1802. V dokladoch
zo 17. storočia sú tiež zmienky o baniach na zlato a striebro, v 19. storočí
dolovanie síry a medi. K významným pamiatkam v obci patrí kostol sv. Imricha,
ktorý vznikol v 15. storočí. V roku 1738 bola v Častej morová epidémia, kedy
zomrelo veľa obyvateľov. Na zaľudnenie boli pozvaní nemeckí kolonisti.
V Častej sa v roku 1750 narodil významný slovenský osvietenský spisovateľ,
národný buditeľ Juraj Fándly. V roku 1785 tu ako kaplán pôsobil vysoký
cirkevný hodnostár a národovec Alexander Rudnay. V Častej žilo už pred 300
rokmi početné židovské spoločenstvo. V 18. storočí mali Židia v dedine
modlitebňu, v roku 1884 postavili novú synagógu. V lese pri Červenom Kameni
sa nachádza židovský cintorín zo 17. a začiatku 18. storočia s barokovými
náhrobnými kameňmi a v dedine je mladší židovský cintorín z 18. storočia.
.

OBEC ČASTÁ

HRAD ČERVENÝ KAMEŇ
Skvostom Malokarpatského regiónu je celistvo
zachovaný hrad Červený Kameň. Jeho
monumentálne
pivničné
priestory
sú
stredoeurópskym unikátom. Od roku 1588 sa
stal hrad rezidenciou bohatého uhorského
rodu Pálffyovcov, ktorí ho vlastnili do roku
1945. Dnes sú impozantné siene hradného
paláca
múzeom
historického
nábytku,
zbierkami zbraní a vzácnou obrazárňou a
historickou knižnicou, skvostná je Sala Terrena
a mobiliár historickej lekárne. Hradný komplex
s rozsiahlym parkom je príjemným miestom na
oddych, stretávajú sa tu priatelia historického
šermu, zberatelia starožitností, deti víta
Sokoliarsky dvor s najväčšou kolekciou dravcov
na Slovensku.

OBEC PÍLA *)
Obec Píla patrí do okresu Pezinok, tiahne sa
dolinou v dĺžke asi 2 km.
Píla sa nachádza v Chránenej krajinnej
oblasti Malé Karpaty. Nadmorská výška
stredu obce je 245 m n. m.
Obec vznikla v prvej polovici 16. storočia
okolo píly, patriacej červenokamenskému
panstvu. Prvá písomná zmienka je z roku
1602. Fuggerovci, majitelia hradu Červený
Kameň v 16. storočí, vlastnili v prvých rokoch
dve píly, ktoré dali postaviť pod hradom v
doline rieky Gidry. Vodné píly a príbytky) pre
piliarov sa stali základom osady Píla.
Počtom obyvateľov aj katastrálnou výmerou
(48 ha) je táto obec najmenšou v okrese
Pezinok.

*) Zdroj:

http://www.obecpila.sk/

PODIEL KRAJOV NA ROZLOHE SR V ROKU 2017
4,20%

Bratislavský kraj
13,80%

8,50%
Trnavský kraj
9,20%

Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj

18,30%
12,90%

Žilinský kraj
Banskobystrický kraj

19,30%

13,90%

Prešovský kraj
Košický kraj

Zdroj údajov v prezentácii: databázy ŠÚ SR a ÚPSVaR (trh práce)

PODIEL KRAJOV NA POČTE OBYVATEĽOV SR K 31. 12. 2017

Bratislavský kraj
Trnavský kraj

11,96%

14,68%

Trenčiansky kraj
10,33%

Nitriansky kraj

15,14%

Žilinský kraj

10,79%

Banskobystrický kraj

11,94%
12,47%

Prešovský kraj

12,70%

Košický kraj

ÚZEMNÉ ČLENENIE SR V ROKU 2017

Rozloha v km2

Slovenská republika

Hustota
obyvateľstva
(osoba na km2)

Podiel na SR
(v %)

49 034

100,0

110,9

Bratislavský kraj

2 053

4,2

314,9

Trnavský kraj

4 146

8,5

135,5

Trenčiansky kraj

4 502

9,2

130,6

Nitriansky kraj

6 344

12,9

107,2

Žilinský kraj

6 809

13,9

101,5

Banskobystrický kraj

9 454

19,3

68,8

Prešovský kraj

8 973

18,3

91,7

Košický kraj

6 754

13,8

118,2

ÚZEMNÉ ČLENENIE BRATISLAVSKÉHO KRAJA V ROKU 2017
Podiel na
Hustota obyvateľstva
Bratislavskom kraji
(osoba na km2)
(v %)

Rozloha v km2

Bratislavský kraj

2 053

100,0

314,9

Okres Bratislava I

10

0,5

4 200,3

Okres Bratislava II

92

4,5

1 238,0

Okres Bratislava III

75

3,6

880,7

Okres Bratislava IV

97

4,7

997,4

Okres Bratislava V

94

4,6

1 175,9

Okres Malacky

950

46,3

76,4

Okres Pezinok

376

18,3

167,9

Okres Senec

360

17,5

230,7

VÝMERA ÚZEMIA BRATISLAVSKÉHO KRAJA A VYUŽITIE PÔDY V ROKU 2017
Bratislavský kraj
(v km2)

Podiel na celkovej výmere
územia (v %)

Celková výmera územia
Poľnohospodárska pôda - spolu
z toho
orná pôda
vinica
záhrada
ovocný sad
trvalý trávny porast

2 052,6
903,4

100,0
44,0

717,5
43,6
45,6
7,4
89,3

35,0
2,1
2,2
0,4
4,4

Nepoľnohospodárska pôda - spolu
z toho
lesný pozemok
vodná plocha
zastavaná plocha a nádvorie
ostatná plocha

1 149,2

56,0

751,1
58,5
173,0
166,7

36,6
2,8
8,4
8,1

OBYVATEĽSTVO V ROKU 2017
Počet obyvateľov k 31. 12.
Spolu
Slovenská republika

Muži

5 443 120

Podiel na SR (v %)

Ženy

Spolu

2 656 514 2 786 606

Muži

Ženy

Priemerný
vek obyvateľa
(rok)

100,0

100,0

100,0

40,59

Bratislavský kraj

650 838

309 586

341 252

12,0

11,7

12,2

40,92

Trnavský kraj

562 372

275 476

286 896

10,3

10,4

10,3

41,48

Trenčiansky kraj

587 364

288 499

298 865

10,8

10,9

10,7

42,22

Nitriansky kraj

678 692

330 284

348 408

12,5

12,4

12,5

42,22

Žilinský kraj

691 023

339 554

351 469

12,7

12,8

12,6

40,03

Banskobystrický kraj

649 788

315 340

334 448

11,9

11,9

12,0

41,42

Prešovský kraj

823 826

407 280

416 546

15,1

15,3

14,9

38,33

Košický kraj

799 217

390 495

408 722

14,7

14,7

14,7

39,27

STAV TRVALE BÝVAJÚCEHO OBYVATEĽSTVA V BRATISLAVSKOM KRAJI
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630 000

PRÍRASTOK OBYVATEĽSTVA V BRATISLAVSKOM KRAJI
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PREHĽAD DEMOGRAFICKÝCH PROCESOV OBYVATEĽSTVA ZA ROK 2017
Sobáše

Rozvody

Narodení

Potraty

Zomretí

31 309

9 618

58 128

14 521

53 914

Bratislavský kraj

4 410

1 482

8 449

1 914

6 158

Trnavský kraj

3 143

1 200

5 472

1 681

5 666

Trenčiansky kraj

3 368

1 082

5 337

1 363

6 292

Nitriansky kraj

3 684

1 300

6 250

1 975

7 726

Žilinský kraj

4 049

1 149

7 370

1 573

6 694

Banskobystrický kraj

3 260

1 111

6 301

2 076

7 019

Prešovský kraj

5 187

1 023

9 959

1 956

6 880

Košický kraj

4 208

1 271

8 990

1 983

7 479

Slovenská republika

PREHĽAD DEMOGRAFICKÝCH PROCESOV OBYVATEĽSTVA ZA ROK 2017

Hrubá miera Hrubá miera
sobášnosti rozvodovosti
(promile)
(promile)

Hrubá miera
živorodenosti
(promile)

Hrubá miera
úmrtnosti
(promile)

Slovenská republika

5,76

1,77

10,66

Bratislavský kraj

6,82

2,29

Trnavský kraj

5,60

2,14

Trenčiansky kraj

5,73

Nitriansky kraj

5,42

Žilinský kraj
Banskobystrický kraj

Hrubá miera
potratovosti
(promile)

9,92

2,67

13,04

9,53

2,96

9,72

10,09

2,99

1,84

9,07

10,70

2,32

1,91

9,17

11,37

2,91

5,86

1,66

10,64

9,69

2,28

5,01

1,71

9,67

10,79

3,19

Prešovský kraj

6,30

1,24

12,05

8,36

2,38

Košický kraj

5,27

1,59

11,23

9,37

2,48

MIGRÁCIA V BRATISLAVSKOM KRAJI
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8 000

PRIEMERNÝ VEK OBYVATEĽSTVA PRI DEMOGRAFICKÝCH PROCESOCH ZA ROK 2017
Priemerný vek
ženíchov
spolu

Priemerný vek
neviest

vzájomne
vzájomne
spolu
slobodných
slobodných

Priemerný
Priemerný Priemerný
vek pri
vek
vek
rozvode
matky pri živorodičky pôrode prvorodičky muži ženy

Slovenská republika

33,9

31,1

31,0

28,5

29,6

27,8

43,5

40,6

Bratislavský kraj

36,0

32,9

33,3

30,6

31,9

30,4

44,3

41,7

Trnavský kraj

34,6

31,6

31,8

29,1

30,3

28,5

43,6

40,8

Trenčiansky kraj

34,4

31,7

31,5

28,9

30,2

28,2

43,6

40,8

Nitriansky kraj

34,9

31,7

31,9

29,0

29,9

28,1

43,8

40,9

Žilinský kraj

33,0

30,5

30,1

27,9

29,9

27,9

43,0

39,9

Banskobystrický kraj

34,9

31,5

31,7

28,8

28,8

27,0

43,6

40,5

Prešovský kraj

31,1

29,2

28,4

26,8

28,1

26,0

42,2

39,4

Košický kraj

33,5

30,7

30,7

28,2

28,3

26,5

43,1

40,4
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BYTOVÁ VÝSTAVBA V ROKU 2017

Slovenská
republika
Dokončené byty

Bratislavský kraj

Podiel
Bratislavského
kraja na SR
(v %)

16 946

5 637

33,3

11 547

2 928

25,4

z toho
v rodinných domoch
Začaté byty

19 930

5 072

25,4

Rozostavané byty

74 974

18 137

24,2

Úbytok bytov

1 496

128

8,6

Priemerná úžitková plocha

112,8

94,9

84,1

Priemerná obytná plocha

70,4

63,0

89,5

VÝVOJ BYTOVEJ VÝSTAVBY V BRATISLAVSKOM KRAJI
7 000
6 000

Počet bytov

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Byty dokončené v
danom roku

ZAMESTNANOSŤ A PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA V ROKU 2017

Priemerný evidenčný
počet zamestnancov
(prepočítaný)

Priemerná mesačná
nominálna mzda
zamestnanca
prepočítaného stavu
(EUR)

Podiel
na SR
(v %)

1 358 356

100,0

1 124

Bratislavský kraj

453 455

33,4

1 379

Trnavský kraj

111 569

8,2

1 062

Trenčiansky kraj

132 551

9,8

1 022

Nitriansky kraj

128 695

9,5

960

Žilinský kraj

143 849

10,6

1 035

Banskobystrický kraj

131 482

9,7

943

Prešovský kraj

119 043

8,8

882

Košický kraj

137 713

10,1

1 059

Slovenská republika

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET ZAMESTNANCOV (PREPOČÍTANÝ) ZA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
5 106
9 485

Ostatné činnosti
Umenie,zábava,rekreácia

21 613
24 137

Zdravotníctvo a soc.pom.
Vzdelávanie

68 302

Verej.správa;sociál.zab.

29 176
30 571

Administratívne služby
Odborné,vedec,techn.čin.

4 891

Čin.v obl.nehnuteľností

28 337
28 746

Finančné a poisťov.čin.
Informácie a komunikácia

8 227

Ubytovacie a strav.služ.

49 527

Doprava a skladovanie

64 879

Veľkoobchod a maloobchod

11 816

Stavebníctvo

2 706
9 120

Dodávka vody
Dod.elektriny,plynu,pary

54 196

Priemyselná výroba

1 003
1 615

Ťažba a dobývanie
Pôdohospodárstvo

0
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PRIEMERNÁ MESAČNÁ NOMINÁLNA MZDA ZAMESTNANCA PREPOČÍTANÉHO
STAVU
Ostatné činnosti
Umenie,zábava,rekreácia
Zdravotníctvo a soc.pom.
Vzdelávanie

Priemerná mesačná
nominálna mzda
zamestnanca
prepočítaného stavu SR
(eur)

Verej.správa;sociál.zab.
Administratívne služby
Odborné,vedec,techn.čin.
Čin.v obl.nehnuteľností
Finančné a poisťov.čin.
Informácie a komunikácia
Ubytovacie a strav.služ.
Doprava a skladovanie
Veľkoobchod a maloobchod

Priemerná mesačná
nominálna mzda
zamestnanca
prepočítaného stavu
Bratislavský kraj (eur)

Stavebníctvo
Dodávka vody
Dod.elektriny,plynu,pary
Priemyselná výroba
Ťažba a dobývanie
Pôdohospodárstvo
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TRH PRÁCE
Počet evidovaných
uchádzačov o
zamestnanie
k 31.12.2017
Slovenská republika

Bratislavský kraj
Trnavský kraj

Podiel evidovaných
uchádzačov o
zamestnanie
k 31. 12. 2017 na SR

Miera evidovanej
nezamestnanosti
(%)

195 583

100,0%

5,94

11 732

6,0%

3,05

9 824

5,0%

2,60

Trenčiansky kraj

13 199

6,7%

3,53

Nitriansky kraj

17 949

9,2%

4,05

Žilinský kraj

19 311

9,9%

4,70

Banskobystrický kraj

34 300

17,5%

8,67

Prešovský kraj

46 501

23,8%

9,68

Košický kraj

42 767

21,9%

9,94

CESTOVNÝ RUCH V ROKU 2017
Počet
ubytovacích
zariadení

Počet lôžok

Počet
návštevníkov

Počet
prenocovaní

3 495

194 274

5 375 475

14 936 766

Bratislavský kraj

234

28 456

1 447 811

3 103 541

Trnavský kraj

270

17 439

366 717

1 351 121

Trenčiansky kraj

279

15 534

371 591

1 374 363

Nitriansky kraj

353

18 106

324 652

977 268

Žilinský kraj

892

39 250

1 035 225

2 896 764

Banskobystrický kraj

516

21 587

569 164

1 680 911

Prešovský kraj

662

32 009

894 173

2 790 308

Košický kraj

289

21 893

366 142

762 490

Slovenská republika

Ďakujem za pozornosť.

Štatistika a dátová veda:
z teórie do praxe
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave

Slovenská štatistická a demografická
spoločnosť

Dáta

• Informačná explózia – dnešná doba
• Dáta sú tvorené:
• pre vedecké účely (historicky, pre dátové
analýzy) – experimentálne dáta

• ako operačné dáta (dnes, v biznise) –
príležitostné, resp. oportunistické dáta
(Huber 1977)
príležitostný - casual, occasional, opportunistic (angl.)
2

Dáta 2

Účel

Hodnota
Tvorba
Veľkosť
Čistota
Stav

Experimentálne
dáta
vedecký

Operačné
dáta
operačný

vedecká

komerčná

aktívne
kontrolovaný proces
malá
čisté
statické

pasívne
pozorované
masívna
špinavé
dynamické
3

Dáta (Big Data) → Informácie

• Je nutné získavať informácie z veľkých objemov
operačných údajov pre rozhodovanie sa
manažérov (business decision support)
• Je nutné skúmať a modelovať vzťahy v dátach
pomocou prediktívneho modelovania (základná
úloha)

Data Modelling = Data Mining (DM)
(cca 1963)
4

Interdisciplinarita DM

KDD – Knowledge discovery in databases

Vlastnosti „Big Data“
• veľmi veľký objem údajov (masívnosť)
• vysoká dimenzionalita údajov (mnohorozmernosť)
• neštruktúrovanosť údajov (texty)
Infostat: Big Data je koncept, ktorý vznikol na základe obrovského
množstva neštruktúrovaných dát, ktoré denne vznikajú a je ich
problém spracovať tradičnými metódami spracovania dát.
Základné charakteristiky Big Data:
• Množstvo (Volume) – veľké objemy dát, typicky začínajú na
desiatkach terabytov
• Rýchlosť (Velocity) – rýchlosť ako sú dáta tvorené, prípadne
upravované
• Pestrosť (Variety) – rôznorodosť dátových formátov
Pokiaľ dáta spĺňajú aspoň 2 z uvedených charakteristík = Big Data
http://www.infostat.sk/web2015/sk/_publikacie/Big_Data.pdf

5

Ciele analýzy „Big Data“
mnohorozmernosť údajov:

• vyvinúť účinné modely/metódy pre predikciu budúcich
hodnôt
pochopiť vzťahy medzi súčasnosťou a budúcnosťou

•

masívnosť údajov:

• prieskum skrytých štruktúr jednotlivých čiastkových
populácií - špecifiká, individuálne rozdiely, odľahlé
hodnoty
extrakcia dôležitých spoločných vlastností z čiastkových
populácií, aj keď existujú veľké individuálne rozdiely

•

7

Výzvy pre analýzy „Big Data“
mnohorozmernosť údajov + masívnosť údajov
prináša:

• hromadenie nepresností a šumov
• zdanlivá korelácia
• náhodná homogenita
• nestabilita tradičných algoritmov – potreba vyvíjať
•
•

nové
kombinácia údajov z rôznych zdrojov a z rôznych časov
– heterogenita, štatistické chyby ... – vývoj viac
adaptívnych a robustných postupov a metód
výpočtové nároky - na HW a SW – zvyšovanie nákladov
8

Výzvy pre analýzy Big Data – obr. 1

•

Zdroj:

Scatter plots of projections
of the observed data (n =
100 from each class) onto
the first two principal
components of the best mdimensional selected
feature space.
A projected data with “•”
indicates the first class and
“▲” indicates the second
class.
Zdroj:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
/pmc/articles/PMC4236847/fi
gure/F1/
9

Výzvy pre analýzy Big Data – obr. 2

Plots of the median errors in preserving the distances between pairs of data
points versus the reduced dimension k in large scale microarray data. Here
“RP = Random projection” stands for the random projection and “PCA”
stands for the principal component analysis.
Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4236847/figure/F11/

Štatistické metódy pre „Big Data“
3 skupiny metód - algoritmov:
1. na základe prevzorkovania (resampling-

based)
2. „rozdeľ a panuj“ („divide and conquer“)
3. on-line aktualizácie pre dátové toky (online

updating)

11

Štatistické metódy pre Big Data 1
Metódy/algoritmy na základe prevzorkovania
(resampling-based):
• Bags of little bootstrap
• Leveraging
• Mean log-likelihood
• Bayesian inference
• Markov chain Monte Carlo (MCMC) ...

12

Štatistické metódy pre Big Data 2
Metódy/algoritmy na základe pravidla „rozdeľ
a panuj“ („divide and conquer“) – 3 kroky:

• 1) veľké dátové súbory sa rozdelia do K blokov
• 2) každý blok sa spracuje zvlášť (prípadne paralelne)
• 3) finálne riešenie pre všetky údaje sa dostane

agregáciou čiastkových riešení z každého bloku údajov

•
•
•
•

Aggregated estimating equations
Majority voting
Screening with ultrahigh dimension
Parallel MCMC
13

Štatistické metódy pre Big Data 3
Metódy/algoritmy na základe on-line
aktualizácie pre dátový tok (online
updating):

• údaje prichádzajú na spracovanie po

častiach alebo v tokoch – model, resp.
analýza sa musí postupne aktualizovať a je
to potrebné urobiť bez skladovania
(uchovávania) údajov
14

Nároky na analytikov Big Data 1
Tradičné prístupy:
• prístupy „pokus – omyl“
• statické analýzy dát
Prístupy pre Big Data:
• Machine Learning – systémy schopné sa učiť
z dát (štatistika, algoritmy, optimalizácia)
• prediktívne analýzy v reálnom čase
• vysoká prispôsobivosť systému
15

Nároky na analytikov Big Data 2
Študovať teóriu – metódy/algoritmy a aj
podmienky ich použitia

•

matematika, štatistika, algoritmy, optimalizácia, umelá
inteligencia, učenie sa strojov, genetické algoritmy, ...

Poznať oblasť aplikácie

• ciele analýzy, vznik a obsah údajov, výber údajov, výber
premenných, ...

Vedieť si vybrať a pripraviť dáta

•

kde a ako sú dáta uložené, SQL, metódy transformácie
údajov, úprava premenných, odvodené premenné, ...

Vedieť pracovať s HW a SW

• ovládať viac ako 1 SW, vedieť vybrať vhodné HW a SW
16

Použité zdroje
•
•
•

•

Jianqing Fan, Fang Han, and Han Liu: Challenges of Big Data
Analysis.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4236847/
Chun Wang, Ming-Hui Chen, Elizabeth Schifano, Jing Wu, and Jun
Yan: Statistical methods and computing for big data.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5041595/
Cheng Meng, Ye Wang, Xinlian Zhang, Abhuyday Mandal, Ping
Ma: Effective Statistical Methods for Big Data Analytics.
http://faculty.franklin.uga.edu/amandal/sites/faculty.franklin.uga.
edu.amandal/files/Effective_Statistical_Methods_for_Big_Data_
Analytics.pdf
Infostat, 2014. Robert Suja: Big Data.
http://www.infostat.sk/web2015/sk/_publikacie/Big_Data.pdf
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Ďakujem za pozornosť.

Štatistika v sústave
študijných odborov SR
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovenská štatistická a demografická
spoločnosť

Sústava študijných odborov SR
• V súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky spravuje sústavu študijných odborov
Slovenskej republiky.

•

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky
vydaná rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr. zo
16. decembra 2002 v znení neskorších rozhodnutí
MŠ SR obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu
vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať
vysokoškolské vzdelávanie.

Sústava študijných odborov SR

• Návrh na zaradenie nového študijného odboru
do sústavy študijných odborov alebo návrh na
inú zmenu sústavy študijných odborov sa
podáva na ministerstvo. Ministerstvo môže do
sústavy študijných odborov zaradiť nový študijný
odbor alebo urobiť inú zmenu sústavy študijných
odborov iba po vyjadrení Akreditačnej komisie.

3

Sústava študijných odborov SR

• Súčasťou sústavy študijných odborov sú aj opisy
študijných odborov, vypracované odborníkmi z
danej oblasti. Opisy obsahujú všetky náležitosti
podľa § 50 ods. 5 písm. a) až f) zákona.

• Sústava študijných odborov SR a k nej náležiace
opisy študijných odborov sú publikované na
Portáli VŠ:
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1

4

Sústava študijných odborov SR

5

Sústava študijných odborov SR
Ekonómia a manažment (25)
3.03.01 Národné hospodárstvo
až
3.03.25 Ekonometria a operačný výskum
...
Blízke štatistike:
3.03.04 Prognostika
3.03.08 Poisťovníctvo
3.03.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii
3.03.25 Ekonometria a operačný výskum
3.03.26 Štatistika (návrh na doplnenie – doc. Chajdiak)
6

Sústava študijných odborov SR
Ekonómia a manažment - ponuka
Prognostika – neponúka žiadna VŠ
Poisťovníctvo
1. Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta
Kvantitatívne metódy v ekonómii
1. Ekonomická univerzita v Bratislave - FHI
2. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3. Univerzita Komenského v Bratislave
Ekonometria a operačný výskum
1. Ekonomická univerzita v Bratislave - FHI
7

Sústava študijných odborov SR
Matematika a štatistika (11)
9.01.01 Matematika
9.01.02 Matematická logika a základy matematiky
9.01.03 Algebra a teória čísel
9.01.04 Matematická analýza
9.01.05 Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
9.01.06 Diskrétna matematika
9.01.07 Geometria a topológia
9.01.08 Teória vyučovania matematiky
9.01.09 Aplikovaná matematika
9.01.10 Štatistika
9.01.11 Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Sústava študijných odborov SR
Matematika a štatistika - ponuka
Aplikovaná matematika
1. Slovenská technická univerzita v Bratislave - StavF
2. Univerzita Komenského v Bratislave
3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Štatistika
1. Univerzita Komenského v Bratislave – FMFI
2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
1. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta
prírodných vied

Sústava študijných odborov SR
Informatické vedy, informačné a
komunikačné technológie (11)
9.02.01 Informatika
9.02.02 Teoretická informatika
9.02.03 Teória vyučovania informatiky
9.02.04 Počítačové inžinierstvo
9.02.05 Softvérové inžinierstvo
9.02.06 Informačné systémy
9.02.07 Kybernetika
9.02.08 Umelá inteligencia
9.02.09 Aplikovaná informatika
9.02.10 Hospodárska informatika
9.02.11 Kognitívna veda
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Sústava študijných odborov SR
Informatické vedy, informačné a
komunikačné technológie - ponuka 1
Informatika
1.
2.
4.
5.
6.

Slovenská technická univerzita v Bratislave - FIIT
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
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Sústava študijných odborov SR
Informatické vedy, informačné a
komunikačné technológie - ponuka 1
Informačné systémy
1. Slovenská technická univerzita v Bratislave - FIIT
2. Žilinská univerzita v Žiline - FRaI
Kybernetika
1. Slovenská technická univerzita v Bratislave – FEI
2. Technická univerzita v Košiciach - FEI
Umelá inteligencia
1. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta
informatiky a informačných technológií (FIIT)
12

Sústava študijných odborov SR
Informatické vedy, informačné a
komunikačné technológie - ponuka 2
Aplikovaná informatika
1. Paneurópska vysoká škola - Fakulta informatiky
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Technická univerzita v Košiciach
4. Univerzita J. Selyeho
5. Univerzita Komenského v Bratislave
6. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
8. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
13
10. Žilinská univerzita v Žiline

Sústava študijných odborov SR
Informatické vedy, informačné a
komunikačné technológie - ponuka 3
Hospodárska informatika
1. Ekonomická univerzita v Bratislave – FHI
2. Technická univerzita v Košiciach - Fakulta
elektrotechniky a informatiky

14

Sústava študijných odborov SR
neobsahuje štud. odbor: Dátová veda (Data
Sience), resp. Analýza údajov
Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.
(* 24. august 1958, Bratislava) je slovenský
informatik a vysokoškolský pedagóg pôsobiaci
momentálne ako profesor na ETH v Zürichu vo
Švajčiarsku. Je autorom viacerých kníh a vedeckých
publikácií najmä v oblasti algoritmiky, výpočtovej
zložitosti, pravdepodobnostných algoritmov a
didaktiky informatiky. Zaoberá sa tiež teóriou
grafov.
15

Sústava študijných odborov SR
neobsahuje štud. odbor: Dátová veda (Data
Sience), resp. Analýza údajov
Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.
3 piliere Data Science:
1. Dáta
2. Technológie
3. Algoritmy

16

Vysoké školy v SR
Počet VŠ v SR je 35 (r. 2018)

• Verejné školy (20)
• Štátne školy (3)
• Súkromné školy (12)

17

Vysoké školy v SR – počty škôl a fakúlt

Počet VŠ v SR je 35 (r. 2018)

• Verejné školy (20)
• Štátne školy (3)
• Súkromné školy (12)
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VŠ školy v SR – počty denných študentov

Počet VŠ v SR je 35 (r. 2018)

• Verejné školy (20)
• Štátne školy (3)
• Súkromné školy (12)
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Ďakujem za pozornosť.

®

SAS Business Analytics Software
Data Management | Analytics | Reporting | Business and Industry Solutions

Môžu sa vaše štatistické odhady zlepšiť o 96%,
ak využijete kvalitný analytický nástroj?

Áno, môžu. SAS vám dáva The Power to Know®.
SAS Business Analytics pomáha organizáciám zo všetkých odvetví objavovať
inovatívne spôsoby ako zvyšovať ziskovosť, znižovať riziká, predikovať trendy,
meniť dáta na informácie a získavať tým skutočnú konkurenčnú výhodu.

The big data
monetization
company
Giving value to the big data of
Deutsche Telekom, Orange and O2
Groups in 3 countries and counting.

Data
collection
Data
processing

New revenue
from big data

Analytics
Marketing
Smart city

www.instarea.com #FromSlovakiaWithLove

Konferencie
Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
Conferences of
Slovak Statistical and Demographic Society

Akcie SŠDS v roku 2018
Termín
Názov podujatia
konania
3. - 7.6.2018 EKOMSTAT 2018: Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej,
odbornej a hospodárskej praxi, 32. ročník, Trenčianske Teplice
17. - 18.6.2018 Slávnostná konferencia k 50. výročiu založenia Slovenskej
štatistickej a demografickej spoločnosti.
(Pod záštitou Andreja Kisku - prezidenta SR)
Valné zhromaždenie SŠDS. Voľba výboru SŠDS.
Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR,
Častá – Papiernička, Slovensko
19.6.2018 PES 2018: Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018.
Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR,
Častá – Papiernička, Slovensko
Téma: 100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov
(1918 – 2018)
20.6.2018 FERNSTAT 2018:
Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR,
Častá – Papiernička, Slovensko
Téma: 25 rokov samostatnej Slovenskej republiky a štatistiky
(1993 – 2018)
6. - 7.12.2018 Výpočtová štatistika 2018: 27. medzinárodný seminár,
PríF UK Bratislava
6. - 7.12.2018 Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2018,
PríF UK Bratislava
Analytika očami profesionálov 2018, PríF UK Bratislava
priebežne regionálne akcie
priebežne diskusné popoludnia, prednášky

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spločnosti
Zborník abstraktov a príspevkov zo slávnostnej konferencie k 50. výročiu založenia Slovenskej
štatistickej a demografickej spoločnosti konanej 18. – 20. júna 2018 v Častej – Papierničke
Editorky: Iveta Stankovičová, Janka Medová
Vydala Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava v roku 2018.
Prvé vydanie
ISBN 978-80-88946-82-3
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