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Z HISTÓRIE SLOVENSKÝCH DEMOGRAFICKÝCH KONFERENCIÍ 2015 

FROM THE HISTORY OF SLOVAK DEMOGRAPHICAL CONFERENCES 2015 
 
 

Jozef CHAJDIAK, Ján LUHA 
 
 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť mala svoje ustanovujúce zhromaždenie 28. 
marca 1968. V čase svojho založenia niesla názov Slovenská demografická a štatistická spoločnosť 
pri SAV. Jej založenie schválilo Predsedníctvo SAV na svojom 33. zasadnutí dňa 18. 12. 1967. Na 
ustanovujúcom Valnom zhromaždení 28. 3. 1968 bol zvolený výbor v zložení: predseda Doc. Ing. 
Milan Kovačka, CSc., prvý podpredseda Ing. Daniel Vojtko, CSc., druhý podpredseda Doc. Ing. 
Ladislav Ivanka, CSc., vedecký tajomník Ing. Rudolf Krč, CSc. a hospodár Dr. Doval. Ďalšie 
podrobnosti možno získať v príspevku Slovenská demografická spoločnosť založená od D. Vojtka 
v Ekonomickom časopise 7/1968 XVI str. 715-716. Činnosť Spoločnosti sa orientovala na 
organizáciu vedecko-odborných podujatí v oblasti štatistiky a demografie prostredníctvom 
vedeckých konferencií, odborných seminárov a diskusných popoludní. Ku zmene názvu prišlo na 
Valnom zhromaždení členov spoločnosti dňa 14. marca 1990, kedy sa tiež členská základňa 
rozšírila o významnú časť štatistickej obce - o matematických štatistikov. Ku tradičným aktivitám 
Spoločnosti v oblasti aplikovanej štatistiky, výpočtovej štatistky a demografie sa pridružili činnosti 
z oblasti matematickej štatistiky. Ďalšou významnou oblasťou v činnosti Spoločnosti je štatistické 
riadenie kvality. Aktuálnejšie údaje o histórii Spoločnosti sú na webovej stránke 
http://www.ssds.sk/.  

 
Spoločnosť sa prezentuje pomerne širokými odbornými aktivitami, Slovenská demografická 

konferencia patrí medzi najdôležitejšie. V poslednom období sa organizuje každé dva roky 
v nepárnych letopočtoch (v párnych letopočtoch sa organizuje Slovenská štatistická konferencia).  

 
V príspevku uvedieme stručnú chronológiu demografických konferencií. Hneď na tomto 

mieste sa môžeme poďakovať, za cenné informácie o prvých dvoch konferenciách. Na 9. 
Slovenskej demografickej konferencii nás upozornil na príslušné informácie v časopise Demografie 
M. Aleš a M. Šimek (obaja z ČSÚ) nám zabezpečil texty článkov, takže môžeme naše údaje 
doplniť. Autori ďakujú aj A. Volnej za informácie z jej súkromného archívu, ktoré pomohli 
spresniť niektoré detaily. 

 
Prvá Demografická konferencia prebehla 24. septembra 1975 v Bratislave. Bola to spoločná 

konferencia Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnosti a Československej demografickej 
spoločnosti. Témou boli niektoré problémy československej demografie. Na konferencii odzneli 
príspevky D. Vojtka, J. Stacha, L. Pachla, F. Ďurďoviča, M. Kodaja, hosťa z Humboldtovej 
univerzite v Berlíne P. Khalatbariho, V. Srba. Na konferencii sa zúčastnilo okolo 60 členov oboch 
spoločností. 

Druhá Demografická konferencia na tému „Populačný vývoj v kontexte spoločenského 
rozvoja“ sa uskutočnila 2. až 5. mája 1983 v Smoleniciach. Konferenciu sme spoluorganizovali 
s Československou demografickou spoločnosťou a prebehla s medzinárodnou účasťou. Medzi 83 
účastníkmi bolo 24 zahraničných účastníkov, teda mimo účastníkov z Československa. 

Demografické konferencie s číslovaním ich poradia prebiehajú od roku 1992. 

3. Demografická konferencia sa uskutočnila vo februári 1992. Z konferencie sme vydali 
Zborník, ktorý má 115 strán. V Zborníku sú prezentované príspevky J. Chajdiaka, Z. Finkovej, A. 
Schmidtovej, E. Chandogovej, A. Volnej, E. Svitkovej, Z. Rýchlikovej, A. Bezáka, S. 
Litomerického, J. Bondu, S. Očovského, J. Kaliského, V. Brčkovej, R. Grofika a M. Novotnej. 
Zborník pod redakciou E. Halašovej vyšiel v júli 1992. 
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4. Demografická konferencia s tematickým zameraním „Populačné zdroje regionálneho 
rozvoja Slovenska“ sa uskutočnila v septembri 1993 v Bratislave. Zborník zostavili Š. Očovský a 
A. Volná. Má 131 strán. V Zborníku sú uvedené príspevky A. Bašovského a kol., A. Brezáka, A. 
Gajdarovej a J. Mládka, K. Hanicovej, J. Chajdiaka, Z. Izakovičovej, M. Kohútovej, S. Korónyho, 
A. Micháleka, A. Miškolciho a J. Mládeka, Š. Očovského, G. Olasa, K. Pastora, P. Podoláka, P. 
Spišiaka, F. Thurza, V. Úradníčka, V. Vlčkovej a D. Breveníkovej a A. Volnej a M. Országha. 

5. Demografická konferencia s tematickým zameraním „Fenomém národnosti (etnicity) a 
náboženstva v demografii strednej Európy“ prebehla 8. a 9. 12. 1995 v Bratislave. Zborník 
príspevkov (ISBN 80 – 967343 – 2 – 6), ktorý zostavil J. Chajdiak má 175 strán. Obsahuje 
príspevky A. Volnej, R. Bednárika, J. Filadelfiovej a P. Guráňa, S. Gabzdilovej, P. Hraška, J. 
Chajdiaka, J. Chajdiaka ml., A. Jurovej, M. Kohútovej, O. Kontšekovej, J. Kubanovej, V. Likara, J. 
Luhu, P. Mariota, J. Mládka, G. Moravčíkovej, K. Pastora, V. Paukoviča, Ľ. Pavlíkovej, M. 
Piscovej, B. Stehlíkovej, P. P. Tótha, V. Trebichavského, A. Volnej, M. Vyšinského a Ľ. Žatka. 
Okrem účastníkov zo Slovenska a Česka sa konferencie zúčastnili účastníci z Rakúska. 

6. Demografická konferencia s tematickým zameraním „Pôrodnosť a vybrané aspekty 
reprodukcie obyvateľstva“ prebehla v dňoch 21. – 23. mája 1997 na Domaši. Konferencie sa 
zúčastnili aj štyria biskupi hlavných slovenských cirkví v Prešovskom regióne a predstavitelia 
susedskej regionálnej štatistiky z Poľska. Zborník konferencie (ISBN 80 – 967658 – 0 – 9), ktorý 
zostavila A. Volná má 139 strán. Obsahuje príspevky A. Volnej, M. Tirpáka, M. Žirka, V. Čičaja, 
J. Chajdiaka, V. Kandráčovej, A. Dzurusovej, T. Lenzovej, T. Lengyelovej, B. Lindu, J. Mládka a 
J. Chovancovej, I. Mrvu, K. Pastora, Ľ. Pavlíkovej, A. Pavúka, D. Popjakovej, A. Šticovej, I. 
Válkyovej, M. Jurčovičovej, Z. Javorskej a L. Wsólovej, A. Volnej, Ľ. Mistríkovej, D. Heřmanovej 
a M. Kovářovej. 

7. Demografická konferencia s tematickým zameraním „Demografické, zdravotné a 
sociálno-ekonomické aspekty úmrtnosti“ prebehla v dňoch 13. – 15. 9. 1999 v Trenčianskych 
Tepliciach. Zborník príspevkov, ktorý zostavil M. Žirko vyšiel v dvoch dieloch (1. diel ISBN 80 – 
88946 – 00 – X má 162 strán a 2. diel ISBN 80 – 88946 – 05 – 0 má 122 strán). Prvý diel vyšiel 
v deň začiatku konferencie, druhý diel v októbri 1999. Zborník obsahuje príspevky A. Barákovej, 
D. Brašenovej, M. Dubekovej, B. Burcina, B. Vaňu, T. Fialu, Š. Galbavého, E. Gintera, G. Guliša, 
J. Chajdiaka, J. Chovancovej, D. Jurčovej, T. Kamodyovej a J. Mládka, S. Korónyho, F. Koschina, 
J. Kubanovej, J. Langhamrovej, A. Letkovičovej, B. Stehlíkovej a J. Webera, B. Lindu, J. 
Mészárosa, K. Pastora, S. Pavlíkovej a J. Mládka, I. Stankovičovej, R. Šidla a A. Volnej (prvý diel) 
a Závery konferencie a príspevky M. Tirpáka, M. Žirka, P. Guráňa, K. Pastora, A. Barákovej, A. 
Raučinovej a I. Šteliara, J. Brezáka a Z. Viktoryovej, V. Čičaja, J. Chajdiaka, Ľ. Ivančíkovej, M. 
Kohútovej, V Kvetana, T. Lengyelovej, J. Mazára a J. Mládeka (druhý diel). 

8. Demografická konferencia s tematickým zameraním „Súčasný populačný vývoj na 
Slovensku v európskom kontexte“ prebehla v dňoch 10. – 12. septembra 2001 v Rajeckých 
Tepliciach. Zborník príspevkov, ktorý zostavil B. Vaňo (ISBN 80 – 88946 – 11 – 5) má 196 strán. 
Zborník obsahuje príspevky G. Baníkovej a J. Mládeka, A. Barákovej a M. Dudove, S. Bátorovej, 
M. Cára, M. Horeckého, J. Chajdiaka, Z. Chovancovej, O. Chovanovej, Ľ. Ivančíkovej, D. 
Jurčovej, A. Kaščákovej, M. Katerinkovej, S. Katinu, M. Kohútovej, F. Koschina a B. Vaňu, J. 
Kubanovej, Ľ. Kurčíka, D. Kusendovej, J. Langhamrovej, T. Lengyelovej, B. Lindu, J. Luhu a M. 
Škrabalu, J. Marenčákovej, J. Matulíka, J. Meszárosa, J. Mládka a B. Blehu, K. Pastora, A. Pavúka, 
Z. Podmanickej, M. Potačokovej, P. Roszkowkej, B. Stehlíkovej, M. Letkovičovej, M. Velickej a 
A. Volnej. 

9. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Rodina“ sa konala 
v Tajove, v hoteli Lesák v dňoch 17. až 19. septembra 2003. Predsedom programového a 
organizačného výboru bol RNDr. Vladimír Trebichavský. Tematické okruhy konferencie boli: 
Historický pohľad na slovenskú rodinu (Slovenská rodina do roku 1918), Vývoj počtu a štruktúry 
rodinných domácností v období 1950-2001, Regionálne rozdiely v štruktúre rodinných domácností 
v období 1950-2001, Vplyv demografických procesov na tvorbu a rozpad rodín, Reprodukcia 
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a rodina, Nový model reprodukčného a rodinného správania – kríza tradičnej rodiny?, Prognóza 
počtu a zloženia rodinných domácností, Ekonomická situácia rodín a domácností, Bývanie 
a spoločné hospodárenie rodinných domácností, Rodinná politika. Zborník príspevkov (ISBN 80-
88946-28-X) zostavil V. Trebichavský. Na 213 stranách obsahuje príspevky Z. Jakubovie, J. 
Chajdiaka a J.Luhu, B. Vaňa, J. Chajdiaka, F. Koshina, J. Mládka, B. Stehlíkovej, K. Pastora, M. 
Aleša, J. Hrubého, J. Chajdiaka, J. Širočkovej, A. Volnej, M. Lukáčovej, V. Pilinskej, Ľ. Kurčíka, 
A. Mentela, O. Dzianovej, J. Linghamrovej, Z. Podmanickej, D. Bartoňovej, A. Berešovej a J. 
Chajdiaka, M. Potančokovej, V. Fillovej, J. Mládeka a J. Merenčákovej, T. Fialu, J. Kubanovej, G. 
Nedelovej a A. Kaščákovej, M. Cára, V. Polákovej, D. Selockej, A. Petrášovej, M. Čerešníkovej, 
M. Štrbovej, M. Kohútovej, B. Szghyovej, K. Čaplovičovej, M. Badu, P. Mareša. Výbornú úroveň 
konferenciu umocnila aj výborná atmosféra medzi účastníkmi v peknom prostredí v hoteli Lesák 
a jeho okolí. 

Jubilejná 10. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Naša 
demografia: súčasnosť a perspektívy“, pod záštitou prezidenza Slovenskej republiky Ivana 
Gašparoviča sa konala v dňoch 4. až 6. mája 2005 v Smoleniciach. Predsedom programového a 
organizačného výboru bol mim. prof. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., podpredsedom pre programovú 
časť bol Ing. Boris Vaňo, podpredsedníčka pre organizačnú časť bola Ing. Helena Okonkwová a 
tajomníkom bol  RNDr. Ján Luha, CSc. 

Zborník príspevkov (ISBN 80-88946-39-5) zostavil B. Vaňo, na 235 stranách obsahuje 
príspevky účastníkov konferencie a príhovory hostí. 

11. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Migrácia“, pod záštitou 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča sa konala 17. – 19. 9. 2007 v Slovenskom 
raji, hotel Čingov. Predsedom programového a organizačného výboru bol Ing. Boris Vaňo, 
podpredsedníčka pre organizačnú časť bola Ing. Anna Janusová a tajomníkom bol RNDr. Ján 
Mészáros. Príspevky účastníkov konferencie sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise 
SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM, ročník III., číslo 3/2007, ISSN 1336-7420, 251 
strán. 

12. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Demografická 
budúcnosť Slovenska“, pod záštitou ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viery 
Tomanovej sa konala 23. – 25. 9. 2009 v Bojniciach, hotel Damona Regia. Predsedom 
programového a organizačného výboru bol Mgr. Branislav Bleha, PhD., tajomníčkou bola Mgr. 
Jana Pukačová. Príspevky účastníkov konferencie sú publikované vo vedeckom recenzovanom 
časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM, ročník V., číslo 5/2009, ISSN 1336-7420. 

13. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Mesto a vidiek“, sa konala 
19. – 21. 9. 2011 v Kaštieli Mojmírovce. Predsedom programového a organizačného výboru bol Ing. 
Boris Vaňo, tajomníkom bol Mgr. Branislav Šprocha. Príspevky účastníkov konferencie sú 
publikované vo vedeckom recenzovanom zborníku z konferencie SŠDS FORUM STATISTICUM 
SLOVACUM, ročník VII., číslo 6/2011, ISSN 1336-7420. 

14. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Výzvy pre slovenskú 
demografiu v 21. storočí“, sa konala 20. – 22. 3. 2013 v hoteli Tevel v Sládkovičove. Predsedom 
programového a organizačného výboru bol Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., tajomníčkou bola 
Mgr. Ivica Paulovičová. Príspevky účastníkov konferencie sú publikované vo vedeckom 
recenzovanom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM, ročník IX., číslo 1/2013, 
ISSN 1336-7420. 

15. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Transformácia slovenskej 
spoločnosti vo svetle výsledkov posledných troch populačných cenzov“, sa konala 17. – 18. 9. 2015 
v hoteli Most slávy v Trenčianskych Tepliciach, pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslava Pašku. Predsedom programového a organizačného výboru bol Doc. RNDr. Branislav 
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Bleha, PhD. Príspevky účastníkov konferencie sú publikované vo vedeckom recenzovanom zborníku 
z konferencie. 

Všetky príspevky publikované vo vedeckom recenzovanom časopise FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM sú dostupné v elektronickej verzii na webovej stránke 
http://www.ssds.sk/, v sekcii FORUM STATISTICUM SLOVACUM – archív, prípadne 
v zborníkoch z konferencií. 

 
Autori budú vďační všetkým, ktorí im poskytnú doplňujúce informácie o demografických 

konferenciách na dole uvedené adresy alebo osobne. 
 
 
Autori 
Doc., Ing., Jozef Chajdiak, CSc. 
Ústav manažmentu STU 
Vazovova 9, Bratislava 
Jozef.Chajdiak@stuba.sk  
 
RNDr. Ján Luha, CSc. 
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB 
Sasinkova 4, Bratislava 
jan.luha@fmed.uniba.sk 
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OBYVATEĽSTVO TRENČIANSKEHO KRAJA VO SVETLE VÝSLEDKOV CENZOV 
OBYVATEĽSTVA 

POPULATION OF THE TRENČÍN REGION ACCORDING TO RESULTS OF CENSUSES 
OF INHABITANTS 

 

Pavol ARPÁŠ 

Abstract: 
The census of inhabitants, houses and flats is a specific kind of statistical survey that is performed once per 
ten years. It is a unique source of information about inhabitants, their demographic, cultural, educational, 
social and economic situation, the quality of their homes and structure of housing funds. The expected 
contribution summarizes the most important results of censuses in the Trenčín region and its districts. It also 
contains a comparison of selected values with results of past censuses from years 1991 and 2001 (in the 
territorial structure of 2011). 

Kľúčové slová: sídelná štruktúra, obyvateľstvo, ekonomická aktivita, domácnosti a rodiny 

Key words: settlement structure, inhabitants, economic activity, home and family 

 

Úvod 

Trenčiansky kraj leží v západnej časti Slovenska. Na severovýchode susedí so Žilinským, 
na juhovýchode s Banskobystrickým, na juhu s Nitrianskym a na juhozápade s Trnavským krajom. 
Severozápadná hranica je súčasne štátnou hranicou s Českou republikou. Územie kraja sa člení 
na 9 okresov, 276 obcí, z nich 18 so štatútom mesta. 
Rozlohou 4 502 km2 patrí medzi menšie kraje Slovenska. K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 
dosiahla hustota obyvateľstva 132 osôb na 1 km2, o 22 osôb viac ako celoslovenský priemer. Od 
roku 1991 k výraznejšej zmene v hustote obyvateľstva nedošlo. Z hľadiska hustoty osídlenia 
možno pozorovať výrazné rozdiely medzi jednotlivými okresmi kraja. Najnižšiu hustotu 
obyvateľstva mali okresy Myjava (v intervale od 93 obyvateľov na km2 v roku 1991 
do 84 obyvateľov na km2 v roku 2011) a Bánovce nad Bebravou (v roku 1991 len 82 a v roku 2011 
dokonca iba 80 obyvateľov na km2). K najhustejšie obývaným okresom patrili okresy Trenčín 
a Ilava. V roku 1991 mal okres Ilava 170, v roku 2001 až 173 obyvateľov na km2, čo bolo najviac 
zo všetkých okresov kraja vo všetkých hodnotených obdobiach. 

 

1 Sídelná štruktúra 

Sídelnú štruktúru kraja charakterizuje prevaha obcí do 1 999 obyvateľov, ich podiel sa dlhodobo 
pohybuje na úrovni 83 %. V týchto obciach však žije menej ako tretina obyvateľov kraja (v r. 2001 
to bolo 28,9 %, v rokoch 1991 a 2011 zhodne 29,2 %). Najvyšší, takmer 98 % podiel týchto obcí je 
v okrese Bánovce nad Bebravou, zo 43 obcí okresu malo 42 obcí menej ako 1 999 obyvateľov. V 
týchto obciach žila polovica obyvateľov okresu. Najpriaznivejšia situácia je v Trenčíne, obce v 
tejto veľkostnej skupine dosiahli 70 % podiel (26 z 37 obcí okresu), žila v nich pätina obyvateľov 
okresu. V skupine nad 5 000 obyvateľov sa nachádza iba jedna jediná obec, ktorá nemá štatút 
mesta. Je to Beluša v okrese Púchov. K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 v nej žilo 5 874 
obyvateľov, viac ako v mestách Trenčianske Teplice, Nováky, Bojnice, Brezová pod Bradlom a 
Ilava. V roku 2011 pripadlo na jednu obec v kraji v priemere 2 153 obyvateľov, o 41 menej ako v 
roku 2001 a o 88 menej ako v roku 1991. 
Podiel mestského obyvateľstva bol v roku 1991 v kraji na úrovni 57,3 %. K výraznej zmene v 
pomere mestského a vidieckeho obyvateľstva v kraji nedošlo, v roku 2011 žilo v mestách 56,3 % 
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obyvateľov, teda pokles o 1 percentuálny bod. Z okresov kraja má dlhodobo najvyšší podiel 
mestského obyvateľstva okres Ilava, v roku 2011 to bolo takmer 70 %. V tomuto podielu však 
výrazne prispieva samotné mesto Dubnica nad Váhom, v ktorom podľa ostatného cenzu 
obyvateľstva žilo takmer 42 % obyvateľov okresu. Najnižší, iba 40,7 % podiel mestského 
obyvateľstva mal okres Púchov. Kým ešte v roku 2001 oproti roku 1991 došlo k poklesu podielu 
mestského obyvateľstva iba v dvoch okresoch kraja (Partizánske a Prievidza), v roku 2011 oproti 
roku 2001 bol tento pokles vo všetkých okresoch kraja, v intervale od 0,5 p. b. v okrese Púchov 
do 2,3 p. b. v Prievidzi. 

 

2 Vývoj počtu obyvateľov 

Vývoj počtu obyvateľov bol v jednotlivých medzicenzálnych obdobiach kolísavý, 
charakterizovaný zvyšovaním i znižovaním prírastku obyvateľstva. Kým v rokoch 1991 - 2001 
v kraji pribudlo 5 007 osôb, čo predstavuje 0,8 %, v rokoch 2001 - 2011 počet obyvateľov klesol 
o 11 254 osôb, teda 1,9 %. V roku 2001 malo medzicenzálny prírastok obyvateľstva šesť 
z deviatich okresov kraja, v intervale od 0,4 % v Bánovciach nad Bebravou do 3,4 % v Považskej 
Bystrici. Pokles obyvateľstva bol v Partizánskom, Novom Meste nad Váhom a v Myjave, kde bol 
najvýraznejší (o 3,3 %). V roku 2011 však už bol oproti roku 2001 pokles prírastku až v ôsmich 
okresoch. Pozitívnu bilanciu mal iba okres Trenčín s prírastkom 0,3 %. Úbytok v okresoch 
sa pohyboval v intervale od 1,3 % v Novom Meste nad Váhom do 5,9 % v Myjave. Za ostatných 
20 rokov kraj „stratil“ 6 247 obyvateľov, najviac v okrese Myjava (8,9 %). 
Podiel žien na celkovom počte obyvateľov kraja sa pohyboval na úrovni 51 %, bez výraznejších 
medzicenzálnych zmien. V roku 2011 mali najvyšší, 51,3 % podiel žien okresy Nové Mesto nad 
Váhom a Trenčín, najnižší, 50,6 % podiel mal okres Prievidza. Počet mužov v populácii kraja sa 
medzicenzálne znížil o 4 761 osôb, čo predstavuje 1,6 %. Pokles bol vo všetkých okresoch kraja s 
výnimkou Trenčína, ktorý mal oproti roku 2001 o 280 mužov viac. 

 

1991 2001 2011 2001/1991 2011/2001 2011/1991
Trenčiansky kraj 600 575 605 582 594 328 0,8 -1,9 -1,0

v tom
Bánovce nad Bebravou 38 474 38 640 37 128 0,4 -3,9 -3,5
Ilava 61 047 62 042 60 578 1,6 -2,4 -0,8
Myjava 30 228 29 243 27 531 -3,3 -5,9 -8,9
Nové Mesto nad Váhom 64 630 63 530 62 707 -1,7 -1,3 -3,0
Partizánske 48 157 48 005 47 166 -0,3 -1,7 -2,1
Považská Bystrica 63 033 65 150 63 550 3,4 -2,5 0,8
Prievidza 138 537 140 444 137 894 1,4 -1,8 -0,5
Púchov 45 103 45 761 44 659 1,5 -2,4 -1,0
Trenčín 111 366 112 767 113 115 1,3 0,3 1,6

Kraj, okres
Bývajúce obyvateľstvo Zmena počtu obyvateľov v %

 
Tabuľka 1 Vývoj počtu obyvateľov - 1991, 2001, 2011 

 

3 Veková štruktúra obyvateľstva 

Za posledných 20 rokov nastali výrazné zmeny aj v štruktúre obyvateľstva podľa ekonomických 
vekových skupín. V roku 2011 sa detská zložka na celkovom počte obyvateľov kraja podieľala 
13,3 %, v roku 2001 to bolo 18 % a v roku 1991 až 24,7 %. V porovnaní s rokom 1991 tak klesol 
počet obyvateľov vo veku 0 - 14 rokov o takmer 70 tis. osôb, čo predstavuje 46,7 %. 
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V produktívnom veku (15 - 64 rokov) žilo v roku 2011 v Trenčianskom kraji 433 067 osôb, 
na celkovom počte obyvateľov kraja sa táto ekonomická veková skupina podieľala 72,9 %. 
Od sčítania v roku 1991 sa ich počet zvýšil o 42 440 obyvateľov, čo predstavuje nárast o 10,9 %. 
Počet obyvateľov 65 ročných a starších sa za 20 rokov zvýšil o 20,5 tis. osôb, čo predstavuje nárast 
o tretinu (33,5 %). Kým v roku 1991 táto ekonomická veková skupina dosahovala 10,2 % podiel, v 
roku 2011 to už bolo 13,8 %.  
Kým v roku 1991 na 100 detí vo veku do 14 rokov pripadlo 41 osôb 65 ročných a starších, v roku 
2001 ich už bolo 66 a v roku 2011 až 104. V roku 2011 sa ich počet medzicenzálne zvýšil o 38 
osôb, oproti roku 1991 však až o 63 osôb. 
Starnutie populácie potvrdzujú aj vzrastajúce hodnoty priemerného veku. V roku 2011 bol 
priemerný vek obyvateľov Trenčianskeho kraja 40,2 rokov, o 1,3 roka viac ako priemerný vek 
obyvateľov Slovenska. Oproti roku 2001 sa priemerný vek v kraji zvýšil o 3,5, oproti roku 1991 
o 6,5 roka. V roku 2011 bol s priemerným vekom 41,8 rokov najstarším okresom kraja okres 
Myjava, najmladšia bola Považská Bystrica (39 rokov).  Myjava bola najstarším okresom kraja 
aj v roku 1991, priemerný vek bol vtedy na úrovni 36 rokov. Najmladším okresom však bola Ilava, 
v tomto okrese priemerný vek dosiahol 32,1 rokov. 
 

4 Obyvateľstvo podľa vzdelania 

K rozhodujúcemu okamihu sčítania malo najviac, 31,1 % trvalo bývajúcich obyvateľov 
Trenčianskeho kraja úplné stredné vzdelanie (úplné stredné učňovské s maturitou, úplné stredné 
odborné s maturitou, úplné stredné všeobecné a vyššie vzdelanie spolu). Viac ako štvrtina 
obyvateľov (26,9 %) mala stredné vzdelanie (učňovské bez maturity a stredné odborné 
bez maturity spolu), so základným vzdelaním bolo 12,9 % obyvateľov kraja, s vysokoškolským 
(bakalárskym, magisterským, inžinierskym, doktorským a doktorandským spolu) 12,5 % 
obyvateľov. Bez školského vzdelania (vrátane detí do 16 rokov) bolo 13,7 % osôb, takmer 3 % 
obyvateľov tieto údaje v sčítacom formulári neuviedli. 
Od sčítania v roku 2001 klesol v Trenčianskom kraji počet obyvateľov so základným vzdelaním 
takmer o tretinu (32,8 %), počet osôb so stredným vzdelaním klesol o 1,8 %. O 15,3 % stúpol počet 
obyvateľov s úplným stredným vzdelaním. K najvýraznejšej zmene došlo u obyvateľov s 
vysokoškolským vzdelaním, ich počet vzrástol o 76,7 %. Rovnako takmer o tretinu (30,2 %) sa 
znížil počet obyvateľov bez školského vzdelania. Počet osôb, u ktorých sa v roku 2011 najvyššie 
dosiahnuté vzdelanie nepodarilo zistiť, pretože ho do sčítacieho hárku neuviedli, sa oproti roku 
2001 takmer zdvojnásobil (stúpol o 82,1 %).  
Oproti sčítaniu 1991 podiel obyvateľov so základným vzdelaním klesol o viac ako 14 
percentuálnych bodov, počet vysokoškolsky vzdelaných vzrástol o takmer 8 percentuálnych bodov. 
 

5 Ekonomická aktivita obyvateľstva 

Na celkovom počte obyvateľov kraja sa ekonomicky aktívni v roku 2011 podieľali 49,2 %, v roku 
2001 to bolo 51,9 % a v roku 1991 ich podiel dosiahol 50,2 %. V roku 2011 oproti cenzu 2001 
počet ekonomicky aktívnych klesol o 7 %, oproti roku 1991 o 2,9 %. Kým za ostatných 20 rokov 
počet obyvateľov klesol o 1 %, pokles počtu ekonomicky aktívnych bol výraznejší, o 2,9 %. 

spolu
z toho 
ženy spolu

z toho 
ženy spolu

z toho 
ženy

Trenčiansky kraj 301 340 141 395 314 552 150 276 292 588 133 096 2,9

Kraj

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Zmena 
2011/1991 

v %

1991 2001 2011

  

Tabuľka 2 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo - 1991, 2001, 2011 
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Z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva bolo 83,6 % pracujúcich (okrem 
dôchodcov), 11,8 % nezamestnaných a 1 % tvorili osoby na materskej dovolenke. Pracujúci 
dôchodcovia sa na celkovom počte ekonomicky aktívnych podieľali 3,6 %. Oproti cenzu v roku 
2001 počet pracujúcich (okrem dôchodcov) stúpol o 2,4 %. Počet pracujúcich dôchodcov klesol 
o 4,7 %, počet nezamestnaných sa znížil o tretinu. K najvýraznejšiemu poklesu došlo u osôb 
na materskej dovolenke, ich počet sa znížil až o 81,7 %. 
K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 v kraji pracovalo 73,5 % zamestnancov, 12 % 
podnikateľov (so zamestnancami i bez zamestnancov), 0,2 % bolo členov družstiev a 0,1 % 
vypomáhajúcich členov domácnosti v rodinných podnikoch. Až 14,1 % osôb svoju spoločenskú 
skupinu neuviedlo, resp. sa nezaradilo do žiadnej z uvedených kategórií. V roku 2011 sa počet 
zamestnancov medzicenzálne znížil o 2,1 p. b., počet podnikateľov spolu stúpol o 5,3 p. b. Oproti 
cenzu v roku 1991 počet zamestnancov klesol o takmer 24 p. b. a počet podnikateľov sa zvýšili 
o 11,1 percentuálneho bodu. 
Z hľadiska odvetví ekonomickej činnosti bola najsilnejším odvetvím v kraji priemyselná výroba, 
zamestnávala až tretinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Druhým najsilnejším odvetvím s 
13,2 % podielom bol veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, 
nasledovalo stavebníctvo so 7 % a verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie so 
6,7 % podielom. Priemyselná výroba je dlhodobo dominantným odvetvím, rovnako v roku 2001 
zamestnávala tretinu obyvateľstva. V roku 1991 bolo jej postavenie ešte výraznejšie, keď 
v priemysle bola zamestnaná takmer polovica (46,3 %) ekonomicky aktívnych obyvateľov. 
Z hľadiska súčasného alebo posledného vykonávaného zamestnania najviac zamestnancov v kraji 
vykonávalo pracovnú činnosť ako montážni robotníci (9,3 %). Nasledovali predavači so 6,6 % a 
odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností s 5,8 % podielom. 
Najviac podnikateľov so zamestnancami pracovalo ako predavači (11,7 %), podnikatelia bez 
zamestnancov najčastejšie vykonávali pracovnú činnosť ako kvalifikovaní stavební robotníci 
a remeselníci okrem elektrikárov (13,9 %). Vypomáhajúci členovia domácnosti v rodinných 
podnikoch najčastejšie vykonávali prácu ako predavači (7,1 %). 
Osoby závislé (deti do 16 rokov, študenti stredných a vysokých škôl a osoby v domácnosti) 
dosiahli v roku 2011 v Trenčianskom kraji 21,9 % podiel, v roku 2001 to bolo 27,5 % a v roku 
1991 takmer 32 %. Od sčítania 1991 tak podiel závislých v kraji klesol o 9,7 percentuálneho bodu. 
V roku 1991 mal najvyšší podiel závislých osôb okres Ilava, tvorili tretinu obyvateľstva okresu. 
V rokoch 2001 a 2011 bolo najviac závislých v Považskej Bystrici, v roku 2001 to bolo 30,3 % 
a v roku 2011 necelých 24 %.  
K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 žilo v kraji 21,4 % nepracujúcich dôchodcov, teda osôb, 
ktoré poberali starobné, predčasné starobné, invalidné alebo výsluhové dôchodky a tieto dôchodky 
boli jediným zdrojom ich príjmu. Oproti roku 2001 ich podiel stúpol o 1,9 p. b. a oproti roku 1991 
o 3,2 p. b. V roku 2011 mal najvyšší, 24,1 %  podiel nepracujúcich dôchodcov okres Myjava, 
najnižší, 18,9 % bol v okrese Považská Bystrica. 
 

6 Domácnosti a rodiny obyvateľov 

Rozdielne kritériá použité pri vymedzení jednotlivých druhov domácností sa prejavili v počte 
bytových, hospodáriacich a cenzových domácností. V cenze 2011 bolo v kraji 194 568 bytových, 
208 839 hospodáriacich a 225 187 cenzových domácností. V medzicenzálnom období 2011 až 
2001 stúpol počet bytových domácností o 2,9 %, počet hospodáriacich domácností klesol o 2,4 % 
a cenzové tiež klesli o 3,8 %. V porovnaní aktuálneho cenzu s cenzom 1991 narástol počet 
všetkých typov domácností, bytové o 4,4 %, hospodáriace o 3,6 % a cenzové o 7,7 %. 
O stupni ekonomickej samostatnosti domácností a do určitej miery aj o bytových pomeroch svedčí 
vzájomná relácia medzi jednotlivými typmi domácností. Počet hospodáriacich domácností na 100 
bytových domácností v ostatnom sčítaní bol 107,3 a počet cenzových na 100 bytových domácností 
115,7. Z hľadiska samostatného bývania sa situácia oproti predchádzajúcemu cenzu 2001 vyvíjala 
priaznivo, oba tieto ukazovatele poklesli (hospodáriace o 5,8 p. b. a cenzové o 8 p. b.). Rozdiel 
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týchto ukazovateľov medzi cenzami 2011 a 1991 však už nebol taký prajný, aj keď hospodáriace 
domácnosti si „polepšili“ o 1 p. b., cenzových domácností na 100 bytových domácností takmer 
o 4 p. b. pribudlo. 

 

1 2 3 4 5 6+
Bytové domácnosti
2011 194 568 21,1 21,9 19,9 21,3 9,0 6,8 3,1
2001 189 081 18,8 20,4 17,9 24,2 11,1 7,7 3,2
1991 186 075 17,0 20,7 17,0 25,5 12,6 7,2 3,2
Hospodáriace domácnosti
2011 208 839 24,7 22,7 19,7 20,2 7,8 4,9 2,8
2001 213 881 25,1 21,6 18,0 22,3 8,7 4,3 2,8
1991 201 383 20,0 22,8 17,9 24,5 10,7 4,1 3,0
Cenzové domácnosti
2011 225 187 26,7 25,0 20,5 19,5 5,9 2,4 2,6
2001 233 962 29,3 23,5 17,9 20,6 6,7 2,0 2,6
1991 207 942 21,0 23,8 18,3 24,0 9,8 3,0 2,9

Typ domácnosti,
rok sčítania

Domácnosti 
spolu

Domácnosti s počtom členov v % Priemerný 
počet 
členov

 
Tabuľka 3 Domácnosti podľa počtu členov - 1991, 2001, 2011 

 

Napriek poklesu počtu hospodáriacich a cenzových domácností sa v dôsledku poklesu počtu 
obyvateľov kraja priemerné počty členov domácnosti počas posledných troch cenzov líšili len 
minimálne. Sprievodným znakom meniaceho sa počtu domácností (znižovanie, resp. stagnácia 
priemernej veľkosti domácnosti) bola zmena štruktúry v počte členov jednotlivých domácností. 
V bytových domácnostiach, v poslednom sčítaní, sme zaznamenali len minimálny percentuálny 
rozdiel v podiele jedno až štvorčlenných domácností (najvyšší rozdiel boli 2 p. b. medzi 
trojčlennými a dvojčlennými). Najviac bolo dvojčlenných a štvorčlenných rozdiel 0,6 p. b. 
domácností. Vývoj v predchádzajúcich dvoch cenzoch bol charakterizovaný pribúdaním 
jednočlenných a ubúdaním viac ako štvorčlenných domácností. V obidvoch dominovali 
štvorčlenné domácnosti.  
Hospodáriace domácnosti sa vyvíjali odlišným spôsobom ako bytové. Pri cenze v roku 2011 
prevažovali jednočlenné domácnosti, percentuálny podiel medzi jedno  až štvorčlennými 
domácnosťami sa pohyboval od 24,7 % pri jednočlenných po 19,7 % pri trojčlenných 
domácnostiach (rozdiel 5 p. b.). Podobná skladba v jedno až štvorčlenných hospodáriacich 
domácnostiach bola aj v predchádzajúcom cenze 2001 (rozdiel 7,1 p. b.). Veľkostné zloženie 
hospodáriacich domácností v cenze 1991 však kopírovalo zloženie bytových domácností, kde 
dominovali štvorčlenné domácnosti s 24,5 %. Rovnako ako u bytových domácností za posledných 
20 rokov klesal percentuálny podiel päť a šesť a viacčlenných hospodáriacich domácností. 
Aj v cenzových domácnostiach pri ostatnom sčítaní bol najvyšší podiel jednočlenných domácností. 
Ako sa zvyšoval počet členov cenzovej domácnosti, znižoval sa ich percentuálny podiel 
z celkového počtu cenzových domácností. Podobný trend v rozložení počtu členov cenzových 
domácností bol aj v cenze 2001, iba podiel štvorčlenných domácností bol o 3 p. b. vyšší ako 
trojčlenných. Trend rozloženia jedno až štvorčlenných cenzových domácností v cenze 1991 
sa úplne odlišoval od nasledujúcich dvoch cenzov. Najvyšší podiel mali štvor a dvojčlenné 
domácnosti (rozdiel 0,2 p. b.), nasledovali jedno a trojčlenné cenzové domácnosti. V rozmedzí 
20 rokov medzi tromi poslednými cenzami vzrástol podiel jednočlenných (o 5,7 p. b.) a naopak 
klesol podiel štvorčlenných (o 4,5 p. b.), päťčlenných (o 3,95 p. b.) a šesť a viacčlenných 
(o 0,6 p. b.)  cenzových domácností. 
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Obrázok 1 Základné údaje o cenzových domácnostiach - 1991, 2001, 2011 

 

V štruktúre cenzových domácností sa za posledné dve medzicenzálne obdobia potvrdil 
celoslovenský trend znižovania percentuálneho podielu úplných rodín a zvyšovania podielu 
neúplných rodín. Podiel úplných rodín za 20 rokov klesol o 14,3 p. b., tento pokles sa premietol 
do nárastu zvyšných druhov domácností. Najviac stúpol podiel neúplných rodín (o 6,4 p. b.) 
a o 5,7 p. b. domácností jednotlivcov. Oproti cenzu 2001 však počet úplných rodín klesol len 
o 3,1 p. b. a počet neúplných rodín vzrástol o 4,7 p. b. Priemerný počet členov úplnej rodiny 
bez závislých detí stúpol druhé intercenzálne obdobie po sebe, z 2,5 člena na rodinu v cenze 1991 
na 2,9 člena v cenze 2011. Naopak, priemerná veľkosť úplnej rodiny so závislými deťmi klesla 
zo 4,2 člena v sčítaní  1991 na 4 členov v sčítaní 2011. Pokles podielu úplných rodín spôsobil 
pokles úplných rodín so závislými deťmi, ten sa za posledných 20 rokov znížil o 18 p. b. Páry bez 
závislých detí tvoria viac ako 30 % všetkých cenzových domácností. Nepriaznivý vývoj v rodinách 
sa prejavil aj vzostupom podielu neúplných rodín so závislými, ale aj s nezávislými deťmi. 
Vzostup o 2,8 p. b. neúplných rodín so závislými deťmi bol však najnižší v rámci všetkých krajov 
Slovenska.  

Záver 

Prezentované údaje potvrdzujú nenahraditeľnosť údajov a informácií zo sčítania obyvateľov, 
domov a bytov v rôznych oblastiach. Získavajú sa úplným zisťovaním na celom území Slovenska, 
preto sú reprezentatívne na každej územnej úrovni. V takejto štruktúre a územnom detaile 
neposkytuje údaje žiadne iné štatistické zisťovanie. 

 

Bibliografia 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 - Trenčiansky kraj, Štatistický úrad SR, Krajská 
správa v Trenčíne, 2004 
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Štatistický úrad SR, 2015 
Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR - Trenčiansky kraj, Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ 
SR v Trenčíne, 2015 
www.statistics.sk 
 
Autor 
Pavol Arpáš, Ing. 
Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne 
pavol.arpas@statistics.sk 

12

http://www.statistics.sk/


TRENČIANSKY KRAJ OČAMI ŠTATISTICKÝCH ČÍSEL 

SELECTED DATA ON REGION OF TRENČÍN 

 

Pavol ARPÁŠ 

Abstract: 
Region of Trenčín is one of the economically developed areas of Slovakia with multisectoral industrial base. 
Industrial produkction is represented by rubber, electronics, glass, leather and food industries. Agricultural 
production is determined by natural, climatic and soil conditions, the special status have of the fruit 
production and cultivation of hops. Region has a very advantageous transport position, is also an important 
cultural center of Slovakia. 

Kľúčové slová: demografia, zamestnanosť, nezamestnanosť, organizačná štruktúra, priemysel, 
poľnohospodárstvo 

Key words: demography, employment, unemployment, organizational structure, industry, agriculture 

 

Úvod 

Územie Trenčianskeho kraja sa nachádza v západnej časti Slovenska a je obklopené štyrmi krajmi. 
Na juhu susedí s  Nitrianskym, na juhovýchode s Banskobystrickým, na juhozápade s Trnavským 
krajom a na severovýchode so Žilinským krajom. Severozápadná hranica kraja súčasne tvorí štátnu 
hranicu s Českou republikou.  
 

z toho
miest

Trenčiansky kraj 4 502 276 18 591 233 131
  Bánovce nad Bebravou 462 43 1 36 833 80
  Ilava 358 21 3 60 194 168
  Myjava 327 17 2 27 083 83
  Nové Mesto nad Váhom 580 34 2 62 531 108
  Partizánske 301 23 1 46 642 155
  Považská Bystrica 463 28 1 63 176 136
  Prievidza 960 52 4 136 554 143
  Púchov 375 21 1 44 537 119
  Trenčín 675 37 3 113 863 169

Územie
Počet obcí

spolu

Počet 
obyvateľov

 k 31. 12. 2014

Hustota 
obyvateľstva 

na 1 km2

Rozloha 
v km2

 
Tabuľka 1 Všeobecná charakteristika kraja 

 

Svojou rozlohou 4 502 km2 patrí  medzi menšie kraje Slovenska a  zaberá len 9,2 % z celkovej 
rozlohy štátu. 
Trenčiansky kraj tvorí 9 okresov, 276 obcí, z toho 18 miest. Počtom obyvateľov tvoril 
10,9 % podiel z počtu obyvateľov Slovenskej republiky. Podľa veľkostných kategórií obcí mali 
najväčšie zastúpenie obce v kategórii od 500 do 999 obyvateľov, v ktorých žilo 10,1 % z celkového 
počtu obyvateľov kraja. 
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0 200 500 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000 50 000
- - - - - - - - -

199 499 999 1 999 4 999 9 999 19 999 49 999 99 999
Počet obcí 24 57 84 63 33 4 5 5 1
Počet obyvateľov 3 152 21 402 59 815 88 991 101 054 26 752 77 791 156 419 55 857

Ukazovateľ

 

Tabuľka 2 Veľkostné kategórie obcí v Trenčianskom kraji k 31. 12. 2014 

 

1 Geografické východiská 

Z geografického hľadiska patrí územie Trenčianskeho kraja do oblasti Západných Karpát a povrch 
územia je značne členitý. Územím preteká rieka Váh, pozdĺž ktorej sa tiahne Trenčianska kotlina. 
Na východe ju uzatvára masív Považského Inovca, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy, na západe 
masív Bielych Karpát. 
Na juhovýchode je kraj ohraničený pohorím Vtáčnik, na vrchole ktorého sa nachádza najvyšší bod 
územia 1 346 m n. m.. Z juhu do územia zasahujú Malé Karpaty, Myjavská pahorkatina a časť 
Podunajskej nížiny. 
Západnú časť kraja odvodňuje Váh, východnú časť kraja odvodňuje Nitra. Najväčšia vodná nádrž 
je na Váhu pri Nosiciach. Termálne pramene v Trenčianskych Tepliciach, Bojniciach a Nosiciach 
podmienili vznik kúpeľov. 
Najvýznamnejším zdrojom nerastných surovín sú zásoby hnedého uhlia v okolí Prievidze 
a Handlovej a lignitu pri Novákoch. Z ostatných surovín sú tu zastúpené najmä vápence a dolomity 
(Horné Srnie a Ladce) a na Váhu sa ťaží štrk a tehliarske suroviny. 
Považské podolie, Podunajská pahorkatina a Hornonitrianska kotlina patria do teplej klimatickej 
oblasti. Ostatné územie prechádza s rastúcou nadmorskou výškou do mierne teplej a chladnej 
klimatickej oblasti. 
Dopravná poloha kraja je veľmi výhodná. Považím vedú hlavné cestné i železničné ťahy 
medzinárodného významu Viedeň - Bratislava - Trenčín - Žilina - Katovice a západovýchodný ťah 
Brno - Drietoma - Prievidza - Zvolen. Najvýznamnejší je diaľničný ťah D1. Najväčšími 
dopravnými uzlami sú Trenčín, Prievidza a Nové Mesto nad Váhom. Cestné a železničné ťahy 
vedúce Ponitrím majú hlavne vnútroštátny význam. 
Súčasná sídelná štruktúra kraja je výsledkom doterajšieho zložitého vývoja, na formovaní ktorej sa 
podieľal celý rad faktorov. Z nich najväčší vplyv zohralo prírodné prostredie, poloha regiónu, 
historický vývoj ako aj povojnový proces industrializácie a urbanizácie. 
 

2 Demografické procesy 

Demografický vývoj obyvateľstva na území Trenčianskeho kraja je za posledných desať rokov 
charakterizovaný znižovaním počtu obyvateľov, a to od 600 386 obyvateľov v roku 2005 na 591 
233 obyvateľov v roku 2014. Na celkový počet obyvateľov vplýval tak prirodzený ako aj migračný 
úbytok obyvateľstva. 
V štruktúre obyvateľov žijúcich na území kraja je, podobne ako v celej SR, vyšší podiel žien ako 
mužov. V roku 2014 ženy predstavovali 50,9 % a muži 49,1 % z celkového počtu obyvateľov 
kraja. Na 1 000 mužov pripadlo 1 037,7 žien a na 1 000 žien pripadlo 963,7 mužov. 
 

Ukazovateľ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Živonarodení 5 093 5 075 5 214 5 420 5 788 5 940 5 907 5 145 5 396 5 118
Zomretí 6 044 5 875 6 074 5 880 6 003 5 833 5 751 5 771 5 680 5 656  

Tabuľka 3 Prirodzený pohyb obyvateľstva v Trenčianskom kraji, 2005 - 2014 
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V roku 2014 sa v kraji živonarodilo spolu 5 118 detí, čo predstavuje 8,65 dieťaťa na 1 000 
obyvateľov (najmenej zo všetkých krajov SR), čo je o 1,35 dieťaťa menej ako priemer v SR. 
V uplynulom roku zomrelo spolu 5 656 obyvateľov, čo predstavuje 9,56 zomretých na 1 000 
obyvateľov. Najviac obyvateľov zomrelo v okrese Myjava (10,83 na 1 000 obyvateľov), najmenej 
v okrese Ilava (8,85 zomretých na 1 000 obyvateľov). Prirodzený prírastok dlhodobo, s výnimkou 
rokov 2010 a 2011, dosahoval záporné hodnoty, má kolísavý priebeh, a to od najvyššieho 
prirodzeného úbytku 951 osôb v roku 2005 po 538 osôb v roku 2014. 

 

Ukazovateľ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prisťahovaní 2 380 2 703 3 405 3 013 2264 2 201 2 055 2 162 2 262 2 499
Vysťahovaní 2 435 2 442 2561 2 525 2 694 2 703 2 479 2 563 2 743 3 122  

Tabuľka 4 Migračný pohyb obyvateľstva v Trenčianskom kraji, 2005 - 2014 

 

Z územia kraja sa v hodnotenom období, s výnimkou rokov 2006 - 2008, viac obyvateľov 
odsťahovalo ako prisťahovalo, čo znamená migračný úbytok obyvateľstva. V roku 2014 
sa prisťahovalo 2 499 osôb a z územia sa vysťahovalo 3 122 osôb, čo spôsobilo migračný úbytok 
623 osôb. 
 

Ukazovateľ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prirodzený prírastok/úbytok -951 -800 -860 -460 -215 107 156 -626 -284 -538
Migračný prírastok/úbytok -55 261 844 488 -430 -502 -424 -401 -481 -623
Celkový prírastok/úbytok -1 006 -539 -16 28 -645 -395 -268 -1 027 -765 -1 161  

Tabuľka 5 Celkový pohyb obyvateľstva v Trenčianskom kraji, 2005 - 2014 

 

Na celkovom prírastku, resp. úbytku obyvateľstva za posledných 10 rokov má vyšší podiel 
prirodzený úbytok obyvateľstva, ktorý v sledovanom období predstavoval spolu 4 471 osôb, 
čo je o 3 148 osôb viac ako bol úbytok obyvateľstva sťahovaním. Kladný prírastok obyvateľstva 
bol iba v rokoch 2005 a 2008, v ostatných rokoch hodnoteného obdobia bol celkový úbytok 
obyvateľstva, ktorý sa pohyboval od najnižšieho, 16 osôb v roku 2007 po najvyšší úbytok 1 161 
osôb v roku 2014.  
Aj na území Trenčianskeho kraja možno pozorovať trend odkladania sobášov do vyššieho veku. V 
roku 2014 bolo v kraji uzavretých 2 803 sobášov, čo je o 65 sobášov menej ako v roku 2005. 
Na 1 000 obyvateľov tak pripadlo 4,74 sobášov, čo bolo o 0,03 sobáša menej ako celoslovenský 
priemer. Dôsledkom odkladania sobášov do vyššieho veku je i zvyšujúci sa priemerný vek 
pri sobáši. Od roku 2005 stúpol u mužov o 3 roky a v roku 2014 dosiahol 33,7 roka. U žien sa 
priemerný vek zvýšil o 3,3 roka a dosiahol 30,8 roka. 
Rozvodovosť má kolísavý vývoj, za posledných päť rokov však zaznamenáva mierny pokles. 
V roku 2014 bolo rozvedených 1 371 manželstiev, čo predstavuje 46,61 rozvodov na 100 sobášov. 
Viac ako polovicu rozvedených manželstiev, 54,0 %, predstavovali manželstvá s maloletými 
deťmi, pričom prevládali rozvedené manželstvá s jedným dieťaťom. Priemerný vek rozvedeného 
muža dosiahol 42,8 roka, priemerný vek rozvedenej ženy dosiahol 40,1 roka. Najčastejšou príčinou 
rozvratu manželstva bola rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. 
Vplyvom úbytku detskej zložky a rastom početnosti osôb v poproduktívnom veku dochádza v kraji 
k zvyšovaniu indexu starnutia a zvyšovaniu ekonomického zaťaženia produktívneho obyvateľstva 
neproduktívnymi zložkami obyvateľstva. V kraji postupne klesá podiel predproduktívnej 
a produktívnej zložky obyvateľstva a vzrastá podiel poproduktívneho obyvateľstva. Z celkového 
počtu obyvateľov kraja k 31. 12. 2014 bolo 13,3 % osôb v predproduktívnom veku (o 2,0 p. b. 
menej ako v SR), 71,4 % v produktívnom veku (o 0,7 p. b. menej ako v SR) a 15,3 % osôb 
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v poproduktívnom veku (o 1,3 p. b. viac ako v SR). Index starnutia dosiahol v roku 2014 hodnotu 
115,3 %, čo výrazne prevyšuje celoslovenský priemer. Index ekonomickej závislosti starých ľudí 
svojou hodnotou 21,5 % takisto prevyšuje priemer tohto ukazovateľa v rámci SR. 
 

Ukazovateľ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Priemerný vek spolu 38,4 38,7 39,0 39,4 39,7 40,0 40,4 40,7 41,0 41,3

v tom
muži 36,9 37,2 37,6 37,9 38,2 38,4 38,9 39,2 38,5 39,8
ženy 39,8 40,1 40,5 40,8 41,1 41,4 41,8 42,1 42,4 42,8  

Tabuľka 6 Priemerný vek obyvateľov v Trenčianskom kraji, 2005 - 2014 

 

Priemerný vek žijúcich obyvateľov Trenčianskeho kraja sa dlhodobo zvyšuje a v roku 2014 
dosiahol 41,3 rokov, čo je o 1,4 roka viac ako je priemerný vek obyvateľa SR. Priemerný vek 
mužov žijúcich na území kraja bol 39,8 rokov, čo bolo o 1,6 roka viac ako je celoslovenský 
priemer. Priemerný vek žien v kraji dosiahol 42,8 roka a bol o 1,44 roka vyšší ako priemerný vek 
žien v SR. Najmladším okresom v kraji bol v hodnotenom roku okres Považská Bystrica 
s priemerným vekom 41,5 roka, najstarším okres Myjava s priemerným vekom obyvateľa 44,4 
roka.  

3 Ekonomické a sociálne špecifiká 

Z hľadiska ekonomickej štruktúry má Trenčiansky kraj priemyselno - poľnohospodársky charakter. 
Právne subjekty Trenčianskeho kraja tvorili 9,6 % podiel na SR. V roku 2014 bolo v registri 
organizácií 21 097 právnických a 39 410 fyzických osôb a v posledných rokoch bol 
zaznamenávaný postupný nárast počtu právnických a pokles počtu fyzických osôb. Najpočetnejšiu 
skupinu právnických osôb predstavovali podniky (73,3 %), z ktorých sa najviac venovalo 
obchodným činnostiam, priemyselnej výrobe a odborným, vedeckým a technickým činnostiam. 
Najviac fyzických osôb predstavovali živnostníci (93,7 %), ktorí sa zameriavali hlavne na obchod, 
stavebníctvo a priemyselnú výrobu.  
V podnikoch s 20 a viac zamestnancami (vrátane neziskových organizácií bez ohľadu na počet 
zamestnancov) pracovalo spolu 147 182 zamestnancov. 
V súkromnom sektore pracovali viac ako tri štvrtiny, 76,8 %, z celkového počtu zamestnancov 
pracujúcich vo veľkých podnikoch kraja, pričom prevládalo súkromné tuzemské vlastníctvo 
(47,2 %) nad zahraničným vlastníctvom (35,7 %). 
Vo verejnom sektore pracovalo 23,2 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov, ktorí boli 
zamestnaní hlavne v územnej samospráve (54,8 %) a v štátnych organizáciách (45,1 %). 
Z hľadiska odvetvovej štruktúry pracovalo najviac zamestnancov, až 47,3 %, z celkového počtu 
zamestnancov vo veľkých podnikoch, v priemyselnej výrobe. Pracujúci v priemysle na území kraja 
predstavovali najvyšší, 17,8 % podiel z celkového počtu zamestnancov pracujúcich v priemysle 
SR. Najviac zamestnancov pracujúcich v priemysle kraja pracovalo v podnikoch zameraných 
na výrobu výrobkov z gumy 13,8 % a na výrobu elektrických zariadení 12,7 %, za ktorými 
nasledovali zamestnanci vo výrobe strojov a zariadení 10,9 %, vo výrobe kovových konštrukcií 
10,2 % a vo výrobe motorových vozidiel 8,5 %. V priemyselných podnikoch Trenčianskeho kraja 
s počtom zamestnancov 20 a viac dosiahli tržby spolu 8 848,1 mil. EUR v bežných cenách, čo 
predstavovalo 10,7 % z celkových tržieb v rámci SR. Vyšší podiel tržieb dosiahli priemyselné 
podniky v Bratislavskom, Žilinskom a Trnavskom kraji. Najviac priemyselných závodov bolo 
v okresoch Trenčín (16,7 %) a Prievidza (16,2 %) a najmenej v okresoch Bánovce nad Bebravou 
(6,8 %), Myjava a Partizánske (zhodne 8 %). 
Poľnohospodárska produkcia kraja je ovplyvňovaná rôznorodými pestovateľskými podmienkami. 
Rastlinná výroba v teplejších, nižšie položených častiach kraja produkuje najmä jačmeň, cukrovú 
repu a pšenicu. Vo vyšších polohách sa pestujú prevažne zemiaky. So stúpajúcou nadmorskou 
výškou pribúdajú lúky a pasienky, na ktoré nadväzuje chov hovädzieho dobytka. 
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Tržby za predaj vlastných výrobkov spolu (v bežných cenách) v poľnohospodárstve tvorili 
132,8 mil. EUR a v medzikrajskom porovnaní sa s 8,7 % podielom kraj nachádzal na štvrtom 
mieste za Nitrianskym, Trnavským a Banskobystrickým krajom. Tržby v živočíšnej výrobe svojím 
objemom 85,1 mil. EUR predstavovali 12,0 % a v rastlinnej výrobe objemom 46,7 mil. EUR 5,8 % 
z tržieb v rámci SR. 
Tržby za vlastné výkony a tovar v stavebníctve dosiahli 536,82 mil. EUR (v bežných cenách). 
V rámci bytovej výstavby bolo v roku 2014 na území kraja začatých 1 396 bytov, rozostavaných 
6 522 bytov a dokončených 1 643 bytov. V rodinných domoch bolo začatých 70,4 % bytov, 
rozostavaných 68,1 % a dokončených 61,3 % z celkového počtu bytov na území kraja. Na 
celkovom počte začatých bytov v rámci SR sa Trenčiansky kraj podieľal 8,8 %, rozostavaných 
bytov 10,7 % a dokončených bytov 11,0 %. Medzi dokončenými bytmi prevládali na území kraja, 
rovnako ako v SR, štvorizbové a trojizbové byty. 
Hodnota regionálneho HDP na území Trenčianskeho kraja, podľa predbežných výsledkov za rok 
2013, predstavuje 10 406,3 mil. PKS v bežných cenách, čo znamená 9,6 % podiel na celkovom 
HDP v SR. Regionálny HDP na obyvateľa kraja dosiahol hodnotu 17 556,4 PKS v bežných cenách, 
čo predstavuje 87,7 % úrovne v rámci SR. Tvorbou regionálneho HDP je Trenčiansky kraj v rámci 
medzikrajového porovnania na šiestom mieste, v prepočte regionálneho HDP na obyvateľa 
je na treťom mieste (za Bratislavským a Trnavským krajom). 
Podľa výberového zisťovania pracovných síl miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 
v Trenčianskom kraji predstavovala 58 %, čo bolo o 1,4 p. b. menej ako je celoslovenská úroveň 
tohto ukazovateľa. Miera zamestnanosti vo vekovej skupine 15 - 64 ročných v Trenčianskom kraji 
bola 64,3 %, čo je o 3,3 p. b. viac ako je celoslovenský priemer. Z priemerného počtu 
zamestnaných osôb v hospodárstve SR tvoril Trenčiansky kraj 10,9 % podiel na SR. Priemerná 
nominálna mesačná mzda dosiahla 863 EUR, čo je o 94  EUR menej ako bola priemerná 
nominálna mesačná mzda v SR. Medzi krajmi to bola štvrtá najnižšia priemerná nominálna 
mesačná mzda v SR. 
Miera evidovanej nezamestnanosti sa na území Trenčianskeho kraja za posledné tri roky postupne 
znižuje a v roku 2014 dosiahla podľa údajov MPSVR SR hodnotu 9,56 % , čo je o 2,73 p. b. menej 
ako je hodnota tohto ukazovateľa v rámci SR. Miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia 
u mužov (8,63 %) ako u žien (10,75 %). 
Na území Trenčianskeho kraja sa nachádza a zasahuje 44 chránených oblastí európskeho významu. 
Na územie kraja zasahuje 5 veľkoplošných chránených krajinných oblastí: Malé Karpaty, 
Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Kysuce a Ponitrie. 
V kraji je vyhlásených 141 maloplošných chránených území: 12 národných prírodných rezervácií, 
52 prírodných rezervácií, 3 národné prírodné pamiatky, 71 prírodných pamiatok a 3 chránené 
areály. Najviac chránených území je vyhlásených v okrese Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. 
Najmenej chránených území je v okresoch Púchov, Partizánske a Myjava.  
Okrem prírodných krás lákajú turistov aj mnohé historické pamiatky (hrady, zámky, resp. 
ich zrúcaniny), hlavne Trenčiansky hrad (s nápisom na hradnej skale, ktorý pochádza z roku 179 
n. l. a dokumentuje najsevernejší výskyt Rimanov v Európe), Beckov, Čachtice, Tematín a zámok 
Bojnice. Významnými cieľmi návštevníkov sú i kúpele v Trenčianskych Tepliciach, Nimnici 
a Bojniciach, výstavníctvo v krajskom meste, rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci, mohyla 
M. R. Štefánika na vrchu Bradlo a zoologická záhrada v Bojniciach.  
Návštevníkom a obyvateľom kraja je k dispozícii spolu 246 ubytovacích zariadení s celkovou 
kapacitou 14 397 lôžok. Na území kraja je 50 hotelov (3 582 lôžok), 73 penziónov (2 286 lôžok) 
a 5 kempingov (3 324 lôžok). V meste Trenčianske Teplice je spolu viac ako 20 ubytovacích 
zariadení s celkovou kapacitou takmer 2 tis. lôžok. 
 

Záver 

Príspevok ponúka všeobecný pohľad na ekonomický a sociálny vývoj Trenčianskeho kraja a jeho 
postavenie v rámci SR. Vybrané demografické procesy poskytujú prehľad o vývoji v kraji 
za obdobie rokov 2005 - 2014. Verím, že publikované ukazovatele budú pre tých, ktorí tento región 
poznajú, prípadne sa oň zaujímajú, obohatením a zdrojom nových poznatkov a inšpirácií. 
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RUŽOMBEROK Z POHĽADU DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJA 
(OD DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA) 

RUŽOMBEROK FROM THE VIEW DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT  
(FROM THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY)  

 

Miloš BAČÍK 

Abstract: 
The city is complex and diverse geographic object of study. Demogeography examines the population of the 
city in terms of its numerous development, local distribution, population processes, a range of specific 
characters and not least, studying diverse relationships binding a city with its hinterland. The present 
contribution aims at scientific statistical basis to assess briefly two of the above problems. It mainly focuses 
on the numerous cross-cutting analysis of population development and basic population processes in the 
context of two developmental stages, namely socialism and capitalism. which had respectively. They have 
their own characteristics and trends. In terms of methodological work it is based on data from two basic 
sources of demographic statistics and the censuses and ongoing registration of population movements. 
Demographic variables symptomatic of the whole population of Slovakia is fully reflected in the population 
and Ružomberok. Due to the low fertility levels a gradual in numerical. Accompanying phenomenon as such. 
changes in the age structure and demographic aging , which has an impact on pension systems and partly to 
spending on health. The migration flows between urban and rural settlement is related to the regrouping of 
the population between the city and its hinterland. 

Kľúčové slová: obyvateľstvo, reprodukcia, mesto, štatistické údaje, demografické procesy 

Keywords: population, reproduction, town, statistic data, demographic processes  

 

Úvod 

Mesto je zložitým a rôznorodým objektom geografického štúdia. Sídelný geograf študuje napríklad 
geografické prostredie mesta, príčiny jeho vzniku a vývoja, analyzuje funkcie, stanovuje 
geografické hranice a podáva charakteristiku jednotlivých urbanistických obvodov. Demogeograf 
skúma obyvateľstvo mesta z pohľadu jeho početného vývoja, lokálneho rozmiestnenia, 
populačných procesov, celého radu špecifických znakov a v neposlednom rade študuje 
najrozmanitejšie vzťahy, viažuce mesto s jeho zázemím. 
Predkladaný príspevok si kladie za cieľ na vedecko-štatistickom základe stručne zhodnotiť dva z 
vyššie uvedených problémov. Zameriava sa hlavne na prierezovú analýzu početného vývoja 
obyvateľstva a základných populačných procesov v kontexte dvoch vývojových etáp a to 
socializmu a kapitalizmu, ktoré mali resp. majú svoje špecifiká a trendy. Z pohľadu metodického sa 
práca opiera o kvantitatívne metódy, štatistické merania (napr. cez hrubé miery a indexy) a rôzne 
komparácie. Údajová báza pochádza z dvoch prameňov demografickej štatistiky a to z cenzov 
a priebežnej evidencie pohybu obyvateľstva.  

 

1 Vývoj počtu obyvateľov 

Ružomberok má špecifické postavenie v sídelnom systéme horného Považia. Formovanie sa jeho 
geografickej štruktúry je odrazom polohy, historického vývoja a rôznych funkcií, ktoré sa v meste 
viac resp. menej rozvíjali.  
Absolútnu polohu Ružomberka vymedzujú geografické súradnice (19017’; 49005’) a definičný bod 
sídla (494 m n. m.). Vo väzbe k bezprostrednému okoliu dominuje priamy kontakt s viacerými 
typmi reliéfu rozlíšených podľa morfometrických znakov a genézy. Vo väzbe na širšie zázemie je 
to blízkosť miest vyššej resp. rovnakej hierarchickej úrovne. Pri makropolohe je významná horská 
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(dopravná) bariéra Nízkych Tatier, periférna poloha k Bratislave a len 60 kilometrová vzdialenosť 
k štátnej hranici s Poľskom. 
Pôvodní obyvatelia Ružomberka si svoje príbytky stavali na terasovitých stupňoch. Sídelnou bázou 
pre nemeckých kolonistov, ktorí sa sem prisťahovali na prelome 13. a 14. storočia pravdepodobne 
zo Spiša a z Nemeckej (Partizánskej) Ľupče, sa stala jedna z vyvýšenín na terase Váhu resp. vŕšku 
západne od jej ústia s Revúcou v priestore dnešného námestia A. Hlinku (v povestiach sa spomína 
ako ružový vrch - montis rosārum). Je mierne sklonená zo západu na východ, prirodzene chránená 
pred možnými záplavami, pričom ležala nad hranicou najsilnejších prízemných inverzií vo 
vyvýšenej polohe s relatívnym dostatkom slnečného svitu. Pretože jej reliéf je plochý, stala sa 
ideálnym miestom pre založenie sídla. Ružomberok bol navyše v tejto polohe chránený horským 
masívom Veľkej Fatry pred chladnými severozápadnými vetrami a odtiaľto bol dobrý prístup do 
vzdialenejších častí chotára. Vzhľadom na malú rozlohu intravilánu sa mesto rozkladá v prírodnom 
prostredí nivy, náplavových kužeľov a terás Váhu a Revúcej. Vrchoviny so strmými úbočiami a 
úzkymi hlbokými dolinami sú príznačná pre jeho rozsiahly extravilán. 
Ako uvádza Kendera (1993) pred 1. svetovou vojnou bol Ružomberok údajne čo do počtu 
obyvateľov slovenskej národnosti (8 340) najväčším mestom na území Slovenska. Vychádzajúc 
z práce Žudela (1994) tomu tak naozaj bolo, ale len medzi mestami so zriadeným magistrátom. 
V municipálnych mestách mali viac obyvateľov slovenskej národnosti - podľa uvedenej 
materinskej rečí Bratislava (11 673) a Banská Štiavnica (8 341). Čo sa týka ale relatívneho 
zastúpenia, Ružomberok (68,1 %) sme mohli skutočne považovať po Novej Bani, Krupine, Skalici, 
Modre a Brezne za najslovenskejšie mesto medzi municipálnymi mestami a mestami so zriadeným 
magistrátom.  
Vývoj obyvateľstva Ružomberka do roku 1950 ovplyvnili nepriamo viaceré turbulencie na 
politickej scéne, hospodárska politika vlády a v neposlednom rade územnosprávne usporiadanie 
Slovenska počas existencie samostatného štátu. Preferencia Ružomberka za sídlo Tatranskej župy, 
spájajúcej rozsiahle územie Liptova, Oravy, Turca a Spiša iste nebola náhodná, vzhľadom na 
politickú situáciu, kult A. Hlinku a postavenie HSĽS v najvyššom zákonodarnom zbore. Počet 
obyvateľov mesta vzrástol celkom o 5 335, pričom prírastky do roku 1930 a v nasledujúcom 
období boli približne rovnaké. 

 

1.1  Obdobie 1950 - 1989  

Demografický vývoj v tomto období sa niesol v znamení spoločenských turbulencií, na začiatku 
ktorých stála zmena politického systému v Československu a ekonomické reformy. Osobitný 
hospodársky program predstavovala plánovitá socialistická industrializácia. Pribudli nové továrne, 
tisícky pracovných príležitostí a bytov, rozvíjala sa infraštruktúra a služby, na úkor vidieckej 
populácie rástla mestská. Badateľné boli zmeny v profesijnej a kvalifikačnej štruktúre obyvateľstva 
a neprehliadnuteľné sociálne istoty. V tomto duchu sa vyvíjal aj počet obyvateľov Ružomberka. 
Štatistické údaje v tabuľke 1 poukazujú medzi rokmi 1950 - 1991 na jeho nepretržité zvyšovanie, 
ale u indexu rastu (1,7) nie také dynamické ako v prípade Dolného Kubína (4,3), Liptovského 
Mikuláša (2,9), Žiliny (2,9) a Martina - Vrútok (2,8).  

Rok cenzu  1910 1921 1930 1940 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 
Počet obyv. 12 249 14 220 14 895 15 560 17 584 18 555 21 037 26 396 29 416 30 417 28 400 

Tabuľka 1  Počet obyvateľov Ružomberka v období 1910 - 20111)  

 

1) do roku 1950 prítomné obyvateľstvo, od roku 1961 bývajúce obyvateľstvo  
Pramene: FSÚ (1978, 1984), ŠŠÚ (1942), www.statistics.sk 

 

Z pohľadu základných demografických procesov, priamo ovplyvňujúcich početný stav 
obyvateľstva bol vývoj nasledovný.  
Sobášnosť sa udržovala počas celého obdobia na pomerne priaznivej úrovni i zásluhou 
opakovaných sobášov. Medziročné zmeny spôsobené nepravidelnosťami ročných počtov 
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novomanželov sa vyznačovali vlnami poklesu a vzostupu sobášnosti. Od roku 1950, kedy 
kulminovala povojnová sobášnosť (11,1 ‰), do roku 1966 (5,7 ‰) sa prejavil relatívny úbytok 
sobášov. V období do roku 1980 hrubá miera stúpla o 2,2 ‰. Jedným z dôvodov rastu bol 
zosilnený kontingent žien narodených v 50. rokoch, ako aj postupný pokles priemerného sobášneho 
veku a rast tzv. predmanželskej plodnosti (kedy sa spravidla neplánované počatie stávalo často 
dôvodom uzavretia sobáša alebo aspoň jeho urýchlenia). Počet sobášov prekročil hranicu 250 
(dostal sa na historické maximum), ale hrubá miera bola na úrovni necelých 8 ‰. Do konca 
sledovaného obdobia sobášnosť vplyvom pokračujúcich reálnych generačných zmien v plodnosti 
poklesla pod 6 ‰.  
Prakticky celé obdobie sa vyznačovalo rastom rozvodovosti. Už v 60. rokoch index rozvodovosti 
prekročil hranicu 10 %, v 70. rokoch 15 % a na konci 80. rokov zisťujeme, že približne každé piate 
manželstvo končilo rozvodom, pričom priemerná doba takto zaniknutých manželstiev neustále 
klesala. K rastu rozvodovosti prispeli legislatívne zmeny, upravujúce podmienky rozvodu. V roku 
1949 v schválenom zákone o rodine sa ustanovil rozvod ako jediné právne zrušenie manželstva, po 
ktorom obaja partneri môžu uzavrieť ďalší sobáš. V roku 1955 podľa prijatého zákona mohol súd 
rozviesť manželstvo i bez súhlasu jedného z manželov, ak spolu nežili (Mládek a kol. 2006). V 80. 
rokoch sa zrušilo predbežné konanie o zmierení manželov. Štatistické údaje nám dokumentujú 
vyššiu rozvodovosť u mladých ľudí, ktorí často krát uzatvárali sobáš v nízkom veku, ktorý sa stal 
následne jedným zo „spúšťacích mechanizmov“ postupného rozvratu manželstva.  
Pôrodnosť a plodnosť bola v povojnovom období vyššia, ale v dlhodobom trende mala klesajúcu 
tendenciu. Jej vývoj môžeme na jednej strane hodnotiť relatívne priaznivo - počet obyvateľov 
neustále rástol, avšak z pohľadu značnej rozvodovosti a potratovosti už menej optimisticky. 
V celom období sa pôrodnosť realizovala pod kuratelou štátu v konkrétnych ekonomických a 
sociálnych podmienkach. Kým v 50. rokoch (najmä v prvej polovici) doznievala kompenzačná fáza 
pôrodnosti z vojnového obdobia (tabuľka 2), v 60. rokoch na jej zníženie pôsobil celý rad faktorov. 
Išlo hlavne o známy pokles životnej úrovne pri narodení ďalšieho dieťaťa, pomalé riešenie 
bytového problému, rastúce finančné výdavky spojené so získavaním a vybavením bytu mladými 
manželmi, zvyšujúca sa zamestnanosť žien bez vytvorenia adekvátnych podmienok pri výchove 
detí v predškolskom veku (výstavba jaslí a materských škôl) a rast spotrebiteľských nárokov najmä 
mladých ľudí. V 70. rokoch došlo k rýchlejšiemu rastu obyvateľstva mesta v dôsledku väčšieho 
prírastku živonarodených detí. Vyššie hodnoty hrubej miery (prekračovali 21 ‰) sa dosahovali 
v rokoch 1973 až 1978. Odrážali pronatalitné opatrenia zo začiatku decénia, kedy došlo k zvýšeniu 
štátneho príspevku v priemere na jedno dieťa. Súčasne sa realizovali projekty rozvoja 
predškolských zariadení, zdravotnej starostlivosti, bývania a cenových dotácií detských výrobkov. 
Štátnou populačnou politikou sa Československo zaradilo medzi krajiny s progresívnou úrovňou 
pomoci rodinám s deťmi (Kučera 1988). Nastalo aj zlepšenie celkovej spoločenskej klímy 
v prospech viacdetných rodín, čo sa prejavilo predovšetkým vo zvýšení počtu detí druhého 
a tretieho poradia pri vzraste špecifickej plodnosti aj vo vyšších vekových skupinách žien. Týmto 
spôsobom sa vyrovnala predošlá nižšia plodnosť, ale skrátením dĺžky medzipôrodných intervalov 
sa vytvoril predpoklad pre pokles pôrodnosti v 80. rokoch, kedy sa rast obyvateľstva spomalil 
úbytkom živonarodených. Hlbšie premeny nesúviseli len so zmenami demografických podmienok, 
ale so zhoršením životných nákladov rodín v dôsledku cenových úprav v roku 1979. Cenový index 
vybraných druhov potravín v porovnaní s rokom 1977 sa zvýšil o 6,2 %, u spotrebného tovaru o 6,4 
% a u služieb o 7,6 % (Andrle - Srb 1989). 
 

Rok Stredný Sobáše Rozvody Živonarodení Zomrelí Dojčenská úmrtnosť Prirodzený prírastok 
 stav na 1000 obyvateľov 

1949 17 466 9,0 . 22,3 10,2 110,5 12,1 
1950 18 668 11,1 0,38 27,5 9,1 72,0 18,4 
1951 19 054 10,5 0,52 27,2 9,6 26,7 17,6 
1952 19 995 10,0 0,45 25,1 9,0 87,8 16,1 
1953 21 783 9,4 0,55 23,5 6,7 52,6 16,8 
1954 22 110 6,7 0,36 20,7 6,4 48,0 14,3 
1955 22 167 7,3 0,32 22,4 5,8 34,2 16,6 

Tabuľka 2  Prirodzený pohyb obyvateľstva Ružomberka v rokoch 1949 - 1955 

Prameň: SUS (1955 - 1959)  
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Pokiaľ ide o úmrtnosť tak jej hodnoty (najmä z dlhodobého pohľadu) sa menia veľmi pomaly, 
môžeme ich teda považovať za najstabilnejší prvok demografického vývoja. To však neplatí 
o povojnovom období, ktoré bolo špecifické významným znížením dojčenskej úmrtnosti, čo viedlo 
k výraznému vzostupu strednej dĺžky života pri narodení oproti predvojnovému stavu. V 50. 
rokoch sa dostalo obyvateľstvo Slovenska prijatím zákona o hygienickej a epidemiologickej 
starostlivosti do etapy všeobecného zlepšovania životných podmienok s najširšou dostupnosťou 
odbornej zdravotníckej pomoci. Významne sa znížila chorobnosť a úplne odstránila obrna, 
prakticky vymizol záškrt, dusivý kašeľ a tetanus (Martinec 1987). Hodno si povšimnúť v tabuľke 2 
vývoj hrubej miery úmrtnosti a vyše trojnásobný pokles úmrtnosti dojčiat. V štruktúre zomrelých 
podľa príčin smrti vychádzajúcej z medzinárodnej štatistickej klasifikácie prevládali choroby 
cievneho a dýchacieho ústrojenstva, badateľný bol nárast zhubných novotvarov aj s nádormi 
krvotvorných tkanív. 60. roky boli obdobím stagnácie a v druhej polovici u mužov zhoršenia 
úmrtnostných pomerov. Hrubá miera mierne vzrástla a to aj v dôsledku vyššej úmrtnosti mužov 
mladšieho stredného veku, ktorí sa narodili hneď po vojne. Z hľadiska príčin najviac úmrtí bolo na 
choroby obehovej sústavy (ischemická choroba srdca) a zhubné nádory, ďalej to boli poranenia, 
otravy, niektoré iné následky vonkajších príčin a v neposlednom rade aj choroby dýchacej sústavy. 
Do popredia vystúpili tzv. degeneratívne choroby t.j. ochorenia, ktorých výskyt sa prudko zvyšuje 
s pribúdajúcim vekom. V 70. rokoch ukazovateľ hrubej miery úmrtnosti klesal (s výnimkou roku 
1975). Miera variačného rozpätia sa pohybovala na úrovni 1,5 bodu. I naďalej pretrvávala zvýšená 
úmrtnosť mužov stredného a vyššieho veku. Dojčenská úmrtnosť sa priblížila k 25 ‰. 80. roky sa 
vyznačovali miernym zlepšením úmrtnostných pomerov. Všeobecná úmrtnosť bola ovplyvnená 
nižšou úmrtnosťou mužov v strednom veku (35 - 54 rokov), ale aj v pokročilom veku. Hranicu 70. 
rokov totiž prekračovali osoby narodené za hlbokej populačnej depresie počas prvej svetovej 
vojny. Generácia sedemdesiatnikov bola preto málo početná. Ani ich váha v súboroch zomrelých, 
ktorí boli postihnutí významnejšou epidémiou akútnych onemocnení horných ciest dýchacích 
(zhruba v trojročnej periodicite spôsobuje u starších osôb oslabených vekom a rôznymi chorobami 
zvýšenú úmrtnosť na rozhraní zimného a jarného obdobia), nebola štatisticky významná. 
Dojčenská úmrtnosť mala naďalej klesajúcu tendenciu (tabuľka 3). 

 

Rok Stredný Sobáše Rozvody Živonarodení Potraty Zomrelí Dojčenská úmrtnosť 
 stav na 1000 obyvateľov 

1979 26 606 7,5 1,20 20,6 7,0 8,8 25,5 
1980 26 602 1) 7,9 1,35 18,8 9,3 8,4 22,0 
1981 26 649 7,6 1,99 19,6 8,4 9,2 32,6 
1982 27 144 6,9 1,51 20,0 9,8 9,2 9,2 
1983 27 630 7,4 1,41 19,8 8,6 8,2 16,4 
1984 28 116 6,6 1,64 18,4 8,7 7,2 9,6 
1985 28 623 6,1 1,47 18,1 9,5 7,5 5,8 

Tabuľka 3  Prirodzený pohyb obyvateľstva Ružomberka v rokoch 1979 - 1985 

1) stredný stav zohľadňuje definitívne výsledky sčítania ľudu k 1. 11. 1980 a spracovanie pohybu obyvateľstva za november a december 
1980 

Prameň vstupných údajov: SŠÚ (1980 - 1986)  

 
Od nástupu socialistickej industrializácie bol migračný pohyb charakterizovaný intenzívnejším 
sťahovaním obyvateľstva z vidieka do miest a priemyselných oblastí a rýchlejším rastom 
mestských sídiel. Najmä mestá s administratívnou funkciou (krajské a okresné) zaznamenali takú 
dynamiku rastu, ktorá nemala v ich doterajšom vývoji obdobu.  
Podrobnejší obraz územnej štruktúry migračnej bilancie poskytuje Atlas obyvateľstva ČSSR (GU 
ČSAV 1987). Údaje migračnej štatistiky dokumentujú nepretržite prebiehajúci proces diferenciácie 
a koncentrácie v rozmiestnení obyvateľstva. Variabilita migračných sáld tak v prvom rade 
vyjadrovala istú dichotómiu: strediskové sídlo - nestrediskové sídlo, podporovanú v zmysle zásad 
pre realizáciu dlhodobého vývoja osídlenia jej strediskovou sústavou (URBION 1985). Špecifikom 
vnútorného sťahovania bola výrazná orientácia migrantov s trvalým pobytom vo vnútri okresov 
preferovať pri svojom rozhodnutí vybrané sídla. V regionálnej politike štátu sa totiž protežovali 
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finančné toky smerujúce najmä do sídiel obvodného významu, ktoré sa považovali za ťažiská 
hospodárskeho rozvoja a pracovných príležitostí a pre priaznivú vekovú štruktúru aj potenciálny 
zdroj pracovných síl. Ružomberok taktiež patril do tohto typu sídiel (kategória A), ale 
nedisponoval administratívnou funkciou (tabuľka 4). 
 

Rok Ružomberok - prírastok: Celkový prírastok 
 prirodzený migračný celkový Liptovský Mikuláš Dolný Kubín 

1979 11,9 2,9 14,8 17,5 41,9 
1980 10,4 10,8 21,2 12,6 43,1 
1981 10,4 5,8 16,2 22,8 42,6 
1982 10,8 10,5 21,3 22,4 20,9 
1983 11,6 2,8 14,4 37,8 51,3 
1984 11,2 8,6 19,8 38,8 37,6 
1985 10,6 4,8 15,4 35,8 23,0 

Tabuľka 4 Celkový prírastok obyvateľstva Ružomberka, Liptovského Mikuláša a Dolného Kubína v rokoch 1979 - 1985 
(‰) 

Prameň vstupných údajov: SŠU (1980 - 1986)  
 

Demografická bilancia za socializmu pozostávala z počtu ľudí k strednému stavu v roku 1950, 
kedy na území Ružomberka žilo 18 668 obyvateľov a zo stavu k 1. 7. 1989 (29 656). Za uvedené 
obdobie predstavoval prírastok takmer 11 tis. obyvateľov (58,9 %). Celkove možno hodnotiť toto 
obdobie spoločenskej stagnácie pozitívne vzhľadom k počtu narodených detí (pri klesajúcej 
úhrnnej plodnosti), ale na druhej strane negatívne, nepriaznivým vývojom úmrtnosti najmä 
mužskej (výnimkou je dojčenská úmrtnosť), rozvodovosti a potratovosti. 

  

1.2  Obdobie 1990 - 2014  

Toto ostatné obdobie je v mnohých smeroch takmer neporovnateľné s obdobím predchádzajúcim. 
Na jeho začiatku (v ešte spoločnom československom štáte) stála politická a socioekonomická 
transformácia, výrazne vplývajúca na rodinné správanie najmä mladých ľudí, ktorí sú rozhodujúci 
pre demografickú reprodukciu. Bývalý viac menej uniformný spôsob života bol postupne 
nahradený širokou paletou životných príležitostí vo vzdelávaní, cestovaní a podnikaní. Zlepšili sa 
podmienky zdravotnej starostlivosti, ľudské zdravie a úroveň vzdelania sa postupne stávali 
nezastupiteľným životným „kapitálom“ (Kučera 2008). Na druhej strane sa v hospodárskej sfére 
výrazne redukoval počet pracovných príležitostí a do popredia sa dostal fenomén nezamestnanosti 
so všetkými svojimi ekonomickými, ale najmä sociálnymi dôsledkami. 
Prvá polovica 90. rokov bola obdobím intenzívneho znižovania sobášnosti. Vstup do manželstva 
v nízkom veku stratil predchádzajúcu príťažlivosť zaužívaného scenára v socializme t.j. po 
nadobudnutí vzdelania a kvalifikácie uzavrieť sobáš a „rýchlo“ mať dve deti. Ekonomický tlak 
viedol adeptov manželského zväzku k zodpovednejšiemu zváženiu dôsledkov tohto kroku, ktorý 
nemohla ovplyvniť ani pomoc rodičov. Pokles sobášov sa následne zmiernil, ale aj napriek tomu 
bola v roku 2001 evidovaná historicky najnižšia hrubá miera sobášnosti (4,2 ‰).  
Rozvodovosť má z dlhodobého hľadiska prevažne stúpajúcu tendenciu s negatívnym dopadom na 
stabilitu rodiny. Sledované obdobie nebolo toho výnimkou a to aj napriek tomu, že došlo k posunu 
sobášneho veku. V konečnom dôsledku sa to malo pozitívne prejaviť v znížení úrovne 
rozvodovosti, čo sa však nestalo. Rozvodom končilo každé druhé manželstvo (výnimkou bol rok 
2005 s indexom rozvodovosti 82,4).  
Rozhodne najvýznamnejšou zmenou demografického správania sa stal hlboký pokles počtu 
narodených detí a hrubej miery živorodenosti - z 15,3 ‰ (1990) až na 8,2 ‰ (2001), čo bolo 
historické minimum, po ktorom nasledoval len nevýrazný vzostup na 9,3 ‰ (2014). Úbytok sa 
spája hlavne s klesajúcim počtom vydatých žien. Naproti tomu vzrástol počet detí narodených 
mimo manželstva. Pokles plodnosti žien, najmä v nižšom veku, bol tiež dôsledkom znižujúcej sa 
manželskej plodnosti. Tá klesala odkladaním narodenia prvého dieťaťa. Zároveň však pôsobil 
druhý, silnejší faktor - výrazne nižšie počty vydatých žien vo vekovej skupine 20 - 24 rokov. 
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Početne najsilnejšie populačné ročníky z obdobia natalitnej vlny (1976 - 1979) dosiahli vek 21 - 24 
rokov. Ročníky tejto vlny sa dostali do veku, ktorý v minulosti sprevádzala vyššia úroveň 
plodnosti. Podiel vydatých žien v týchto generáciách sa na prelome storočí značne znížil. Aj keby 
plodnosť vydatých žien neklesala, prejavil by sa úbytok vydatých žien v nižšom počte narodených 
detí. Už zhruba desaťročný mierny vzostup úrovne pôrodnosti má kompenzačné príčiny (tabuľka 
5), ale pravdepodobne sa už zastavil pri počte cca 250 živonarodených detí, pretože do 
reprodukčného veku budú vstupovať čoraz slabšie generácie. Úhrnná plodnosť len ťažko prekročí 
hranicu 1,5. Ružomberok tak zostane i naďalej súčasťou početnej skupiny miest so zoslabujúcim sa 
reprodukčným potenciálom.  
V sledovanom období nám štatistiky dokumentujú badateľný úbytok najmä interrupcií a mier 
indukovanej potratovosti - zo 140 (4,6 ‰) v roku 1996 na 100 (3,3 ‰) v roku 2001 a na 39 (1,4 
‰) v roku 2014. Pokles potratovosti však už nezabránil zníženiu počtu narodených detí, ako tomu 
bolo po legalizácii potratov v 80. rokoch. Príčiny treba hľadať v stále častejšom používaní 
spoľahlivejších metód antikoncepcie a oslabení vôle k rodičovstvu. Len okrajový vplyv malo 
protipotratové ťaženie katolíckej cirkvi. 
 

Rok Stredný Sobáše Rozvody Živonarodení Potraty Zomrelí Dojčenská úmrtnosť 
 stav na 1000 obyvateľov 

2009 29 648 5,2 3,10 10,6 3,2 8,6 - 
2010 29 579 5,5 2,47 10,4 3,3 8,7 3,2 

20111) 28 395 5,0 2,71 11,3 3,2 9,1 3,1 
2012 28 255 4,6 2,51 10,6 2,7 9,8 3,3 
2013 28 015 4,3 3,28 10,4 2,9 10,2 3,4 
2014 27 718 6,0 2,13 9,3 2,7 10,5 7,7 

Tabuľka 5  Prirodzený pohyb obyvateľstva Ružomberka v rokoch 2009 - 2014 

1) stredný stav zohľadňuje definitívne výsledky sčítania obyvateľstva k 26.5. 2011  
Prameň: SÚ SR (2010 - 2015)  

V rokoch 1990 - 2014 vzrástla stredná dĺžka života pri narodení (viac u mužov). Pomerne vysoký 
„dlh“ zo štyridsaťročnej spoločenskej stagnácie sa nepodarilo splatiť ani behom nasledujúcej 
generácie. Dojčenská a perinatálna úmrtnosť sa dostali pod úroveň 4 ‰. Zomrelé deti v najnižšom 
veku predstavovali v roku 2014 už len 0,7 % z celkového počtu zomrelých. Hrubá miera úmrtnosti 
sa pohybovala v rozpätí 7,4 - 10,5 ‰. Na vývoj špecifických mier úmrtnosti najmä v strednom a 
vyššom veku vplývalo viacero faktorov - napr. častejšie používanie modernejšej diagnostickej a 
liečebnej techniky v nemocniciach, dovoz nových liekov, zmeny v štruktúre výživy obmedzením 
konzumácie mäsa a tukov, slobodná voľba lekára atď. Na druhej strane špecifickú úmrtnosť 
ovplyvňovali nové stresové situácie najmä z nezamestnanosti a rizík podnikania. K zníženiu 
celkovej úmrtnosti, i keď v menšej miere došlo aj v dôsledku úbytku zomrelých dojčiat, spôsobený 
nielen poklesom dojčenskej úmrtnosti, ale nižším počtom narodených detí. Špecifické miery 
úmrtnosti sa znižovali v celom rozsahu vekovej škály, najviac vo veku od 45 do 64 rokov. 
Významnejší efekt mal pokles úmrtnosti mužov, u ktorých zostali zachované väčšie rezervy ešte zo 
60. až 80. rokov. Mierny pokles intenzity úmrtnosti spojený s posunom ťažiska zomrelých do 
vyššieho veku (nad 70 rokov) sa čiastočne prejavil aj v štruktúre zomrelých podľa príčin smrti. 
Najviac sa znížil počet zomrelých na choroby obehovej sústavy, ale ich vysoký podiel z celkového 
úhrnu zostal zachovaný aj v roku 2014 (42,4 %). Úmrtia na nádorové ochorenia sa udržali na 
približne rovnakej úrovni (28,6 %), len mierne vzrástli úmrtia na choroby dýchacieho (6,9 %) 
a tráviaceho ústrojenstva (7,6 %). U vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti došlo 
k nevýraznému zvýšenie (podiel 6,6 %). 
Migrácia patrí medzi tie demografické javy, ktorých sa dôsledky spoločenských zmien dotýkajú 
veľmi výrazne. Od začiatku 90. rokov sa migračný pohyb vyvíjal v úplne odlišných intenciách, čo 
sa prejavilo zmenami vo vnútornej migrácii a v charaktere a intenzite zahraničného sťahovania. 
Direktívne dokumenty z rokov minulých pre riadenie urbanizácie Slovenska boli nahradené 
rozvojovými dokumentmi nezáväzného charakteru, ktoré vychádzali z tradičných plánovacích 
mechanizmov, charakteristických skôr pre industriálnu spoločnosť. Urbanistický rozvoj 
Ružomberka prebiehal samovoľne, neusmerňovane a bol skôr výsledkom schopnosti obecnej 
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samosprávy čeliť trhovo pôsobiacim silám a adaptovať sa na diametrálne odlišné podmienky 
(hrozby krachu štátnych podnikov, nezamestnanosti, rizík z podnikania atď.).  
V transformačnej etape poklesol objem aj intenzita migrácie. Kým v roku 1990 zmenilo trvalé 
bydlisko (spájajúce sa s Ružomberkom) 1 078 osôb, v roku 1995 to bolo 762 obyvateľov. Intenzita 
migračného obratu sa postupne znížil z 35,8 ‰ na 24,8 ‰. Zásluhou poklesu intenzity imigrácie 
a rastúcou intenzitou emigrácie sa medziregionálne rozdiely v oboch zložkách migračnej bilancie 
viac prehĺbili (napr. v roku 2014 bola intenzita prisťahovania 9,8 ‰, ale intenzita vysťahovania 
20,7 ‰). Na úrovni okresu Ružomberok sa migračná bilancia ešte nevykryštalizovala, viaceré 
charakteristiky nemajú jednoznačnú a zreteľnú orientáciu, i keď v poslednom období je v súvislosti 
s mestom zrejmý nepriaznivý vývoj migračného salda (tabuľka 6). 
 

Rok Ružomberok - prírastok: Celkový prírastok 
 prirodzený migračný celkový Liptovský Mikuláš Dolný Kubín 

2009 2,0 - 3,9 - 1,9 - 3,7 - 2,1 
2010 1,7 - 5,4 - 3,7 - 8,7 - 4,9 
2011 2,2 - 4,4 - 2,2 - 0,7 - 1,8 
2012 0,8 - 8,5 - 7,7 - 1,7 - 4,2 
2013 0,2 - 9,6 - 9,4 - 3,2 - 2,5 
2014 - 1,2 - 10,9 - 12,1 - 5,7 - 6,9 

Tabuľka 6 Celkový prírastok obyvateľstva Ružomberka, Liptovského Mikuláša a Dolného Kubína v rokoch 2009 - 2014 
(‰) 

Prameň: SÚ SR (20100 - 2015)  
 

Z pohľadu vnútorného sťahovania podľa typov prevažovala najmä migrácia na neveľkú 
vzdialenosť, pri ktorej sa prekročovala hranica len medzi základnými administratívnymi 
jednotkami t. j. obcami vo vnútri okresu. Z pohľadu samotného mesta to bola hlavne migrácia do 
jeho zázemia, vymedzeného administratívnou hranicou okresu Ružomberok. Za posledných 15 
rokov poklesol počet obyvateľov Ružomberka o 3 126, ale celkový úbytok za okres bol „len“ 
2 510, čo znamená, že 616 osôb migrovalo z mesta na vidiek. Preskupovanie osôb medzi jadrom 
okresu a jeho perifériou sa dotklo najmä blízko ležiacich obcí.  
Demografická bilancia v ére kapitalizmu pozostáva z počtu obyvateľov k strednému stavu v roku 
1990, kedy v Ružomberku žilo 30 083 obyvateľov a k priemernému stavu v roku 2014 t. j. 27 718. 
Za uvedené obdobie predstavoval úbytok 2 365 (7,9 %) obyvateľov. Celkove možno hodnotiť 
predchádzajúce roky spoločenskej turbulencie dosť rezervovane. Je to dodnes obdobie značnej 
nestability, ktoré sa nesporne premieta aj do spôsobu formovania rodín mladými ľuďmi a taktiež 
rozhodovania o počte detí. Popri legitímnej rodine sa čoraz bežnejším stáva život bez manželského 
partnera, programovo bezdetné manželstvá a kohabitácie. Pri nízkej pôrodnosti (úhrnná plodnosť 
do roku 2050 by nemala prekročiť 1,6 a čistá miera reprodukcie 0,78) nám budú v Ružomberku 
pravdepodobne aj naďalej ubúdať narodené deti, neskôr vnuci.  

 

Záver 

Demografické premeny príznačné pre celú populáciu Slovenska sa v plnej miere prejavujú aj 
u obyvateľstva Ružomberka. V dôsledku nízkej úrovne pôrodnosti dochádza k postupnému 
populačnému úbytku. Sprievodným javom sú napr. zmeny vo vekovej štruktúre a proces 
demografického starnutia, ktorý má dopad na penzijné systémy a čiastočne aj na výdavky 
v zdravotníctve. Rizikovým javom je klesajúci podiel detí vychovávaných oboma stabilnými 
rodičmi. S migračnými prúdmi medzi urbánnym a rurálnym osídlením súvisí aj preskupovanie 
obyvateľstva medzi mestom a jeho zázemím.  
Prebiehajúce demografické javy (najmä nízka plodnosť) sú zrejme dôsledkom štrukturálnych, 
kultúrnych a technologických zmien, ku ktorým v spoločnosti (jej dynamickým vývojom) 
dochádza, a ktoré sú pravdepodobne nezvratné. Ľudia sa už asi nikdy nevrátia k tradičnému 
spôsobu života starších generácií a neprinútia ich k tomu žiadne prídavky na deti, ani propagačné 
akcie politikov tesne pred voľbami. Hroziace trendy by sa mohli aspoň zmierniť rozumnou 
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rodinnou politikou (aj na úrovni obecných samospráv), ktorá by mala pomáhať tým, ktorí chcú mať 
deti ako súčasť sebarealizácie a pokračovania svojho vlastného života.    
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PORODNOST V ČESKÉ REPUBLICE VE SVĚTLE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 

FERTILITY IN THE CZECH REPUBLIC ACCORDING TO THE 2011 CENSUS  

 

Tomáš FIALA, Jitka LANGHAMROVÁ  
Jana LANGHAMROVÁ, Kornélia CSÉFALVAIOVÁ 

 
Abstract: 
Population census provides a range of data on the fertility of women that can't be achieved in the 
demographic yearbooks. These are primarily data on fertility of different generations. Besides the basic 
classification by age, there is also information about marital status and education of women, which affects 
the final fertility. In particular, increased level of education, decreased number of marriages and a higher 
average age of mothers at first birth can be one of the causes of fertility decline in recent decades. The 
results of the census in 2011 confirmed that despite the decline in fertility rate after 1989, there's still 
prevailing a two-child family model in the Czech Republic. By the analysis it is necessary to take into 
account that the last census data were published by usual residence, not permanent residence like in previous 
censuses. This fact reduces in certain extent the possibility of comparability. 

Klíčová slova: plodnost, rodinný stav, vzdělání, sčítání lidu, Česká republika. 

Key words: fertility, marital status, education level, census, Czech Republic 

 

Úvod 

Sčítání lidu, domů a bytů poskytuje mimo jiné řadu významných údajů o živě narozených dětech.  
Vychází se zde z odpovědí žen ve věku 15 a více let na otázku o počtu živě narozených dětí 
celkem. Od roku 1991 lze hodnotit údaje o plodnosti žen také ve vztahu k tzv. „faktickým 
manželstvím“. Údaje získané ze sčítání jsou unikátní především proto, že lze zjišťovat řadu dalších 
charakteristik souvisejících s plodností žen, jako například rodinný stav, nejvyšší ukončené 
vzdělání apod. Údaje ze sčítání o počtu narozených dětí jsou sledovány z pohledu generačního, 
tj. zjišťují reprodukční kariéru ženy od 15 let až k rozhodnému okamžiku sčítání. Sčítání probíhá 
jednou za deset let a týká se pouze žijících žen, může tedy docházet z pohledu generace žen 
k selekci z důvodu procesu vymírání, vliv má i migrace. To může mít za následek určité zkreslení 
ve výsledcích plodnosti za jednotlivé generace žen. Ve Sčítání lidu 2011 byly výsledky 
publikovány podle místa obvyklého pobytu, čímž se snižuje míra srovnatelnosti s údaji z let 2001 
a 1991, kdy byly údaje tříděny podle pobytu trvalého. 
V České republice docházelo v minulých desetiletích postupně k výraznému poklesu porodnosti. 
Hovoří se o čtyřech fázích poklesu,“ kdy poslední, čtvrtá poklesová fáze probíhá nyní (od počátku 
devadesátých let) a pravděpodobně není ještě ukončena“ (Burcin et al., 2010, s. 47). Změny, které 
nastaly od počátku devadesátých let, probíhaly jak v úrovni plodnosti, tak v její struktuře z pohledu 
pořadí, legitimity i vzdělání matky. Po roce 1990 se také v České republice projevuje vliv 
tzv. druhého demografického přechodu, kdy dochází k odkládání narození dítěte do vyššího věku 
a snížení plodnosti žen. Také roste počet dětí narozených mimo manželství a to především 
svobodným matkám. Největší podíl dětí narozených mimo manželství je u žen se základním 
vzděláním (Burcin et al., 2010). 
Výsledky sčítání lidu 2011 ukazují, že i přes pokles úrovně plodnosti převažuje v České republice 
stále model dvoudětné rodiny. 
 

1 Vývoj plodnosti z pohledu sčítání 1991, 2001 a 2011 

V období posledních tří sčítání lidu je jasně viditelný výrazný posun v reprodukčním chování 
populace České republiky. Došlo k proměně reprodukčního chování ve srovnání s počátkem 90. let. 
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Mladí lidé v nových politicko-ekonomických podmínkách mají jiné představyo o manželství 
a rodičovství, než měli jejich rodiče. Navíc, pokud chtějí ve společnosti uspět, musejí především 
studovat, zajistit si dobré zaměstnání, mají také více možností, než dřívější generace v oblasti 
cestování apod. Nepořizují si tudíž děti v nízkém věku, dochází k odkládání narození prvního 
dítěte. Často je v této souvislosti zmiňován tzv. efekt časování, kdy dochází v období změn 
reprodukčního chování k tomu, že úhrnná plodnost je na nízké úrovni v důsledku posunu plodnosti 
do vyššího věku žen (Sobotka, 2003). Lze očekávat, že plodnost se vrátí na vyšší úroveň v době, 
kdy dojde ke zvýšení plodnosti starších žen. „Již v období po druhé světové válce se v řadě 
evropských zemí mění postupně demografické chování týkající se založení rodiny. Zatímco 
v minulosti docházelo k početí zpravidla bezprostředně po sňatku (nezřídka na svatební cestě), po 
druhé světové válce pozorujeme na jedné straně u některých manželství odkládání narození dítěte 
na pozdější dobu, na druhé straně přibývá dětí narozených mimo manželství. Dochází k oslabení 
vztahu mezi sňatkem a založením rodiny“ (Fiala, 2001, s. 93). Omezování počtu dětí v rodině je 
tedy jevem, který známe z Evropy již dříve. V České republice se tento trend výrazněji projevuje 
po roce 1990 (Rychtaříková, 2004).   
Jak již bylo uvedeno, z dat sčítání je patrný posun v reprodukčním chování obyvatel České 
republiky. Výsledky sčítání lidu 2011 ukazují, že i přes pokles úrovně plodnosti převažuje v České 
republice model dvoudětné rodiny. Ve věkových skupinách 35–39 let a starších měla více než 
polovina žen právě dvě děti (viz tabulka 1). Vzhledem k tomu, že docházelo k odkládání narození 
dítěte do vyššího věku, narostl podíl bezdětných žen v mladším věku. Po roce 1990 dochází 
k poklesu generační plodnosti mezi sčítáními 1991 a 2011, což je způsobeno nižší úrovní plodnosti 
v posledních desetiletích. Obrázek 1 ukazuje, jak se posunul vrchol plodnosti z věkové skupiny  
20–24 let do skupin okolo 30 let věku a současně s tím je viditelný pokles úrovně plodnosti ve 
všech věkových skupinách ve srovnání s rokem 1991. Zatímco v roce 1991 měly nejvyšší plodnost 
ženy ve věku 21 let (180,1 ‰), v roce 2001 se vrchol posunul do věku 26 let (99,4 ‰) a v roce 
2011 do věku 30 let (115,6 ‰). 

 
Obrázek 1:  Specifické míry plodnosti žen v ČR v letech sčítání 

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování 

Odkládání narození dítěte do vyššího věku je patrné i z obrázku 2. Průměrný počet dětí na jednu 
ženu v daném věku byl pro věkovou skupinu 25–29 v roce 1991 ještě 1,48 dítěte, v roce 2011 již 
jen 0,55 dítěte. Ve věku 40–44, kdy lze považovat plodnost u většiny matek za ukončenou, byla 
v roce 1991 hodnota průměrného počtu dětí na 1 ženu 2,05 dítěte, v roce 2011 se snížila na 1,87. 
Hodnoty pro generaci 65+, která již není v grafu uvedena, se naproti tomu nijak výrazně neliší, pro 
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rok 1991 je to 2,04 dítěte, pro rok 2001 je to hodnota 2,17 a pro rok 2011 vychází generační 
plodnost 2,05. Je však třeba poznamenat, že se jedná o generace, které prožily své reprodukční 
období před rokem 1990. 
I z tohoto pohledu je jasně viditelný výrazný posun v reprodukčním chování žen po roce 1990, kdy 
hodnota úhrnné plodnosti poklesla na hodnotu 1,89. V následujících letech se dokonce snížila na 
minimum 1,13 v roce 1999, což je velmi nízká hodnota, která je nazývána lowest low fertility. 
Pokud klesne hodnota úhrnné plodnosti pod hodnotu 1,3, uvádí se, že je velmi problematické pro 
danou zemi dosáhnout následně hodnot blížících se prosté reprodukci. Hodnoty konečné plodnosti 
jsou však stabilnější, než úhrnná plodnost. Existuje několik faktorů, které ovlivňují plodnost žen 
a vysvětlují nedávné výrazné snížení počtu dětí v rodinách ve vyspělých zemí (Rychtaříková, 
2004). Jako jeden významný faktor se uvádí vyšší věk matek při prvním porodu, tedy zvyšování 
průměrného věku matek, což výrazně snižuje pravděpodobnost rození dětí dalšího pořadí. Vliv má 
také vzdělání matek. 

 

Obrázek 2. Průměrný počet dětí na 1 ženu v daném věku (generační plodnosti) 

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování 

Velmi často je v současné době poukazováno na fakt, že se liší plodnost také podle úrovně 
vzdělání. Také z pohledu sčítání je tato skutečnost patrná. Zde jsou uvedeny pouze hodnoty ze 
sčítání v roce 2011. Je patrné, že generační plodnost žen klesá s rostoucím vzděláním, a to ve všech 
věkových skupinách. Z obrázku 3 je viditelné, že průměrný počet dětí na 1 ženu se základním 
vzděláním je ve věku 20–24 let 0,62 dítěte, ve věku 40–44 je to již 2,19 dítěte. U ženy 
s vysokoškolským vzděláním je to ve věku 20–24 je to 0,02 dítěte a ve věku 40–44 hodnota 1,74 
dítěte. U žen, které mají ještě neukončenou reprodukci, mohou být rozdíly mezi jednotlivými 
stupni vzdělání vyšší z důvodu odlišného časování narození dítěte. Je jasné, že ženy 
vysokoškolačky díky tomu, že studují déle, odkládají častěji rození dětí do vyššího věku. „Ženy 
s nejvyšším dosaženým vzděláním jsou častěji bezdětné a mají v průměru méně dětí. 
Vysokoškolačky vzhledem k náročnější profesní kariéře obtížněji kombinují výchovu dětí se 
zaměstnáním. Více dětí pro ně znamená větší ztrátu na výdělku a překážku rozvoje jejich pracovní 
kariéry. Prodloužená doba studia vysokoškolaček také zkracuje věkový interval pro rození dětí, 
přičemž vyšší věk při narození prvního dítěte sebou nese zvýšené riziko nenarození dalších dětí“ 
(Rychtaříková, 2004, str. 78).  
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Obrázek 3. Průměrný počet dětí na 1 ženu daného věku a vzdělání (SLDB 2011) 

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování 

Pro doplnění pohledu na plodnost žen je zajímavá tabulka 1, která ukazuje rozdělení žen 
v jednotlivých sčítáních podle počtu dětí. Podíváme-li se na věkovou skupinu 20–24 let, tak v roce 
1991 bylo bezdětných 46,7 % žen, jedno dítě mělo již 36,9 % žen. V roce 2011 bylo bezdětných již 
87,0 % a jedno dítě mělo pouhých 10,2 % žen v tomto věku. Ve věku 30–34 let bylo v roce 1991 
pouze 7,6 % bezdětných, 57,0 % mělo dvě děti, v roce 2011 bylo v tomto věku ještě 26,0 % 
bezdětných, dvě děti mělo 36,2 % žen. Ve věku 35–39 ve všech sčítáních měla již polovina žen dvě 
děti. I přes pokles plodnosti a změny v reprodukčním chování populace České republiky se dosud 
zachoval model dvoudětné rodiny.  

 SLDB 1991 SLDB 2001 SLDB 2011 

Věk Bez-
dětná 1 dítě 2 děti 

3 a 
více 
dětí 

Bez-
dětná 1 dítě 2 děti 

3 a 
více 
dětí 

Bez-
dětná 1 dítě 2 děti 

3 a 
více 
dětí 

15–19 95,5 4,3 0,2 0,0 98,1 1,7 0,1 0,0 98,1 1,6 0,2 0,0 
20–24 46,7 36,9 15,1 1,3 75,6 19,4 4,5 0,5 87,0 10,2 2,3 0,4 
25–29 15,5 30,4 46,1 8,0 32,1 35,7 28,7 3,6 61,3 25,1 11,7 2,0 
30–34 7,6 17,6 57,0 17,7 9,9 27,1 51,9 11,2 26,0 31,4 36,2 6,4 
35–39 5,8 14,8 56,5 23,0 5,6 19,1 57,1 18,2 11,0 24,2 51,4 13,4 
40–44 5,5 15,7 54,6 24,2 4,6 15,6 57,1 22,6 7,2 21,3 54,3 17,3 
45–49 6,2 18,4 51,8 23,6 4,4 14,5 56,5 24,7 6,3 18,4 56,1 19,2 
50–54 6,9 19,5 48,6 25,1 4,4 15,2 55,1 25,4 5,7 15,6 56,9 21,9 
55–59 7,8 19,9 45,4 26,9 4,6 17,8 53,0 24,6 5,2 14,4 56,7 23,7 
60–64 9,5 20,2 41,2 29,1 4,7 19,1 50,1 26,1 4,9 15,1 55,8 24,2 
65+ 13,0 20,7 35,7 30,6 6,7 19,8 42,6 31,0 5,6 19,5 49,7 25,1 

Tabulka 1. Rozdělení žen v daném věku podle počtu dětí (v %) 
 
Poznámky: 
Data sčítání lidu 1991 a 2001 jsou podle trvalého pobytu, zatímco údaje z roku 2011 podle obvyklého pobytu 

Ve sčítání lidu 2001 se zjišťoval počet narozených dětí 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 

V tabulce 2 je vidět, rozdělení žen podle rodinného stavu. V nejnižší věkové skupině 15–19 byla 
většina žen svobodných (92,7 % v roce 1991, 99,7 % v roce 2011). Po roce 1990 se mění nejenom 
přístup k reprodukčnímu chování populace, ale také dochází ke změnám v pohledu na manželství. 
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Ve věku 20–24 bylo v roce 1991 již 61,6 % žen vdaných, v roce 2011 to bylo jen 6,5 %, teprve pro 
věk 35–39 je v roce 2011 hodnota podílu vdaných žen 64,6 %. Zvyšuje se také podíl rozvedených 
ve všech věkových skupinách. „Vývoj struktury žen podle rodinného stavu působil proti zvyšování 
úhrnné plodnosti“ (Kocourková, 2008, s. 241). V čase dochází také k výrazným změnám trendů 
manželské plodnosti. A to především u dětí prvního pořadí. V dřívější době byla řada sňatků 
uzavírána pod tlakem těhotenství partnerky, lidé ale do manželství vstupovali, takže se děti počaté 
před manželstvím narodily jako manželské. Postupně se zlepšující se dostupností antikoncepčních 
metod dochází k odkládání doby od sňatku a narození prvního dítěte. „V současné době roste podíl 
nemanželských dětí. Je proto pravděpodobné, že prodlužování intervalu mezi sňatkem a narozením 
prvního dítěte je způsobeno nejenom obecnou tendencí odkládat narození dítěte na pozdější dobu, 
ale i tím, že roste podíl žen, které v době uzavření sňatku již dítě mají.“ (Fiala, 2001, s. 101). 

Věk 
SLDB 1991 SLDB 2001 SLDB 2011 

Svo-
bodné Vdané Rozve-

dené 
Ovdo-
vělé 

Fakt. 
manž. 

Svo-
bodné Vdané Rozve-

dené 
Ovdo-
vělé 

Fakt. 
manž. 

Svo-
bodné Vdané Rozve-

dené 
Ovdo-
vělé 

Fakt. 
manž. 

15–19 92,7 7,2 0,1 0,0 0,5 99,2 0,8 0,0 0,0 0,5 99,7 0,3 0,0 0,0 0,5 
20–24 35,1 61,6 3,2 0,2 2,0 77,1 21,4 1,5 0,1 4,3 93,0 6,5 0,5 0,0 6,7 
25–29 10,9 81,7 7,0 0,4 2,4 31,9 59,9 7,8 0,3 4,8 65,9 30,6 3,4 0,1 13,0 
30–34 5,7 83,9 9,6 0,9 2,9 10,8 74,6 13,9 0,7 4,1 34,1 56,1 9,5 0,3 10,8 
35–39 4,1 82,5 11,7 1,7 3,1 6,1 76,5 16,0 1,4 3,5 16,6 64,6 17,9 0,9 8,0 
40–44 3,5 80,8 12,7 3,0 3,0 4,4 76,1 17,0 2,5 3,5 8,4 65,4 24,4 1,8 6,2 
45–49 3,2 79,0 12,4 5,5 2,7 3,6 74,9 17,2 4,3 3,5 5,6 66,5 24,7 3,1 5,0 
50–54 2,8 76,8 10,2 10,1 2,4 3,1 73,7 15,5 7,7 3,1 4,3 68,1 22,0 5,7 4,0 
55–59 2,7 70,5 9,1 17,7 2,0 2,9 70,1 13,2 13,8 2,5 3,4 67,3 19,5 9,8 3,2 
60–64 3,0 60,2 8,3 28,5 1,2 2,5 63,7 10,3 23,5 1,3 3,0 64,0 16,3 16,7 1,5 65+ 4,3 29,5 5,4 60,8 3,0 32,6 7,3 57,0 2,5 37,6 9,8 50,0 
Tabulka 2. Rozdělení žen v daném věku podle rodinného stavu (v %) 

Poznámky: 
Vlastní výpočty 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 

Také generační plodnost se v jednotlivých letech sčítání pro ženy v daném věku snižuje, 
s výjimkou věku 15–19, kdy jak v roce 1991, tak v roce 2011 byla plodnost vdaných žen okolo 
hodnoty 0,5 dítěte. V dalších věkových skupinách plodnost mezi roky 1991 a 2011 klesla, u žen 
vdaných ve věku 20–24 v roce 1991 byla 1,05 dítěte, v roce 2011 to bylo 0,76 dítěte. Pro ženy 
rozvedené byla pro tuto věkovou skupinu generační plodnost v roce 1991 0,97 dítěte, v roce 2011 
to bylo 0,80. Ve všech věcích je generační plodnost vdaných a ovdovělých žen mírně vyšší než 
u žen rozvedených.  
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Věk 
SLDB 1991 SLDB 2001 SLDB 2011 

Svo-
bodné Vdané Rozve-

dené 
Ovdo-
vělé 

Fakt. 
manž. 

Svo-
bodné Vdané Rozve-

dené 
Ovdo-
vělé 

Fakt. 
manž. 

Svo-
bodné Vdané Rozve-

dené 
Ovdo-
vělé 

Fakt. 
manž. 

15–19 0,01 0,52 0,68 0,44 0,38 0,01 0,66 0,89 1,00 0,54 0,02 0,50 0,47 1,47 0,33 
20–24 0,08 1,05 0,97 1,10 0,78 0,10 0,86 0,89 1,07 0,57 0,12 0,76 0,80 0,94 0,36 
25–29 0,24 1,65 1,36 1,69 1,42 0,29 1,35 1,22 1,47 1,07 0,30 1,03 1,04 1,32 0,54 
30–34 0,36 2,01 1,70 2,04 1,88 0,54 1,82 1,60 1,89 1,66 0,64 1,58 1,41 1,58 1,11 
35–39 0,39 2,12 1,87 2,19 2,05 0,59 2,04 1,84 2,09 1,94 0,88 1,91 1,72 1,91 1,64 
40–44 0,39 2,13 1,91 2,17 2,08 0,54 2,13 2,01 2,17 2,12 0,79 2,00 1,87 2,02 1,86 
45–49 0,34 2,09 1,87 2,15 2,08 0,49 2,15 2,04 2,23 2,15 0,63 2,04 1,94 2,07 1,93 
50–54 0,34 2,08 1,93 2,19 2,22 0,47 2,15 2,03 2,22 2,18 0,55 2,09 2,00 2,14 2,01 
55–59 0,30 2,09 1,96 2,23 2,27 0,40 2,11 1,97 2,19 2,20 0,49 2,12 2,04 2,18 2,08 
60–64 0,30 2,10 1,99 2,26 2,13 0,42 2,11 2,03 2,22 2,34 0,46 2,11 2,02 2,17 2,12 65+ 0,21 2,14 1,88 2,19 0,37 2,13 2,05 2,29 0,37 2,05 1,95 2,15 
Tabulka 3. Generační plodnost žen v daném věku podle rodinného stavu 

Poznámky: 
Vlastní výpočty 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 

Závěr 

Po roce 1990 došlo v České republice k výrazným změnám v reprodukčním chování populace. 
Nový politický režim s sebou přinesl řadu změn jak ekonomických, tak hodnotových. Nejprve 
došlo k poklesu intenzity sňatečnosti a potratovosti, rostla rozvodovost a také se prodlužovala 
naděje dožití. Následně se změny projevily v novém pohledu na rodinu, rodičovství a důsledkem 
bylo výrazné snížení plodnosti žen a posun věku rození prvních dětí do vyššího věku. I když 
v současné době v České republice z pohledu sčítání lidu stále převažuje model dvoudětné rodiny, 
lze předpokládat, že se bude snižovat průměrný počet dětí v rodině pod 2. „Nedávné zvýšení úhrnné 
plodnosti lze tedy považovat za výsledek souběhu dvou jevů: opožděného kompenzačního efektu 
a nástupu nového režimu reprodukčního chování“ (Kocourková, 2008, s. 242). Děti se dnes rodí 
nejčastěji ženám ve věku okolo 30 let. Z pohledu vzdělání mají ženy s vysokoškolským titulem 
menší počet dětí než ženy s nižším vzděláním. Prodlužuje se doba, kdy ženy zůstávají svobodné. 
V roce 2011 bylo ve věku 30–34 let více jak třetina žen svobodných. Zvyšuje se také podíl 
rozvedených žen. Ve věku 45–49 let bylo v roce 2011 téměř 25 % žen rozvedených. Tak jak se 
zlepšují úmrtnostní poměry a klesá sňatečnost, snižuje se podíl žen ovdovělých v mladších 
věkových skupinách. Na základě výsledků posledních tří sčítání lidu lze vyvodit také fakt, že na 
snižování plodnosti žen má vliv rovněž změna ve vzdělanostní struktuře a v struktuře populace 
podle rodinného stavu. Jak se zvyšuje podíl žen s vysokoškolským vzděláním, snižuje se plodnost 
žen celkem. Také rostoucí podíl žen trvale svobodných či rozvedených má vliv na změny 
v plodnosti. Lze předpokládat, že generační plodnost bude i nadále mírně klesat či stagnovat a 
v konečném výsledku se postupně model rodiny ustálí mezi hodnotou jednoho až dvou dětí na 
jednu ženu. 

 

 

Tento příspěvek vznikl za podpory GAČR 15-13283S Projekce populace České republiky podle 
úrovně vzdělání a rodinného stavu a IGA VŠE 68/2014 Ekonomické a zdravotní souvislosti 
stárnutí populace. 
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TRI POZNÁMKY K DEMOGRAFICKÉMU VÝVOJU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

THREE COMMENTS ON DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN THE SLOVAK REPUBLIC 
 
 

Jozef CHAJDIAK 
 

 
Abstract: 
The article describes the causes of problems that exist both in Population and demographic in everyday life. 
The authors describe three issues. The first issue is whether to use census full survey or sample survey. The 
second problem is the ingestion of the term "Roma" and "Gypsies". The third problem is the rate of 
population register for abroad. 

 
 
 

Úvod 

Demografický vývoj v určitej miere určujú aj výsledky sčítania obyvateľov. Ich úroveň  autor 
považuje za indikátor  civilizačného rozvoja krajiny. Ako konštatoval na predchádzajúcej 14. 
Slovenskej demografickej konferencii „na ceste civilizačného rozvoja krajiny máme však ešte dosť  
miesta“.  

 
1 Niektoré dôsledky sčítania 

Pri sčítaní obyvateľov stojí  základná otázka: Robiť sčítanie metódou úplného zisťovania alebo  ho 
robiť metódou výberového zisťovania? Naznačenie odpovede na túto otázku je odpoveď na jej 
konkretizáciu v inej podobe – dať prednosť odpovedi zdôrazňujúcej obsahovú kvalitu získaných 
čísiel alebo považovať kvalitu odpovedí sčítania obyvateľov ohľadne dôležitých parametrov za 
dostatočne kvalitné (počet obyvateľov, pohlavná a veková štruktúra,  prirodzený a mechanický stav 
a pohyb,  prípadne ďalšie parametre) a tak môžeme dôraz v zisťovaní  zmeniť z úplného zisťovania 
na zisťovanie výberové, zisťovanie z technických zdrojov (databáz), zisťovanie ekonomických 
aspektov odpovedí.  Posledné sčítania, vďaka nedôvere obyvateľstva k proklamovanej anonymite, 
malo črty neúplného zisťovania. To vedie k tomu, že počet obyvateľov určitej národnosti, či 
vzdelanostnej úrovne sú ako opora výberu  pre iné výberové zisťovania prakticky nepoužiteľné, 
chýba ich zloženie na počte pravdepodobnosti. 
Odpovede na  politický citlivé otázky (sčítanie tesne po nežnej revolúci a následne dve nasledujúcu 
sčítania v otázke praktického vierovyznania nesú chybu v odpovediach na preferencie 
v rímskokatolíckom smere (rast), v odpovediach bez vierovyznania (asi pokles)  a  dostatočné  
neodpovedali  (zmena štruktúry odpovedí)). Uvedené štrukturálne posuny bez základu v realite 
svedčia o (asi) strachu respondetov z priznania sa k preferovanému vierovyznaniu a svojim 
spôsobom ukazujú potenciány strach zo zneužitia písomne uvedených odpovedí v budúcnosti.  
Čísla o migrácii občanov SR do cudziny majú dlhodobú pečať skreslenia. Migrácia 
nezaregistrovaného pohybu obyvateľstva do cudziny pri ich celkovom počte 150 tisíc,  či 200 tisíc 
či až 400 tisíc vnáša chaos do merania nezamestnanosti, plodnosti a následne počtu 
živonarodených. Problémom je, že do cudziny nám odchádza pracovať zvyčajne 
vysokokvalifikovaná pracovná sila a tiež z hľadiska reprodukcie obyvateľstva potenciálne fertilné 
obyvateľstvo (čím pri jeho nezahrnutí do celkového východiskového počtu obyvateľov sa 
prognózy vývoja počtu obyvateľov presúvajú na nepevný základ).  
Úplné zisťovanie (za podmienky realizovateľnosti úplnosti) overuje použitý princíp kvality 
úplného zisťovania a tiež kvality použitých administratívnych či technických zdrojov údajov. Na 
rozdiel od dvoch predchádzajúcich konferencií k Sčítaniu (2013 a 2014) sa autor postupne príkláňa 
k organizovaniu sčítania na schéme úplného zisťovania za predpokladu naplnenia úplnosti 
zisťovania. Nejasnosť počtov žien vo fertilnom veku (reálne od 20 do 35 rokov) dlhodobe 
pôsobiacich  v zahraničí (či aspoň mimo hranice Slovenskej republiky) skresľuje tabuľku 
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špecifických fertilít počítanú na základe vykázaných čísiel za Slovensko a následne počty robené 
v prognózach vývoja príslušných ukazovateľov. Štruktúra pracovnej sily z pohľadu veku 
a vzdelania je ovplyvňovaná nezistenou intenzitou ekonomickej aktivity v danom smere. 
 
 

2 Problém Rómovia (Cigáni) 

Podľa výsledkov sčítaní počet Rómov sa pohybuje okolo 100 tisíc Rómov, expertné odhady sa 
pohybujú okolo 400 tisíc Cigáňov (ospravedlňujem sa za nepresnosť). Neformálnou otázkou je, či 
máme počet daného etnika merať v „ Rómoch“ alebo „Cigáňoch“. Národnosť je však deklaratívna. 
To formálne znamená, že keď si má osoba vybrať rómsku národnosť, t.j. keď spoločenskosociálne 
vyspela do stavu „Róm“ a môže si vybrať národnosť z národnosti „Róm“, „Slovák“ alebo 
„Maďar“. Zvyčajne si vyberie (zvolí) svoju národnosť buď ako „Slovák“ alebo „Maďar“ (300 tisíc) 
a len menšina (100 tisíc) si zvolí  „Róm“. Čiže zo 400 tisíc jedného etnika sa ¼ hlási k Rómom a ¾ 
toho istého etnika sa hlásia k „Slovákom“ alebo „Maďarom“ (k Cigáňom nie, lebo nie sú 
v ponuke). Zjavné protirečenie (aspoň podľa autora). A „Rómovia“ alebo „Cigáni“ si musia vybrať 
medzi „Rómami“ alebo „Slovákmi“ či „Maďarmi“. Stojí za úvahu, či nezmeniť  formálne 
národnosť „Róm“ za buď národnosť „Slovák“ alebo národnosť „Maďar“. Neformálne pomáhať 
národnosti „Cigáň“ sa zdá byť spoločensky žiaduce, pri formálnom pomáhaní národnosti „Cigáň“ 
však táto situácia nie je až taká jednoznačná. „Cigáň“ de jure neexistuje. 
 
 

3 Problém merania mechanickej migrácie 

Máme problém s meraním migrácie a to hlavne tak  s meraním imigrácie ako aj emigrácie, ako aj 
pri meraní prirodzeného pohybu vyjadreného počtom živonarodených a zomrelých. 
Platí bilančná rovnica:       
STAVt-1+imigráciat - emigráciat +narodenýt – zomrelýt =STAVt 
Imigráciat + narodený = STAVt- STAVt-1 - emigráciat  - zomrelý  
 
Naši emigranti de jure nie sú emigranti, lebo úradne zostávajú na trvalom bydlisku niekde na 
Slovensku a pri tom reálne pracujú v Londýne, či niekde inde v zahraničí. Pracovať sa dá aj len 
deň, dá sa aj týždeň, dá sa aj rok, dá aj dlhšie. Môžeme si položiť otázku: Aká je priemerná dĺžka 
pracovného pomeru občana Slovenskej republiky v zahraničí počítaná z obyvateľov s reálnym 
pobytom v zahraničí? Aké je rozdelenie špecifických početností občanov Slovenskej republiky 
pobytových v zahraničí alebo pracujúcich v zahraničí? Koľko ich vlastne je? Administratívne sme 
pripravený zaevidovať alebo odevidovať migrujúce obyvateľstvo. Problémom je, že časť 
migrujúcich obyvateľov nie je ochotná sa prihlásiť alebo odhlásiť z pobytu v zahraničí alebo sa 
jednoducho sa neprihlási alebo neodhlási z pobytu. 

 
 

Záver 

Sloboda a demogracia, ktorú priniesla nežná revolúcia má aj svoje negatívne stránky, ktoré sa 
prejavujú tak pri sčítaní  obyvateľov ako aj vo vývojových trendoch v spoločnosti. Zdá sa, že 
obyvateľstvo SR podceňuje alebo nedoceňuje svoju úlohu pri sčítaní obyvateľov resp. pri evidencii 
pohybu obyvateľov – úlohu zaevidovať príslušnú udalosť. A navyše tu pôsobí faktor Európskej 
intergrácie, ktorý mení postavenie Slovenskej republiky zo suverénneho štátu na suverénnu 
provinciu.     
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SČÍTANIE BEZDOMOVCOV AKO SÚČASŤ POSLEDNÉHO CENZU 

ENUMERATION OF THE HOMELESS AS THE COMPONENT OF THE LAST CENSUS 

 

Ľudmila IVANČÍKOVÁ, Pavol ŠKÁPIK 

Abstract: 
This article was created in response to one of the information disseminated about census 2011. According to 
this information, part of census in the Czech census was the census of the homeless people, but in Slovakia it 
was not. Connection of census of population and housing census with the census of homeless people was one 
of the recommendations in CES document: Recommendations for the 2010 census. In article we evaluate 
potential of the last census in obtaining data on the homeless people, with particular focus on existing 
restrictions, we analyze data and metadata and we are exploring possibilities of future census to monitor this 
phenomenon. 

Kľúčové slová: sčítanie obyvateľov, typológia bezdomovcov, bezdomovci, SODB2011 

Key words: population and housing census, typology of homeless, homeless people, census2011 

 

Úvod 

Posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov na Slovensku bolo charakterizované viacerými 
novými resp. modernizačnými prvkami. Môžeme spomenúť napríklad jeho realizáciu na základe 
európskeho nariadenia, ktoré po prvýkrát určovalo okrem iného povinné údaje pre cenzus 
v krajinách EÚ, možnosť pre občanov vyplniť sčítací formulár elektronicky cez internetovú 
aplikáciu, použitie nových IT postupov (monitorovací systém pre obce a sčítacích komisárov, 
internetová aplikácia na tvorbu sčítacích obvodov) a použitie imputačných metód.  
V rámci povinne zisťovaných údajov, na základe nariadenia komisie (ES) č. 1201/2009, mali 
národné štatistické úrady poskytnúť z cenzu 2011 údaje o bezdomovcoch a ich základnej 
charakteristike. Metodika zberu informácií o ľuďoch, ktorí nemajú miesto obvyklého pobytu, t. j.  
sú bez domova („the homeless“) bola súčasťou medzinárodných odporúčaní (UNECE, 2006) pre 
cenzus 2011 a práve tieto odporúčania slúžili ako metodická pomôcka pre jednotlivé zisťované 
premenné. 

1 Metodika sčítania bezdomovcov 

Metodika sčítania bezdomovcov pre účely posledného cenzu je rozpracovaná v dokumente 
Odporúčania Konferencie Európskych Štatistikov k sčítaniu obyvateľov a domov 2010 
v paragrafoch 490 až 492, 608 a 781 až 784. Dokument uvádza, že je potrebné rozlišovať medzi 
ľuďmi bez domova a bezdomovectvom ako kultúrnou definíciou. Kultúrna definícia môže byť 
v rôznych krajinách chápaná rôzne a môže byť založená na odlišných  konceptoch, napr. na základe 
konceptu adekvátneho bývania, minimálneho štandardu pre bývanie, ochrany práv vlastniť bývanie 
a podobne. Vo všeobecnosti sa pri definovaní bezdomovcov vychádza z európskej typológie 
bezdomovcov a vylúčených z bývania, tzv. ETOS typológie, ktorú vymedzila organizácia 
FEANTSA (European Federation of Organisations Working with the People who are Homeless). 
Podľa tejto typológie sú vyčlenené 4 konceptuálne kategórie  a celkovo 13 operačných kategórií. 
Konceptuálne kategórie  vymedzujú: 

A. tzv. rooflesss (1. osoby žijúce vonku), 

B. houseless (2. osoby žijúce v ubytovniach pre bezdomovcov, 3. osoby žijúce v núdzových 
ubytovniach, 4. Osoby žijúce v chránených zariadeniach pre ženy, 5. osoby žijúce v ubytovniach 
pre imigrantov, 6. osoby, ktoré opustili rôzne inštitúcie ako sú detské domovy a väzenia), 
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C. nechránené osoby  (8. osoby žijúce v nechránených bydliskách  napr.  na nelegálne zabraných 
pozemkoch,  9. osoby žijúce pod hrozbou súdneho vysťahovania, 10. osoby žijúce pod hrozbou 
násilia), 

D. a osoby s neadekvátnym bývaním  (11. osoby žijúce v dočasnom bývaní alebo  v chatrčiach, 12. 
osoby žijúce v  bytoch nevhodných na bývanie a 13. osoby žijúce v preplnených bytoch alebo 
izbách. 

Pre účely sčítania pri osobách, ktoré nie sú v súkromnej ani v inštitucionálnej domácnosti 
rozlišujeme dve kategórie bezdomovectva – primárnych bezdomovcov (bez strechy nad hlavou) 
a sekundárnych bezdomovcov (bez domova resp. adresy). Do prvej kategórie patria osoby žijúce na 
ulici bez prístrešku. Z hľadiska statusu domácnosti ide o osoby, ktoré nie sú členmi súkromnej 
domácnosti. Druhá kategória zahŕňa ľudí bez pobytu, ktorí žijú v rôznych obydliach, prístreškoch, 
alebo v rôznych typoch ubytovní a iných  inštitucionálnych zariadení pre bezdomovcov. Títo ľudia  
mali mať potom pre účely cenzu miesto obvyklého pobytu na adrese, kde boli sčítaní. Nie sú 
členmi súkromnej domácnosti, ale môžu byť členmi inštitucionálnej (kolektívnej) domácnosti. 
Uvedený koncept sledovania bezdomovcov je úzko spojený s definovaním bydliska. Určité obydlia 
boli pre účely cenzu definované ako dočasné obydlia, prístrešky, chatrče a podobne. 
Na národnej úrovni na Slovensku presná definícia bezdomovcov neexistuje. Štatistický úrad SR 
v rámci prípravy sčítania obyvateľov, domov a bytov pre rok 2011 zorganizoval viacero stretnutí, 
spomenieme len pracovné stretnutie uskutočnené 15.4.2010 k problematike zadefinovania tohto 
pojmu. Aj keď účastníci pracovného stretnutia, ktorými boli okrem zástupcov ŠÚ SR napr. 
zástupcovia samosprávy a neziskových organizácií sa nezjednotili na spoločnom zadefinovaní 
pojmu bezdomovec. Na základe diskusie bol vytvorený  základný rámec riešenia tejto 
problematiky v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 na Slovensku. Vzhľadom 
na zákonné možnosti sčítania jeho súčasťou  boli  teda aj obyvatelia, ktorí sú ubytovaní mimo bytu  
a to nielen napr. v domove sociálnych služieb, domove seniorov, detskom domove, ale aj 
v útulkoch, nocľahárňach, v mobilných obydliach (karavan, loď, maringotka atď.), núdzových  
ubytovaniach  na pracovisku, v garáži, sklade, atď. Štatistický úrad Slovenskej republiky pri 
príprave cenzu 2011 predpokladal intenzívnu spoluprácu obcí s občianskymi združeniami, 
sociálnymi pracovníkmi a komunitnými pracovníkmi obcí, resp. inými subjektmi, pôsobiacimi 
v oblasti pomoci ľuďom bez domova, čo by pomohlo sčítacím komisárom uľahčiť sčítanie ľudí bez 
domova. Táto spolupráca bola významná predovšetkým v mestách s vyšším počtom obyvateľov, 
kde je väčší predpoklad výskytu ľudí bez domova. Vzhľadom na viacero iných skutočností, ktoré 
ovplyvnili priebeh samotného sčítania v teréne však bola spolupráca, podľa našich informácií, skôr 
minimálna. Napriek týmto skutočnostiam boli Štatistickým úradom zistené základné informácie 
o bezdomovcoch.   

 

2 Výsledky sčítania bezdomovcov 

Dátové výstup poskytnuté Eurostatu za Slovensko obsahujú aj žiadané údaje za bezdomovcov 
zahrnuté v lokalitách, kde boli sčítaní (miesto sčítania). No sčítací komisár zisťoval od týchto 
obyvateľov aj údaje za ich trvalý pobyt. Za bezdomovcov sa získavali základné údaje na úrovni 
osoby1, údaje za domácnosti sa nezisťovali.  
V rámci cenzu a pre účely diseminácie výsledkov formou tzv. „Census Hub hyperkociek“2 boli za 
bezdomovcov označení obyvatelia, ktorí boli sčítaní v presne vymedzenom  type obydlia, teda tzv. 
sekundárni bezdomovci. Išlo o obyvateľov sčítaných v obydlí mimo bytového fondu, hromadnom 

1 Pre účely Eurostatu sa poskytli za bezdomovcov údaje iba za pohlavie, vekové skupiny a veľkosť lokality, 
v ktorej sa sčítali. 
2 Zjednotenými dátovými výstupmi z SODB 2011 sú hyperkocky, ktoré sú prístupné prostredníctvom 
aplikácie Census Hub. Hyperkocka je viacrozmerná krížová tabuľka. Obsahuje hodnotu políčka na meranie 
každej kategórie/témy a ich členení krížovo zostavených do tabuľky s každou kategóriou každého ďalšieho 
členenia. 
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ubytovacom zariadení dočasného ubytovania (nocľaháreň, domov na pol ceste, útulok, ubytovňa 
pre bezdomovcov, zariadenia pre ľudí bez domova), bez prístrešku a fiktívnom dome3.  

 

Obrázok 1 Počet bezdomovcov podľa kraja miesta sčítania a kraja ich trvalého pobytu, SODB 2011 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

Pri cenze v roku 2011 bolo sčítaných 23 483 osôb, ktoré môžeme z hľadiska typológie označiť za 
sekundárnych bezdomovcov. Z nich malo 23 478 osôb trvalý pobyt v Slovenskej republike. 
Najviac, až 28,3 % zo všetkých bezdomovcov ich bolo sčítaných v Trenčianskom kraji a najmenej  
v Žilinskom kraji (2,5 %). V Bratislavskom kraji, ako ukazuje obrázok č. 1, bolo sčítaných 2 396 
osôb. V tomto kraji je zároveň medzi bezdomovcami najviac ľudí (takmer 14% zo všetkých 
bezdomovcov sčítaných v Bratislavskom kraji), ktorých trvalé bydlisko je odlišné od kraja miesta 
sčítania.  
Väčšina sčítaných bezdomovcov je mužov (61,4 %). Z nich je najviac, 10,4 %, vo vekovej skupine 
35 až 39 rokov. Žien je medzi bezdomovcami len 38,6 % a najviac ich je vo vekovej skupine 25 až 
29 rokov (9,6 % zo všetkých bezdomovkýň). U žien, ako aj mužov je väčšina bezdomovcov 
slobodných a majú slovenskú štátnu príslušnosť. Na otázky ohľadom najvyššieho dosiahnutého 
vzdelania, súčasnej ekonomickej aktivity, národnosti alebo náboženskej príslušnosti väčšina 
neodpovedala. 
Z metaúdajov zverejnených  v rámci „Census Hub-u“ vieme zistiť,  ako pristupovali ku sčítaniu 
bezdomovcov iné krajiny. Viaceré ako napr. Nemecko, Dánsko, Taliansko, Česká republika, 
Rakúsko, Írsko, Holandsko, Slovinsko, Fínsko použili pri definovaní bezdomovcov metodiku 
uvedenú v CES odporúčaniach. Iné krajiny uviedli, že bezdomovci sú započítaní do celkového 
počtu obyvateľov, ale nie je možné ich priamo identifikovať (Nórsko), alebo že pokladajú 
publikovaný počet za nespoľahlivý (Veľká Británia). Iba malá skupina krajín napr. Španielsko 
neuviedla žiadny údaj za bezdomovcov a ani do metodických poznámok neuviedla žiadnu bližšiu 
vysvetľujúcu informáciu. 

 

3 Na základe metodických pokynov musel byť každý obyvateľ sčítaný v byte a byt v dome. V prípade, ak 
obyvateľ nebýval v byte resp. dome, tak mal sčítací komisár za obyvateľa vypísať fiktívny sčítací formulár B. 
Údaje o byte a C. Údaje o dome a do oboch sčítacích formulárov napísať, že ide o fiktívny dom.  

Bratislavský 
kraj

Trnavský 
kraj

Trenčiansky 
kraj

Nitriansky 
kraj

Žilinský 
kraj

Banskobystrický 
kraj

Prešovský 
kraj

Košický 
kraj

Bratislavský kraj 2 061 0 0 3 0 0 0 0 2 064

Trnavský kraj 51 2 401 3 4 0 0 0 0 2 459

Trenčiansky kraj 64 0 6 621 4 0 0 0 0 6 689

Nitriansky kraj 55 0 10 4 456 0 1 1 2 4 525

Žilinský kraj 41 0 0 1 580 0 0 0 622
Banskobystrický 

kraj
58 0 4 0 0 1 069 0 1 1 132

Prešovský kraj 33 0 0 0 0 0 2 826 6 2 865

Košický kraj 33 0 0 1 0 2 0 3 086 3 122

Zahraničie 0 0 0 4 0 0 0 1 5

Spolu 2 396 2 401 6 638 4 473 580 1 072 2 827 3 096 23 483

Kraj trvalého 
pobytu

Kraj miesta sčítania
Spolu
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Obrázok 2 Počet bezdomovcov v krajinách EU sčítaných pri cenze 2011 

Zdroj: Census Hub, vlastné spracovanie 

 

Záver 

Na základe hore uvedených zistení môžeme povedať, že Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 
po prvýkrát v histórii Slovenska uvádza aj kategóriu bezdomovec a že môže byť považované za 
jeden z potenciálnych zdrojov o bezdomovcoch. Systematický súhrn informácií o bezdomovcoch 
podľa nášho poznania neexistuje,  neexistuje ani ich presná definícia na národnej úrovni, ani 
podrobnejšie  socioekonomické charakteristiky tejto skupiny obyvateľstva. Napriek tomu nám 
sčítanie poskytuje informáciu o počte osôb, sčítaných ako sekundárni bezdomovci a ich základnú 
charakteristiku. Potenciál sčítania ako zdroja údajov o bezdomovcoch sa podľa nášho názoru 
v roku 2011 plne nevyužil a to platí nielen pre Slovensko. 
Problematika bezdomovcov sa v rámci Európskeho štatistického systému rieši v spolupráci 
s FEANTSA. Snahou je zaradiť túto skupinu do sledovania v rámci výberového zisťovania 
o príjmoch a životných podmienok EU SILC, kde by sa v rámci sekundárneho modulu sledovala 
napríklad minulá skúsenosť s bezdomovectvom.  
Pri oboch zdrojoch je však potrebné okrem snahy o metodiku zohľadniť aj ich zameranie 
s dopadom na relevantnosť získaných údajov. Kým pri výberovom zisťovaní ide o príliš malú 
vzorku na to, aby dokázala pokryť tento fenomén, pri sčítaní ide predovšetkým o spoločenský 
záujem zberať tieto údaje popri množstve iných dát. Pred budúcim sčítaním stojí teda rozhodnutie, 
či sa bude pokračovať v zbere údajov o bezdomovcoch, aký koncept a aká definícia sa použijú 
a osobitne, na aké účely sa použije zozbieraná informácia. Integrácia rôznych zdrojov, ktorá sťaží 
zber dát vo všeobecnosti musí totiž počítať z ďalším zdrojom údajov.   
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BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ VO VÝSLEDKOCH POSLEDNÝCH TROCH POPULAČNÝCH 
CENZOV 

BANSKÁ BYSTRICA REGION AS A RESULT OF THE LAST THREE POPULATION 
CENSUSES 

 

Zlata JAKUBOVIE 

Abstract: 
The contribution is compiled from the results of Population and housing censuses in 1991, 2001 and 2011. 
Its content is selected data on population of Banská Bystrica Region and its districts within the range of three 
population censuses. It focuses on information on changes in settlement of the region and describes the main 
tendency in demographic development of the population. It provides an overview and census on census 
comparison of age, gender, religious and national structure development of the population in Banská 
Bystrica Region and its districts in the period 1991 - 2011. The facts documenting the changes in the lives of 
the inhabitants of Banská Bystrica Region are also included. The article documents slow down tendency of 
population growth and an aging of population, with subsequent changes in the age composition of the 
population. In conclusion, they are summarized trends in the composition of population by marital status, 
education, membership, and economic activity of the region's population as well as changes in trends in the 
structure of jointly managed and census households. 

Kľúčové  slová: sčítanie, výsledky, obyvatelia, trend 

Key Words: census,  results, population, trend 

Úvod 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je vyčerpávajúce, obsahovo najrozsiahlejšie štatistické 
zisťovanie s najdlhšou históriou. 
Výsledky sčítaní obyvateľov, domov a bytov aktualizujú obraz o spoločnosti, o jej demografickej, 
sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a ekonomickej úrovni, o počtoch a štruktúre domov, bytov a 
poznatky o bývaní obyvateľov.   Vzhľadom na to, že väčšina údajov zo sčítania sa nedá získať inak 
len sčítaním, výsledky cenzu sú jedinečné, použiteľné vo všetkých oblastiach spoločenského života 
od najvyšších územných úrovní až po úroveň obcí pri tvorbe dlhodobých stratégií 
 

1 Sčítania obyvateľov 1991-2011 

Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 bolo posledné z československých sčítaní. V porovnaní 
s predchádzajúcimi sčítaniami sa rozšíril obsah sčítania o náboženské vyznanie a širšia bola tiež 
škála zisťovaných národností. Toto sčítanie sa považuje za začiatok obdobia spojeného s poklesom 
prírastku obyvateľov. Počet obyvateľov naďalej rastie, avšak stále pomalším tempom. Ide 
predovšetkým o dôsledok spoločensko-politických zmien. 
Prvé sčítanie obyvateľov, domov a bytov v samostatnej Slovenskej republike bolo v roku 2001. 
Vývoj počtu obyvateľov v tomto období ovplyvnila predovšetkým zmena spoločenského zriadenia.  
Zrušením oficiálnej „povinnej zamestnanosti“ sa vytvorila početná skupina nezamestnaných, 
obyvatelia sa sťahujú za prácou do zahraničia, dochádza k odkladaniu sobášov do vyššieho veku, 
znižovaniu sobášnosti a poklesu pôrodnosti. 
Doteraz posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa na Slovensku vykonalo v roku 2011. 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 bolo súčasťou celosvetového programu populačných, 
domových a bytových cenzov, ktorý v spolupráci s Eurostatom koordinovala Organizácia 
Spojených národov. Uskutočnilo sa po prvý raz v tom istom roku s využitím rovnakých, respektíve 
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porovnateľných definícií zisťovaných údajov vo všetkých členských štátoch Európskej únie. 
Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.  
 

2 Hlavné charakteristiky kraja 

Banskobystrický kraj vznikol na základe zákona číslo 211/1996 Z. z. s účinnosťou od 24. júla 
1996. Z hľadiska územného usporiadania sa člení na 13 okresov  - Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, 
Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom.   Kraj sa rozprestiera na juhu stredného Slovenska, pričom 
na juhu hraničí s Maďarskou republikou, na západe s Nitrianskym a Trenčianskym krajom, na 
severe so Žilinským krajom a na východe s Košickým a Prešovským krajom. 
Výsledky sčítaní potvrdili hlavné tendencie v demografickom vývoji populácie, ale aj zmeny 
správania sa obyvateľstva z pohľadu reprodukcie, sobášnosti, rozvodovosti, natality a mortality. 
Tieto zmeny, ktoré boli zaznamenané v podstatne miernejšej forme už v druhej polovici 
osemdesiatych rokov, v deväťdesiatych rokoch akcelerovali.  
 
 

3 Obyvateľstvo a osídlenie 

Počet 660 563 trvale bývajúcich obyvateľov Banskobystrického kraja pri rozlohe 9 455,2 km2 
znamená priemernú hustotu osídlenia 69,9 obyvateľov/km2. Banskobystrický kraj svojou hustotou 
osídlenia je najredšie osídlený kraj, pričom hustota osídlenia v kraji nedosahovala ani dvojtretinovú 
úroveň priemeru za Slovenskú republiku. Iba okres Banská Bystrica s hustotou 137,4 
obyvateľov/km2 presahoval slovenský priemer. V ostatných okresoch sa hustota pohybovala od 
93,9 obyvateľov/km2 (Lučenec), do 39,2 obyvateľov/km2 (Krupina). 
Vzhľadom ku geografickým charakteristikám  kraja možno konštatovať, že výrazne vyššia hustota 
osídlenia bola v oblastiach popri rieke Hron (Žiarska a Zvolenská kotlina a Horehronské podolie) a 
v Juhoslovenskej kotline, ako  v horských oblastiach kraja. 
V sledovanom období 1991 – 2011 hustota obyvateľov kraja zostala takmer bez zmeny. 
K rozhodujúcemu okamihu sčítania 21.5.2011 bolo v Banskobystrickom kraji 516 obcí, z toho 24 
mestských a 492 vidieckych obcí. Viac obyvateľov býva v mestách (53,4 %) ako na vidieku 
(46,6 %). V najväčších mestách (nad 20 000 obyvateľov)  býva tretina obyvateľstva kraja. 
Dochádza k  „vyľudňovaniu“ najmenších obcí a k zvyšovaniu podielu obyvateľov bývajúcich v  
obciach s menej ako 20 000 obyvateľmi. Zastavil sa proces koncentrácie obyvateľstva do miest, 
ktorý bol charakteristický v predchádzajúcich desaťročiach. Zmeny  migračných tokov z miest do 
ich zázemia sú badateľné. Zatiaľ čo počet obyvateľov v obciach do 20 000 osôb v období 
1991-2011 výrazne vzrástol, počet obyvateľov v obciach, resp. mestách  nad 20 000 obyvateľov  
klesol o viac ako 26 tis. osôb.  
Banskobystrický kraj sa v poslednom sčítaní podielom 12,2 %  na počte obyvateľov Slovenskej 
republiky zaradil na piate miesto v medzikrajskom porovnaní. Od roku 1970 až do sčítania v roku 
2001 dochádzalo v Banskobystrickom kraji k prírastkom obyvateľov. Najväčší nárast nastal 
v medzicenzovom období 1970-1980 o 37 495.  V ďalšom období od roku 1980 do roku 1991 
počet obyvateľov vzrástol o 23 149, v rokoch 1991-2001 bol nárast nepatrný o 2 780 osôb. 
V medzicenzovom období 2001 – 2011 bol zaznamenaný prvý krát od roku 1970 pokles o 0,2 %. 
Tento trend ovplyvňuje predovšetkým zmena životného štýlu obyvateľov Slovenskej republiky, 
ktorá je charakteristická zmenou reprodukčného správania, konzumnejším spôsobom života, 
globalizáciou, pokrokom v oblasti medicíny atď. 
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Obrázok č.1  Počet obyvateľov podľa sčítaní v Banskobystrickom kraji 

Najviac obyvateľov z 13 okresov Banskobystrického kraja je v okrese Banská Bystrica s podielom 
16,8 %. Najmenej obyvateľov žije v okrese Banská Štiavnica s počtom 16 595 (2,5 %). Od roku 
1991 do roku 2001 boli prírastky obyvateľov vo všetkých okresoch malé a v siedmych okresoch 
kraja bol zaznamenaný pokles. V podobnom trende pokračuje dekáda od roku 2001 do roku 2011, 
kedy počet obyvateľov klesol v 8 okresoch kraja.  Najvyšší prírastok počtu obyvateľov zo všetkých 
trinástich okresov zaznamenali v období 1991-2011 okresy Zvolen (3 840 ), Rimavská Sobota 
(2 777), Lučenec (1 915) a Banská Bystrica (1 243). Najvyšší úbytok v počte obyvateľov (2 214) 
zaznamenal  okres Brezno. 

 

Obrázok č.2  Vývoj počtu obyvateľov podľa sčítaní v okresoch Banskobystrického kraja  

 

4 Obyvateľstvo podľa pohlavia a veku 

Pohlavie a vek patria medzi základné demografické ukazovatele o obyvateľstve.   Vo svete je 
pomer mužov a žien vyrovnaný s miernou prevahou mužov. V európskych krajinách vrátane 
Slovenskej republiky je pomer opačný.  Z dlhodobého hľadiska tento stav spôsobuje predovšetkým 
nadúmrtnosť mužov. Faktom je, že sa rodí viac chlapcov ako dievčat, pomer pohlaví sa však 
postupne vyrovnáva a v súčasnosti v Banskobystrickom kraji prevažujú ženy nad mužmi už od 
vekovej skupiny 45 až 49-ročných. 
K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 predstavoval podiel trvalo bývajúcich žien 
v Banskobystrickom kraji  51,6 %, s nepatrným  poklesom  oproti roku 1991 (51,5 %).  Podľa 
výsledkov sčítania 2011 pripadá v Banskobystrickom kraji na 1 000 mužov 1 066 žien. Pomer žien 
a mužov sa v sledovanom období 1991-2011 takmer nezmenil. 
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Z hľadiska veku, v období medzi sčítaniami 2001 a 2011 zaznamenali najvyšší prírastok 
obyvateľov vekové skupiny obyvateľov 55-59, 30-34 a 60-64 ročných. Od roku 1991 do roku 2011 
bol v sčítaniach evidovaný najvyšší nárast vo  vekovej skupine 50-59 ročných.  Od roku 1991 do 
roku 2011 v Banskobystrickom kraji výrazne klesal podiel obyvateľov v predproduktívnom veku 
(0 až 14-ročných). Znížil sa z 23,8 % v roku 1991 na 14,8 % v roku 2011, čo v absolútnom 
vyjadrení predstavuje pokles o 59 038 detí.  Podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 až 64-
ročných) sa za rovnaké obdobie zvýšil zo 64,7 % v roku 1991 na 72 % v roku 2011 a narástol tiež 
podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) z 11,5 % v roku 1991 na 13,1 % v roku 2011. 
„Najstarším v kraji“ v poslednom sčítaní je okres Žarnovica, kde podiel obyvateľov v 
poproduktívnom veku (65+) dosahuje 14,2 %. „Najmladším v kraji“ s 18,1 % podielom 
obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14) je okres Rimavská Sobota. Najvyšší index starnutia 
majú okresy Detva, Banská Bystrica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, kde na 100 obyvateľov vo 
veku  0-14 rokov pripadá viac ako 100 obyvateľov vo veku 65+. Podiel obyvateľov v 
predproduktívnom veku sa neustále znižuje. Najviac obyvateľov 0-14-ročných a najnižší index 
starnutia majú okresy Rimavská Sobota a Revúca. Aj v týchto dvoch okresoch však v porovnaní s 
výsledkami sčítaní v rokoch 2001 a 1991 dochádza k poklesu počtu obyvateľov  v 
predproduktívnom veku. 
 

 

Obrázok č.3  Vývoj počtu obyvateľov v Banskobystrickom kraji podľa vekových kategórií, 1991-2011 

 

Z hľadiska pohlavia a veku obyvateľov bolo podľa výsledkov sčítaní 1991, 2001 a 2011 
v Banskobystrickom kraji viac mužov ako žien iba v predproduktívnom veku. Pomer pohlaví v 
produktívnom veku je v roku 2011 takmer vyrovnaný, v predchádzajúcej dekáde bolo žien 
v produktívnom veku viac o 5 337 a v roku 1991 dokonca o 6 109 žien. V poproduktívnom veku je 
prevaha žien veľmi výrazná, napr. podľa sčítania 1991 bolo o 55,6 % žien viac ako mužov, v roku  
2001 to bolo o 69,7 % viac a v roku 2011 bola prevaha žien nad mužmi dokonca o 73,8 % vyššia. 
Znamená to, že vo všetkých troch sčítaniach na 1 muža v poproduktívnom veku pripadalo približne 
1,6 -1,7 ženy. Index starnutia je u žien dlhodobo vyšší ako u mužov, čomu zodpovedá vyšší počet 
žien v poproduktívnom veku a menej dievčat v predproduktívnom veku v porovnaní s 
mužmi/chlapcami. Index starnutia u mužov vzrástol z 37,4 v roku 1991 na 63,4 v roku 2011, u žien 
sa zvýšil zo 60,1 v roku 1991 na hodnotu 115,3 v roku 2011. V každom prípade index starnutia 
rastie všeobecne u obidvoch pohlaví a vzrástol v období rokov 1991 – 2011 z hodnoty 48,5 na 88,8.  

 

5 Obyvateľstvo  podľa  národnosti 

Z pohľadu národnostného zloženia obyvateľstva sa štruktúra obyvateľov Banskobystrického kraja  
približovala k údajom za Slovenskú republiku. 
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K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 boli z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov  
Banskobystrického kraja najvýraznejšie zastúpení obyvatelia slovenskej národnosti (76,5 %). 
Druhou najpočetnejšou bola maďarská (10,2 %) a za ňou nasledovala rómska národnosť 
s podielom 2,4 %. Početnejšiu skupinu tvorili ešte príslušníci českej národnosti, ktorí predstavovali 
podiel 0,4 %. 
V sledovanom období 1991-2011 poradie jednotlivých národností v Banskobystrickom kraji bolo 
rovnaké, ale percentuálne podiely sa menili. V medzicenzovom období 2001 – 2011 bol 
v Banskobystrickom kraji najvýraznejší pokles trvalo bývajúcich obyvateľov slovenskej národnosti 
o 8,7 % , čo predstavovalo najväčší pokles zo všetkých krajov SR.  V porovnaní s rokom 1991 
slovenská národnosť v kraji tiež poklesla z podielu 84 % v roku 1991 na 76,5 % v roku 2011. 
Pokles je spôsobený predovšetkým vysokou mierou neodpovedí v roku 2011 na otázku o 
národnosti. Pokles v porovnaní s výsledkami sčítania v roku 2001 a 1991 zaznamenali aj príslušníci 
maďarskej národnosti. V absolútnych číslach od roku 1991 išlo o pokles o viac ako 17 tisíc 
obyvateľov. Zníženie v období rokov 1991-2011 bolo zistené aj v počte trvalo bývajúcich 
obyvateľov, ktorí sa prihlásili k českej národnosti (o 2 275). Pokles počtu obyvateľov s českou a 
maďarskou národnosťou môže súvisieť s postupným splývaním týchto minoritných národností s 
majoritným národom. Predpokladá sa, že tento trend potvrdí aj sčítanie v roku 2021. 
 

 

Obrázok č.4  Bývajúce obyvateľstvo v okresoch Banskobystrického kraja podľa vybraných národností, SODB 2011 

 

 

Čo sa týka jednotlivých okresov Banskobystrického kraja v sčítaní 2011, obyvatelia slovenskej 
národnosti tvorili výraznú väčšinu  v deviatich okresoch v rozpätí od 86,2 % do 90,7 %. V štyroch 
okresoch s početne silnou menšinou obyvateľov maďarskej národnosti sa podiel Slovákov 
pohyboval od 47,5 %  do 66,2 %. Z celkového počtu obyvateľov maďarskej národnosti až 98,4 % 
žilo v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš a Revúca. Treťou najpočetnejšou 
menšinou boli obyvatelia, ktorí sa prihlásili k rómskej národnosti, pričom najvyšší podiel tvorili 
Rómovia v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Brezno. 

 

6 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania 

Z pohľadu náboženského vyznania, dominantné postavenie v Banskobystrickom kraji podľa SODB 
2011 mala Rímskokatolícka cirkev s podielom  54,8 %. Pri sčítaní 2001 ju uviedlo 62,4 % 
obyvateľov a v roku 1991 mala podiel 53,8 %. Významné zastúpenie  mala Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania, ktorá poklesla z 13 % v roku 2001 na 10,6 % v roku 2011, ale v porovnaní 
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s rokom 1991 jej pokles bol len 0,9 %. V rámci SR v medzikrajovom porovnaní mala 
v Banskobystrickom kraji táto cirkev najvyššie zastúpenie. V období medzi rokmi 1991 a 2011 
práve Evanjelická cirkev augsburského vyznania ako jediná zaznamenala pokles. Výraznejšie 
zmeny v náboženskej štruktúre obyvateľstva boli zaznamenané v poslednej dekáde medzi rokmi 
2001-2011. Môže to byť ovplyvnené aj skutočnosťou, že v roku 2001 spomedzi sledovaných 
sčítaní (1991, 2001, 2011) bol najnižší podiel obyvateľov, ktorí neodpovedali na otázku 
o náboženskom vyznaní s podielom 3,7 % (24 511). V roku 2011 ich bolo 13,7 % (90 696) a v roku 
1991 tvorili neodpovede dokonca 19 % (125 100). Tento fakt treba brať do úvahy pri analyzovaní 
témy náboženskej príslušnosti. Bez vyznania bolo v  roku 2011 evidovaných 16,6 % obyvateľov, 
v roku 2001 ich bolo 16,7 % a v roku 1991 označilo túto možnosť 13,1 % obyvateľov.  
Pre jednoduchšie porovnanie sme rozdelili obyvateľov podľa náboženskej príslušnosti do troch 
skupín. Do prvej patria tí, ktorí sa prihlásili k „tradičným“ cirkvám a náboženským spoločnostiam, 
t. j. k rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ku gréckokatolíckej 
cirkvi, k reformovanej kresťanskej cirkvi, pravoslávnej cirkvi a Ústrednému zväzu židovských 
náboženských obcí (spolu 68 %). Druhú skupinu tvorili obyvatelia, ktorí si pri sčítaní vyznačili 
príslušnosť k ostatným cirkvám a náboženským spoločnostiam, t. j. prihlásili sa k „novým“  
náboženstvám a cirkvám na našom území (spolu 1,6 %). Tretiu skupinu tvorili obyvatelia bez 
vyznania (16,6 %). V „tradičných“ cirkvách v medzicenzovom období 2001-2011 zaevidovali 
v Banskobystrickom kraji pokles o 13,3 %, pričom v absolútnom vyjadrení to znamenalo stratu 
68 652 obyvateľov. Podiel „nových“ cirkvi a spoločností stúpla v rovnakom období o 21 %, čo 
v absolútnych číslach znamená prírastok o 1 869 osôb. V období rokov 1991 – 2011 došlo 
k výraznému nárastu „nových“ cirkví z počtu 3 929 v roku 1991 na 10 858 v roku 2011, 
v percentuálnom vyjadrení nárast o 176 %.   

 

Obrázok č.5 Trvalo bývajúce obyvateľstvo v BB kraji podľa náboženského vyznania, SODB 1991,2001,2011 

So zreteľom na pohlavie, trend vyššej religiozity v Banskobystrickom kraji potvrdili v SODB 2011 
ženy, pričom k tradičným cirkvám sa hlásilo o 6,2 p.b. viac žien ako mužov a v ostatných cirkvách 
ženy prevyšujú mužov o 0,1 p.b. V skupine bez vyznania naopak prevažujú muži o 3,8 p.b.  
V rámci jednotlivých skupín náboženských vyznaní s pohľadom na vek k „tradičným“ 
náboženstvám sa prihlásili najčastejšie obyvatelia vo vekovej kategórii 50-59 ročných (15,1 %) 
a 0-14 ročných s podielom 13,9 % (skupina detí bola vypĺňaná rodičmi). Nasledujú obyvatelia vo 
veku 40-49 rokov (13,3 %) a vo veku 60-69 rokov s podielom 11,8 %. V „nových“ cirkvách mala 
najvýznamnejšie zastúpenie veková kategória 40-49 ročných s podielom 15,4 %. Možnosť „bez 
vyznania“ označili  najviac  občania vo veku 50-59 ročných  (15 %), 40-49 ročných (14,8 %) 
a rovnaké  zastúpenie mala skupina detí do 14 rokov.   
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Záver 

Podľa údajov Štatistického úradu SR v Banskobystrickom kraji k rozhodujúcemu okamihu 
sčítania 21.5.2011 bolo 516 obcí, z toho 24 mestských a 492 vidieckych. Viac obyvateľov býva v 
mestách ako na vidieku. Dochádza k  „vyľudňovaniu“ najmenších obcí a k zvyšovaniu podielu 
obyvateľov bývajúcich v  obciach s menej ako 20 000 obyvateľmi. Podiel obyvateľstva v 
najväčších mestách  je stabilný - býva v nich viac ako tretina obyvateľstva kraja. 
Výsledky sčítania z 21. mája 2011 potvrdili hlavné tendencie v demografickom vývoji populácie, 
ale aj zmeny správania sa obyvateľstva z pohľadu reprodukcie, sobášnosti, rozvodovosti, natality 
a mortality. Výsledky sčítania  potvrdili v Banskobystrickom kraji tendenciu k spomaleniu rastu 
počtu obyvateľov a starnutiu populácie s následnými zmenami vekovej skladby obyvateľstva. 
Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku sa neustále znižuje. Tento trend ovplyvňuje 
predovšetkým zmena životného štýlu obyvateľov Slovenskej republiky. 
V štruktúre obyvateľov podľa rodinného stavu podiel slobodných  na celkovom počte obyvateľov 
Banskobystrického kraja vzrástol.  Dochádza  k znižovaniu podielu vydatých žien a ženatých 
mužov zo  48 % v roku 1991 na 38 % v roku 2011. Zvyšuje sa podiel rozvedených z 3,17 % v roku 
1991 na 9,9 % v roku 2011. 
Zlepšila sa vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v Banskobystrickom kraji. Podiel vysokoškolsky 
vzdelaných osôb dosiahol v Banskobystrickom kraji hodnotu 12,3 %, čo bolo v porovnaní so 
sčítaním v roku 1991 o 7,3 p.b. viac. 
V štruktúre obyvateľov podľa štátneho občianstva je trendom mierny rast počtu obyvateľov s iným 
ako slovenským štátnym občianstvom. 
Štruktúra podľa národnosti nezaznamenala výraznejšie zmeny.  Podľa výsledkov SODB 2011 sú 
v Banskobystrickom kraji najpočetnejšími slovenská, maďarská a rómska národnosť.  
Z pohľadu náboženského vyznania  došlo v roku 2011 k zníženiu podielu obyvateľov, ktorí sa 
prihlásili k najpočetnejším a tzv. tradičným cirkvám. 
Z hľadiska ekonomickej aktivity sa oproti roku 1991 výrazne zvýšil podiel nezamestnaných osôb.  
Zmenila sa štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa ekonomických činností a zmenila 
sa aj štruktúra dochádzky a odchádzky za prácou a za vzdelaním. 
V sledovanom období  pozorujeme zmenu trendu v hospodáriacich a cenzových domácnostiach. 
Ich počet sa znížil, čo pravdepodobne súvisí so zotrvávaním dospelých detí v domácnostiach 
rodičov. Z celospoločenského hľadiska je najdôležitejším dlhodobým a stále aktuálnym vývojovým 
trendom pokles početnosti i podielu úplných rodín a rast početnosti i podielu neúplných rodín. 
Prezentované fakty potvrdzujú nenahraditeľnosť údajov a informácií zo sčítania obyvateľov, 
domov a bytov v rôznych oblastiach. Tým, že tieto údaje sa získavajú úplným zisťovaním na celom 
území republiky, stávajú sa reprezentatívne na každej územnej úrovni. Údaje zo sčítaní sú navyše 
dostupné už od úrovne základných sídelných jednotiek, ktoré tvoria elementárne prvky sídelnej 
štruktúry. Dáta v takomto územnom detaile neposkytuje žiadne iné štatistické zisťovanie. 
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KOŠICKÝ KRAJ VO SVETLE VÝSLEDKOV POSLEDNÝCH TROCH POPULAČNÝCH 
CENZOV 

KOŠICE REGION IN LIGHT OF THE RESULTS OF THE LAST THREE CENSUSES OF 
POPULATION 

 

Anna JANUSOVÁ, Alžbeta BECHEROVÁ, Adriana KAŠKOVÁ 

Abstract: 
Team of authors from Regional Office of the SO SR in Košice analyse in the contribution the 2011 population 
and housing selected census results, with an emphasis on demographic change that have occurred in Košice 
region during the last three population censuses. The main attention is dedicated to the development of 
population and their structure from the viewpoint of gender, age, nationality, religion and education. Very 
briefly it assessed the trends in the number of households, as well as the essential characteristics of housing 
in the houses and flats. 

Kľúčové slová: sčítanie, Košický kraj, obyvateľstvo, domácnosti, domy, byty 

Key words: census, Košice Region, population, households, houses, apartments 

 

Úvod 

Košický kraj so súčasným územnosprávnym usporiadaním vznikol prijatím zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 221/1996 Zb. zo dňa 24. júla 1996. Administratívne sa člení na 11 okresov, 
z toho 4 okresy v meste Košice a 440 obcí, z ktorých 17 má štatút mesta a 6 z nich je súčasne 
sídlom okresu. Štatút mesta Košice sa posilnil prijatím zákona SNR č. 401/1990 Zb. z 1. októbra 
1990, na základe ktorého sa krajské mesto člení na 22 mestských častí s vlastnou miestnou 
samosprávou. 
Z hľadiska veľkostnej štruktúry územia je najväčší okres Košice-okolie, ktorý tvorí viac než pätinu 
výmery kraja. Najmenšiu rozlohu majú okresy na území mesta Košice. 
 

1 Obyvateľstvo 

V porovnaní s celoslovenským priemerom patrí Košický kraj k hustejšie osídleným regiónom. 
V okamihu sčítania v roku 2011 tu žilo 117,2 trvalo bývajúcich obyvateľov na 1 km2, čo je 
o 7,1 obyvateľov na 1 km2 viac ako v priemere za Slovensko. Koncentrácia osídlenia bola 
v jednotlivých regiónoch kraja rozdielna. Trvalo ju výrazne ovplyvňujú okresy na území mesta 
Košice. V dvoch z nich (Košice III a Košice II) počet obyvateľov, pripadajúcich na 1 km2, 

prevyšuje tisíc. Menej zaľudnené sú okresy s prevažne lesnatým povrchom – Gelnica, Rožňava a 
Sobrance. V priemere najviac obyvateľov na 1 km2 žilo v okrese Košice III (1 778), ktorý bol  
zároveň okresom s najmenšou rozlohou (16,9 km2, resp. 0,3 % rozlohy kraja); najnižšiu hustotu 
mal okres Sobrance (42,6 obyv./km2). V jednej obci s priemernou rozlohou 15,35 km2 žilo 
priemerne 1 799 obyvateľov, čo bolo o 54, resp. 103 osôb viac, než pri sčítaní v roku 2001 a 1991. 
V porovnaní s celoslovenským priemerom to bolo o 68 obyvateľov menej. 
Najčastejším sídelným typom boli obce s počtom do 1 999 obyvateľov, s podielom na celkovom 
počte obcí 89,6 %. Za dve desaťročia však ich zastúpenie v štruktúre pokleslo o 2,4 p. b. Takmer 
tretina celokrajského počtu obyvateľov žila v uvedených štyroch najmenších veľkostných 
skupinách obcí, i keď ich počet oproti roku 1991 poklesol o 2 814 osôb, podiel o 2,7 p. b. Vo 
veľkostnej štruktúre sú absolútne najviac zastúpené obce s počtom 500 – 999 obyvateľov, kým 
v roku 2001 aj 1991 to boli obce s počtom 200 – 499 obyvateľov.  
Výsledky troch sčítaní, v rokoch 1991 až 2011, poukázali na znižovanie podielu mestského 
obyvateľstva v prospech vidieka. Naďalej pokračoval ustupujúci trend koncentrácie obyvateľstva 

48



do miest. Z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov žilo 441 835 obyvateľov v mestách 
(55,8 % podiel), pri medzicenzových poklesoch o 0,9 (oproti 2001), resp. 1,7 p. b. (oproti 1991).  
 

Obce 
1991 2001 2011 

Počet obcí Obyvatelia 
v % Počet obcí Obyvatelia 

v % Počet obcí Obyvatelia 
v % 

 mestské 17 57,5 17 56,7 17 55,8 
 vidiecke 420 42,5 422 43,3 423 44,2 
Tabuľka č. 1: Podiel mestského a vidieckeho obyvateľstva trvalo bývajúceho, sčítania 1991 - 2011 
 

S výnimkou štyroch mestských okresov Košíc (100 % miera urbanizácie) bol podiel mestského 
obyvateľstva najvyšší v okresoch Spišská Nová Ves (51,7 %) a Michalovce (48,6 %), naopak 
najnižší, 12,9 % v okrese Košice-okolie. 
Z územného hľadiska bol vývoj  mestského obyvateľstva značne diferencovaný. Z celokrajského 
počtu 17 miest za posledných 20 rokov úbytok počtu obyvateľov zaznamenalo päť z nich. 
V medzimestskom porovnaní najviac poklesol počet obyvateľov v meste Spišská Nová Ves 
(1 173).  Naopak, absolútne najvyšší prírastok obyvateľstva v období posledných dvadsiatich rokov 
v rámci mestských aglomerácií kraja zaznamenali Košice (5 273 osôb, resp. o 2,2 %). V druhom 
najväčšom meste Slovenskej republiky, žila takmer tretina obyvateľov kraja. 
Na území Košického kraja bolo k 21. máju 2011 sčítaných 791 723 trvalo bývajúcich 
obyvateľov, čo bolo oproti dvom predchádzajúcim sčítaniam v rokoch 2001 a 1991 o 25,7 tis., 
resp. 50,5 tis. obyvateľov viac. V porovnaní krajov SR najviac obyvateľov žilo v roku 1991 práve 
v Košickom kraji. V roku 2011 (a tiež 2001) zaujímal kraj druhé miesto. Najľudnatejším je 
Prešovský kraj. V porovnaní troch ostatných cenzov je Košický kraj jedným z troch krajov (TT, 
PO, KE) s trvalým rastom počtu obyvateľov. Medzicenzový prírastok  počtu obyvateľov v rokoch 
2001 – 2011 bol zhruba rovnaký ako v rokoch 1991 - 2001. Napriek dlhodobému poklesu intenzity 
reprodukcie obyvateľstva je 3,4 % prírastok obyvateľstva v medzikrajskom porovnaní na 
Slovensku najpriaznivejší. 
 

Obrázok č. 1: Vývoj počtu obyvateľov v okresoch Košického kraja, sčítania 1991 - 2011 
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Nepretržitý prírastok počtu obyvateľov od roku 1991 nezaznamenali všetky okresy kraja. 
V okresoch Košice II a Košice IV sa prírastky obyvateľstva striedali s ich úbytkami, v okrese 
Sobrance a Košice III došlo k poklesu v obidvoch medzicenzových obdobiach. Podľa sčítania v 
roku 2011 sa dosiahol najvyšší absolútny prírastok počtu obyvateľov v okrese Košice-okolie (19,9 
tis.) a najvyšší pokles v okrese Košice III (-1,7 tis. obyvateľov). 

 

Rok sčítania 
Trvalo 

bývajúce 
obyvateľstvo 

Pohlavie Podiel žien 
v % 

Index femininity 
(počet žien na 
1 000 mužov) muži ženy 

2011 791 723 386 195 405 528 51,2 1 050 
2001 766 012 371 761 394 251 51,5 1 060 
1991 741 216 361 336 379 880 51,3 1 051 

Tabuľka č. 2: Obyvateľstvo trvalo bývajúce podľa pohlavia, sčítania 1991 - 2011 
 

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia sa aj naďalej vyvíjala v prospech žien. V sčítaní 2011 
ženská zložka tvorila 51,2 %, čo je mierny pokles oproti sčítaniu v roku 2001 aj 1991 a bola aj 0,1 
p. b. pod celoslovenským priemerom. V rámci Slovenska Košický kraj dosahoval spolu 
s Trnavským krajom štvrtý najvyšší podiel (za BA, NR a BB). Na 1 000 mužov pripadlo 1 050 
žien, čo bol takmer rovnaký počet, ako pred dvadsiatimi rokmi, ale o 10 menej, než v roku 2001.  
Ženy prevládali vo všetkých okresoch kraja; v rozpätí od 50,3 % (Košice-okolie), do 52,6 % 
(Košice I). Päť okresov bolo pod úrovňou krajského priemeru. Najviac žien na 1 000 mužov bolo 
v okrese Košice I (1 108), najmenej v okrese Košice-okolie (1 014). Podľa výsledkov SODB 2011 
sa index femininity za posledných desať rokov mierne, ale predsa len znížil vo všetkých okresoch 
kraja; najviac v okrese Sobrance (-32 žien), najmenej (-2) v okrese Košice-okolie.  

 

Obrázok č. 2: Veková štruktúra obyvateľstva  trvalo bývajúceho  podľa pohlavia, SODB 2001, 2011 
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Košický kraj patrí k regiónom s nižším vekovým priemerom (o 1,3 roka oproti SR), čo 
ovplyvňuje najmä (v porovnaní s priemerom za SR) vyššia živorodenosť, nižšia úmrtnosť a teda 
vyšší prirodzený prírastok obyvateľstva. V roku 2011 na tisíc obyvateľov pripadlo 12,66 
živonarodených detí, o 1,39 detí viac oproti celoslovenskému priemeru. V okresoch kraja sa hrubá 
miera živorodenosti pohybovala v rozpätí od 9,82 v okrese Košice I, do 15,25 v okrese Gelnica. 
V rokoch 1991 – 2011 sa zvýšil priemerný vek z 32,9, na 37,6 rokov, pričom mierne väčší 
prírastok veku sa zaznamenal v druhom medzicenzovom období (+ 2,5 roka oproti 2,2 roka 
v predchádzajúcich desiatich rokoch). Nárast priemerného veku zaznamenali všetky okresy kraja. 
Najnižší priemerný vek bol v okrese Spišská Nová Ves (35,4 roka), najvyšší v depopulačných 
okresoch Košice IV (40,9), Košice I (39,7 roka) a Sobrance (39,3 roka).  Priemerný vek mužov bol 
36, žien 39,2 roka. 

Obrázok č. 3: Veková štruktúra obyvateľstva  trvalo bývajúceho  podľa pohlavia, SODB 2011 

 

Za posledných desať rokov došlo vo vekovom zložení obyvateľov kraja k určitým zmenám. Na 
úkor detskej zložky vzrástol podiel osôb v produktívnom i poproduktívnom veku. Napriek 
postupnému zhoršovaniu vekovej skladby obyvateľstva bola situácia v regióne v porovnaní krajov 
stále priaznivá. Podiel detskej zložky bol úrovňou 17,5 % druhý najvyšší, po Prešovskom kraji. Len 
okresy na území mesta Košice nedosahovali úroveň podielu detskej zložky v SR. Najvyšší podiel 
detí do 15 rokov dosahujú okresy s vysokou pôrodnosťou: Spišská Nová Ves, Košice-okolie a  
Gelnica. Ku dňu sčítania bolo v kraji 562 026 osôb v produktívnom veku (15 – 64 rokov). Oproti 
predchádzajúcemu sčítaniu vzrástol ich počet o 7,6 %. Zvýšil sa aj ich podiel v štruktúre 
obyvateľstva, na 71 %. V medziokresnom porovnaní najvyššie, 80,2 % zastúpenie obyvateľov 
v produktívnom veku bolo v okrese Košice III, kde bolo zároveň najnižšie zastúpenie 
predproduktívnej a poproduktívnej zložky. Podiel produktívneho obyvateľstva bol najnižší v okrese 
Gelnica, 68 %.  
Proces relatívneho starnutia obyvateľstva kraja je zrejmý tak z vývoja priemerného veku, ako aj 
z porovnania indexu starnutia, či vekového mediánu (vek rozdeľujúci populáciu na dve rovnako 
početné časti). Index starnutia (počet osôb vo veku 65 a viac rokov pripadajúcich na 100 osôb vo 
veku 0 – 14 rokov) vzrástol za posledných desať rokov z 52,5 na 66,1 v roku 2011. 
V medzikrajskom porovnaní je z pohľadu indexu starnutia Košický kraj po Prešovskom kraji druhý 
najpriaznivejší, o 16,5 osôb nižší ako celoslovenská úroveň. Vekový medián sa v jednotlivých 
okresoch kraja pohyboval od 33,5 do 39,1 (v sčítaní 2001 od 29,9 do 37,2). Najvyššie i najnižšie 
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hodnoty vekového mediánu, ale aj indexu starnutia sa dosiahli zhodne s priemerným vekom 
v rovnakých okresoch. 
Košický kraj patrí k multinacionálnym regiónom. Kým v rámci SR bol každý piaty obyvateľ inej 
než slovenskej národnosti, v Košickom kraji to bol každý štvrtý obyvateľ. Z národnostných 
menšín mala najväčšie, 9,4 % zastúpenie maďarská národnosť, druhé najvyššie zastúpenie mala 
rómska národnosť (4,6 %). Ostatné národnosti dosiahli menšie ako jednopercentné zastúpenie.  Pri 
výraznom, sedemnásobnom zvýšení podielu nezistenej národnosti, relatívny nárast oproti sčítaniu 
v roku 1991 zaznamenali obyvatelia rómskej národnosti, o 39,6 % (10 338 osôb) a rusínskej 
národnosti 2,1-krát, resp. 2 086 osôb. Rómska aj rusínska národnosť dosiahli nárast v obidvoch 
medzicenzálnych obdobiach. Na druhej strane podiel maďarskej, ale napr. aj českej národnosti sa 
v porovnaní s rokom 1991 znižoval tak v roku 2001, ako aj v sčítaní 2011. Vývoj národnostnej 
štruktúry Košického kraja kopíroval celoslovenský trend, t. j. mierne znižovanie podielu slovenskej 
a maďarskej národnosti a zvyšovanie podielu rómskej národnosti.  
Z hľadiska náboženského vyznania došlo v medzicenzálnom vývoji v roku 2011 v porovnaní 
s rokom 2001 k zníženiu podielu obyvateľov, ktorí sa prihlásili k najpočetnejším a tzv. tradičným 
cirkvám. Tento fakt však mohol byť ovplyvnený aj výrazným zvýšením podielu obyvateľov, ktorí 
neodpovedali na otázku o náboženskom vyznaní na 15 % (r. 2001 – 3,4 %, r. 1991 – 17,6 %). 
Najpočetnejšou ostala rímskokatolícka cirkev, keďže účasť na náboženskom živote tejto cirkvi, 
resp. vzťah k nej deklarovalo 51,4 % obyvateľov kraja. Pri medzicenzálnom poklese za posledných 
desať rokov o 8,1 p. b. ich podiel dosiahol úroveň roku 1991. Druhou najpočetnejšou cirkvou 
v kraji bola gréckokatolícka cirkev, avšak s výrazne nižším percentuálnym zastúpením (9,4 %). 
Pomyselné tretie miesto zaujímala s podielom 5,5 % reformovaná kresťanská cirkev, ktorá 
z pohľadu krajov  SR bola najviac zastúpená práve v Košickom kraji. Zatiaľ čo v roku 1991 bola 
bez vyznania desatina obyvateľov kraja, v roku 2001 sa ich podiel zvýšil na 11,8 % a v ostatnom 
desaťročí mierne, o 0,5 bodu poklesol, pričom ide o najvyšší pokles v porovnaní krajov Slovenska.  
Vo vzdelanostnej úrovni obyvateľstva pokračoval výrazný trend zvyšovania počtu vysokoškolsky 
vzdelaných obyvateľov. Ich podiel postupne rástol z 5,6 % v roku 1991, na 7,5 % v roku 2001 a 
13,0 % v roku 2011, pričom najviac vysokoškolsky vzdelaných na počet obyvateľov trvalo 
bývajúcich bolo v okrese Košice I (21,1 %). Na druhej strane, podiel osôb s ukončeným základným 
vzdelaním tvorí približne sedminu obyvateľstva kraja. V porovnaní s ostatnými dvomi cenzami ich 
podiel v štruktúre výrazne klesal (o 5,4 bodu oproti roku 2001 a o 12,5 % oproti roku 1991).  

Obrázok č. 4: Podiel obyvateľov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, sčítania 1991 - 2011 
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2 Domácnosti 

Podľa SODB 2011 obyvatelia Košického kraja žili v takmer 240 tis. bytových domácnostiach,  viac 
ako 264 tis. hospodáriacich a vyše 304 tis. cenzových domácnostiach. Za desaťročie, od roku 2001 
počet bytových domácností vzrástol o 6,8 tisíc, oproti roku 1991 o 10,1 tisíc. I keď počet 
hospodáriacich domácností v porovnaní so sčítaním v roku 2001 poklesol o 2,2 tisíc, v porovnaní s 
rokom 1991 je vyšší o 16,3 tisíc. Najvyšší rast však zaznamenali cenzové domácnosti. Od roku 
1991 ich pribudlo 51 tisíc, tzn. prírastok o 20,1 %. Úmerne s rastom počtu cenzových domácností 
klesal priemerný počet ich členov - z 2,92 v roku 1991, na 2,60 v roku 2011 (v roku 2001 to bolo 
2,67).  
Výsledky sčítania potvrdili dlhodobý celospoločenský trend poklesu počtu i podielu úplných rodín 
a naopak, rast neúplných rodín. Počet úplných rodín za desaťročie poklesol o 7,9 %, od roku 1991 
o 11,9 %, pri náraste počtu neúplných rodín o 42,0 %, resp. 85,6 %. Zastúpenie rodín so závislými 
deťmi bolo v neúplných rodinách o 7,9 p. b. vyššie v porovnaní s rodinami úplnými.  
 

3 Domy a byty 

V domovom fonde kraja sa v roku 2011 nachádzalo 131,6 tisíc domov, takmer jedna osmina 
z celoslovenského počtu. Z nich 86 % pripadlo na obývané domy. Celkový počet domov od roku 
1991 vzrástol o 3,2 tisíc, resp. 2,5 %. Košický kraj patrí v rámci SR medzi kraje s nižším 
prírastkom. Technická vybavenosť obývaných domov sa zlepšila takmer vo všetkých sledovaných 
parametroch. Plynom zo siete bolo vybavených 77,7 % obývaných domov oproti 73,9 % v roku 
2001 a 27,5 % v roku 1991. Vodovod bol zavedený v 91,8 % domov (r. 1991 – 87,4 %), podiel 
domov s kanalizáciou za dve desaťročia vzrástol z 22,6 na 38,8 %. Stagnujúca výstavba 
v poslednom desaťročí ovplyvnila priemerný vek domu, ktorý dosiahol 46,6 rokov, v roku 1991 
bol priemerný vek domu 37,8 roka.  Vek rodinných domov vzrástol za dvadsať rokov o 8,8 roka na 
47,1 a bytových rovnako o 8,8 roka na  39,6 rokov). Rekonštrukciou prešlo 48,2 tisíc obývaných 
domov, resp. 42,6 % z ich celkového počtu, pričom až 57,9 % domov bolo rekonštruovaných 
v období po roku 2001. Aj takéto pomerne vysoké percento zrekonštruovaných domov stačilo 
v porovnaní krajov len na tretie miesto od konca, po Prešovskom a Bratislavskom kraji, kde bol 
podiel zrekonštruovaných domov ešte nižší. 
Naďalej pokračoval trend zlepšovania podmienok bývania. K rozhodujúcemu okamihu sčítania 
mali obyvatelia kraja k dispozícii vyše 260 tisíc bytov, z toho 90,1 % obývaných. Počet obývaných 
bytov od roku 1991 vzrástol o 13,6 tisíc, resp. 6,1 %. Podobne aj v hodnotení počtu bytov patrí kraj 
medzi regióny s nižším prírastkom. Oproti roku 2001 sa tu zaznamenal tretí najnižší, len 2,3 % 
prírastok (po BB a NR). V štruktúre bytového fondu nadpolovičný podiel tvorili byty v bytových 
domoch. Z obývaných bytov prevažovali byty I. kategórie, ktorých zastúpenie za dve desaťročia 
kleslo zo 74,7 % v roku 1991 na 72 % v roku 2011. K poklesu došlo v plnej miere v druhom 
cenzovom období. Je však pravdepodobné, že to mohlo byť zapríčinené nárastom počtu bytov 
s nezistenou kategóriou. Klesajúci trend bol aj vo vývoji počtu bytov III. a IV. kategórie, naopak 
podiel bytov II. kategórie je stále vyšší, oproti roku 1991 o 4,7 p. b. Výstavbou väčších bytov došlo 
k zlepšeniu úrovne bývania z hľadiska plošného štandardu; na jednu osobu pripadlo v priemere 
30,66 m2 podlahovej plochy obytných miestností, čo je oproti 17,32 m2 v roku 2001 takmer 1,8-
násobný nárast a oproti 14,71 m2 v roku 1991 takmer 2,1-násobný nárast. Klimatizáciu malo 1,6 % 
obývaných bytov. Bezbariérovým prístupom disponovalo 9,8 % obývaných bytov v bytových 
domoch a 8,1 % v rodinných domoch. Tak úroveň vybavenia klimatizáciou ako aj bezbariérovým 
prístupom bola mierne pod úrovňou slovenského priemeru. 
 

Záver 

V príspevku hodnotíme Košický kraj z pohľadu výsledkov posledných troch populačných cenzov. 
Na základe nich možno konštatovať, že v rokoch 1991 - 2011 v kraji pokračoval trend poklesu 
živorodenosti, spomalenia tempa prirodzeného prírastku obyvateľstva, postupného znižovania 
podielu detskej zložky obyvateľstva. Došlo k postupnému znižovaniu celkového relatívneho 
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prírastku obyvateľstva regiónu v období medzi jednotlivými cenzami. Tento vývoj kopíruje 
celoslovenský trend, čo súvisí so súčasným životným štýlom obyvateľstva, ktorý charakterizuje 
zmena v reprodukčnom správaní, ale aj konzumnejší spôsob života, postupujúca globalizácia, 
zaznamenaný proces demografického starnutia obyvateľstva.  
Neoddeliteľnou súčasťou novodobých zisťovaní sa popri získavaní údajov o obyvateľstve stalo 
zisťovanie úrovne bývania, resp. zisťovanie podrobnejších údajov o domovom a bytovom fonde. 
Výsledky v kraji dokumentujú trend zlepšovania podmienok bývania obyvateľov. 
Prezentované fakty potvrdzujú, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov predstavuje unikátny 
a nenahraditeľný zdroj údajov potrebných nielen pre širšiu vedeckú či laickú obec, ale získané 
informácie majú veľký význam a môžu nájsť uplatnenie v rozhodovacích procesoch štátnej správy, 
na úrovni samospráv či v súkromnom sektore. 
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VPLYV TRANSFORMÁCIE SPOLOČNOSTI NA EKONOMICKÚ AKTIVITU PODĽA 
VÝSLEDKOV TROCH OSTATNÝCH CENZOV 

IMPACT OF TRANSFORMATION OF SOCIETY ON THE ECONOMIC ACTIVITY BY 
RESULTS OF THREE LAST POPULATION CENSUSES 

 

Ivana JUHAŠČÍKOVÁ, Pavol ŠKÁPIK, Zuzana ŠTUKOVSKÁ 
 
Abstract: 
The paper presents the view of the transformation of society through the labor market. It takes note some 
significant changes that affected the economic activity of the population, especially education, employment, 
labor migration, including the emigration of workers from the Slovak Republic and the application of 
foreigners in the Slovak labor market. Some data of the three other censuses (1991, 2001 and 2011), which 
are used by the authors, are unique. They confirm the justness of the population and housing census as 
statistical survey with the longest history and perspective. 

Kľúčové slová: spoločenské zmeny, sčítanie obyvateľov, domov a bytov, výsledky, zamestnanosť, vzdelanie, 
migrácia 

Key words: societal changes, population and housing census, results, employment, education, migration 

Úvod 

Transformácia spoločnosti na Slovensku sa začala novembrom 1989. Bývalé Československo, 
ktorého Slovensko bolo v tom čase súčasťou, patrilo medzi štáty tzv. socialistického bloku. 
Vyznačovali sa plánovanou centrálne riadenou ekonomikou založenou na štátnom vlastníctve 
a monopolnom postavení výrobcov. Ekonomická transformácia, ktorú odštartoval november 1989, 
priniesla zásadnú zmenu do vlastníckych vzťahov. Rozsiahla a rýchla privatizácia spolu 
s liberalizáciou cien znamenali koniec centrálne riadenej ekonomiky. Plánované hospodárstvo 
postupne nahradilo trhové, ktoré sa riadilo princípmi ponuky a dopytu. Táto zásadná zmena 
výrazne ovplyvnila ekonomickú aktivitu obyvateľov, čo potvrdzujú aj výsledky troch ostatných 
sčítaní. Sú zrkadlom stavu spoločnosti v určitej etape jej vývoja so všetkými pozitívnymi 
i negatívnymi tendenciami. 
Cieľom tohto článku je poukázať na univerzálnosť údajov zo sčítania z hľadiska ich využitia 
v rôznych oblastiach života. 

  

1 Prvé prejavy transformácie ekonomiky na trhu práce 

Postavenie obyvateľov na trhu práce sa pri sčítaní zisťuje v rámci ekonomickej aktivity. Vzhľadom 
na to, že sčítanie ľudu, domov a bytov 1991 sa uskutočnilo relatívne skoro po novembri 1989, 
výsledky tohto sčítania odrážajú iba niektoré prejavy začínajúcej sa transformácie. 
Keďže bývalé socialistické Československu nebolo do novembra 1989 konfrontované 
s fenoménom nezamestnanosti, sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 priamo s kategóriou 
nezamestnaných nepracovalo. Zisťovali sa obyvatelia hľadajúci si zamestnanie. Ak vychádzame zo 
skutočnosti, že do novembra 1989 platila na Slovensku pracovná povinnosť, môžeme s určitosťou 
povedať, že počet osôb hľadajúcich si zamestnanie zistený v sčítaní 1991 zahŕňa najmä 
obyvateľov, ktorí prišli o prácu v dôsledku zániku štátnych podnikov a zásahov do štruktúry 
národného hospodárstva. 
Podľa výsledkov sčítania 1991 necelých 16 mesiacov po zmene spoločenského zriadenia 
(rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc zo soboty 2. marca na nedeľu 3. marca 1991) si 
hľadali prácu  2,0 % z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky. Až vyše 40 % 
obyvateľov boli pracujúci, v cenze označení ako  ostatní ekonomicky aktívni (2 276 700, t. j.                 
43,2 %). Ďalšími dvoma najpočetnejšími skupinami obyvateľov boli v roku 1991  deti, žiaci, 
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študenti okrem žiakov navštevujúcich stredné odborné učilištia (1 496 015, t. j. 28,4 % z celkového 
počtu obyvateľov SR v roku sčítania) a  nepracujúci dôchodcovia (927 992, t. j. 17,6 % zo všetkých 
obyvateľov SR v roku 1991). Status pracujúceho dôchodcu malo podľa výsledkov sčítania 76 900 
osôb (1,5 % z celkového počtu obyvateľov SR). Štruktúru obyvateľstva SR podľa ekonomickej 
aktivity podrobnejšie zachytáva obrázok 1. 

Ekonomická aktivita 
Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity                  

(v %) 

1991 2001 2011 

Pracujúci (okrem dôchodcov) 43,2 36,8 38,2 
Pracujúci dôchodcovia  1,5 1,3 1,9 
Osoby na materskej dovolenke  3,0 2,5 0,5 
Osoby na rodičovskej dovolenke  2,2 
Nezamestnaní  2,0 10,4 8,2 
Študenti stredných škôl  5,5 3,9 4,1 
Študenti vysokých škôl  1,9 2,8 
Osoby v domácnostiach  1,6 0,9 0,5 
Dôchodcovia  17,6 18,9 19,7 
Deti do 16 rokov  25,5 20,6 16,4 
Iná  0,1 1,1 0,7 
Nezistená  0,0 1,4 4,8 
Podiel ekonomicky aktívnych z celej populácie  49,6 51,1 48,7 

Obrázok 1: Trvalo bývajúce obyvateľstvo v SR podľa ekonomickej aktivity, sčítania 1991 – 2011 

Zdroj údajov: ŠÚ SR 

 

V ďalších kapitolách si na výsledkoch troch ostatných cenzov priblížime, ako transformácia 
hospodárstva ovplyvnila postavenie pracujúcich a niektorých ďalších vybraných skupín 
obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity.  

 

2 Vplyv ekonomickej transformácie na postavenie pracujúcich 

Taký vysoký počet a podiel pracujúcich, aký sa zistil pri sčítaní v roku 1991, žiadne 
z nasledujúcich dvoch sčítaní už nezaznamenalo. Ide o priamy dôsledok transformácie, ktorú na 
začiatku sprevádzali radikálne zmeny v štruktúre hospodárstva (zánik veľkých štátnych podnikov, 
poľnohospodárskych družstiev, privatizácia, demonopolizácia, zakladanie malých firiem), neskôr 
sa jej priebeh spájal s hľadaním nového modelu ekonomiky, ktorý po období stabilizácie narušila  
finančná a hospodárska kríza. Tieto a ďalšie udalosti sa vo výsledkoch sčítaní v roku 2001 a 2011 
prejavili nasledovne: v medzicenzovom období 1991 – 2001 podiel pracujúcich poklesol o 6,4 p. b. 
a v roku 2001 predstavoval 36,8 %. Výrazne sa zvýšil počet nezamestnaných, ktorých bolo v roku 
2001 viac ako pol milióna (561 214, t. j. 10,4 %). O desať rokov neskôr, v roku 2011, potvrdilo 
sčítanie zvýšenie podielu pracujúcich o 1,4 p. b. na 38,2 %. Počet nezamestnaných síce klesol pod 
hranicu 500-tisíc, ale naďalej zostal vysoký (443 085, t. j. 8,2 % zo všetkých obyvateľov SR). 
Kým v roku 1991 bolo na pracovnom trhu najviac pracujúcich vo veku 36 rokov (77 047, t. j. 3,4 
% z celkového počtu ostatných ekonomicky aktívnych obyvateľov),  v roku 2001 sa podľa 
výsledkov cenzu veková hranica najpočetnejšej skupiny pracujúcich posunula na 44 rokov (64 078, 
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t. j. 3,2 % zo všetkých  pracujúcich okrem dôchodcov) a v roku 2011 sa opäť vrátila na hranicu 36 
rokov (63 930, t. j. 3,1 % zo všetkých pracujúcich v SR). Priemerný vek pracujúcich podľa 
výsledkov troch ostatných cenzov neustále rastie. V roku 1991 bol 36,75 roka, v roku 2001 sa 
zvýšil na 38,78 roka a v roku 2011 priemerný vek pracujúcich pokoril hranicu 40 rokov a dosiahol  
40,70 roka.  Uvedený vývoj zrejme ovplyvnila zvyšujúca sa vzdelanostná úroveň spoločnosti, keď 
na trh práce prichádzajú po absolvovaní štúdia podstatne starší pracujúci ako v predchádzajúcich 
desaťročiach. Zvyšujúci sa priemerný vek pracujúcich môže byť rovnako jedným z prejavov 
populačného starnutia, ktoré je celoeurópskym i celosvetovým problémom a jeho neriešenie by 
znamenalo v dlhoročnej perspektíve veľmi vážne dôsledky. 
V roku 1991 mala podľa výsledkov cenzu viac ako jedna tretina pracujúcich učňovské vzdelanie 
bez maturity (811 218, t. j. 35,6 % z celkového počtu pracujúcich). S týmto vzdelaním pôsobilo na 
trhu práce takmer 44 % pracujúcich mužov. Avšak takmer 30 % pracujúcich žien už v roku 1991 
uviedlo ako najvyššie ukončené vzdelanie úplné stredné odborné s maturitou. Pracujúci sa v tom 
čase najviac realizovali ako spracovatelia kovov, mechanici  a montéri (vrátane nastavovačov), 
bolo  ich viac ako 9 % z celkového počtu pracujúcich (214  905, t. j. 9,4 %) . Tieto profesie 
vykonával aj najvyšší počet pracujúcich mužov (182 309, t. j. 14,2 % zo všetkých pracujúcich 
mužov). Pracujúce ženy v roku 1991 nachádzali najčastejšie uplatnenie ako ekonomické 
zamestnankyne (106 410, t. j. 10,7 % z celkového počtu pracujúcich žien). 
Pracujúci s učňovským vzdelaním bez maturity prevládali na pracovnom trhu aj v roku 2001. Ich 
podiel sa však v porovnaní s rokom 1991 znížil o 5,2 p. b. (601 450, t. j. 30,4 % z celkového počtu 
pracujúcich v SR). Medzi mužmi bolo pracujúcich s týmto vzdelaním už len o niečo viac ako 37 % 
a podiel pracujúcich žien s úplným stredným vzdelaním s maturitou sa zvýšil na takmer               34 
%. Približne rovnaká ako v roku 1991 zostala štruktúra pracujúcich podľa zamestnania, keď 
v skupine pracujúcich mužov mali v roku 2001 najvyššie zastúpenie kvalifikovaní kovorobotníci 
a strojárski robotníci (okrem obsluhy strojov a zariadení) (150 319, t. j. 13,8 %) a medzi 
pracujúcimi ženami iné pomocné odborné zamestnankyne (99 092, t. j. 11,1 %). 
Sčítanie v roku 2011 prinieslo v oblasti vzdelania pracujúcich zásadnú zmenu. Početne najsilnejšou 
skupinou sa stali pracujúci s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou (597 219, t. j. 29 
% zo všetkých pracujúcich), a to tak v skupine mužov (26,6 %), ako aj v skupine žien (31,9 %). 
 

3 Pracujúci dôchodcovia na trhu práce  

Transformácia ekonomiky ovplyvnila aj postavenie pracujúcich dôchodcov. Podľa výsledkov 
sčítania v roku 1991 ich bolo na Slovensku 76 900 (1,5 %). O desať rokov sa počet i podiel 
obyvateľov so statusom pracujúceho dôchodcu znížil na 70 156 a v roku 2001 predstavovali 1,3 % 
z celkového počtu obyvateľov SR. V roku 2011 opäť pozorujeme zvýšenie počtu i podielu 
pracujúcich dôchodcov (100 273,   t. j. 1,9 %). Dá sa povedať, že pracujúci dôchodcovia do istej 
miery kopírujú vývoj postavenia pracujúcich v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti.  
Najviac pracujúcich dôchodcov v roku 1991 (4 849, t. j. 6,3 % zo všetkých pracujúcich dôchodcov) 
i v roku 2001 (4 092, t. j. 5,8 %) bolo vo veku 60 rokov. Sčítanie 2011 však zaznamenalo už 
najpočetnejšiu skupinu 62-ročných pracujúcich dôchodcov (7 854, t. j. 7,8 % z celkového počtu 
obyvateľov SR so statusom pracujúceho dôchodcu), čo môže do istej miery  súvisieť s posunom 
veku odchodu obyvateľov do starobného dôchodku, ktorý je tiež jedným z dôsledkov transformácie 
spoločnosti a jej prechodu na trhovú ekonomiku.  
Najvyšší priemerný vek pracujúcich dôchodcov – 63,31 roka – sa zistil v sčítaní v roku 2001. 
V roku 2011 sa priemerný vek pracujúcich dôchodcov znížil na 60,64 roka a bol o 3,24 roka vyšší 
ako priemerný vek pracujúcich dôchodcov v roku 1991 (57,40 roka). 
V medzicenzových obdobiach 1991 – 2001 a 2001 – 2011 sa postupne menila aj vzdelanostná 
úroveň pracujúcich dôchodcov. V roku 1991 medzi nimi prevažovali muži i ženy so základným 
vzdelaním. Podobný výsledok sa zistil aj v sčítaní 2001, kde však v skupine mužov boli už 
najpočetnejší pracujúci dôchodcovia s učňovským vzdelaním bez maturity. V roku 2011 sa 
najpočetnejšou stala skupina pracujúcich dôchodcov s úplným stredným odborným vzdelaním 
s maturitou. S týmto vzdelaním bolo v cenze zistených aj najviac žien, pracujúcich dôchodkýň, 
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kým najpočetnejšiu skupinu pracujúcich dôchodcov tvorili muži s vysokoškolským magisterským, 
inžinierskym a doktorským vzdelaním.  
Podľa výsledkov sčítania v roku 1991 sa pracujúci dôchodcovia najviac realizovali ako 
prevádzkoví zamestnanci osobnej, bytovej a inej obsluhy – robotníci. V roku 2001 pôsobili 
pracujúci dôchodcovia na trhu práce najčastejšie ako pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci so 
zameraním na predaj a služby. V roku 2011 sa obyvatelia so statusom pracujúcich dôchodcov 
najviac uplatňovali ako učitelia a odborní pedagogickí zamestnanci.  
Pri priaznivom vývoji ekonomiky môže význam pracujúcich dôchodcov do budúcnosti ďalej rásť 
najmä v súvislosti s predlžovaním ľudského života. Starnutie obyvateľstva potvrdzujú aj výsledky 
ostatných troch cenzov, ktoré zaznamenali plynulé zvyšovanie počtu nepracujúcich dôchodcov 
v populácii. V roku 2011 podľa výsledkov cenzu tvorili nepracujúci dôchodcovia už takmer 20 % 
všetkých obyvateľov.  
 

4 Obyvatelia hľadajúci si zamestnanie a nezamestnaní 

Jednu z najvýraznejších zmien v rámci početnosti jednotlivých kategórii ekonomickej aktivity 
zaznamenali obyvatelia hľadajúci si zamestnanie, resp. nezamestnaní. Počet obyvateľov  
hľadajúcich si zamestnanie a nezamestnaných zistený v sčítaniach 1991 a 2001 je priamym 
dôsledkom vplyvu hospodárskych zmien na zamestnanosť. 

Vekové skupiny Hľadajúci si zamestnanie, nezamestnaní                     

1991 2001 2011 

abs. v % abs. v % abs. v % 

Do 20 rokov 21 657 20,2 61 295 10,9 20 483 4,6 

20 – 29 35 768 33,3 194 659 34,7 130 767 29,5 

30 – 39 2 9 194 27,2 121 665 21,7 106 401 24,0 

40 – 49 15 435 14,4 119 707 21,3 93 304 21,1 

50 – 59 5 383 5,0 60 532 10,8 88 717 20,0 

60+ - - 50 0,0 3 365 0,8 

Nezistený vek 34 0,0 3 306 0,6 48 0,0 

Spolu 107 471 100,0 561 214 100,0 443 085 100,0 

Obrázok 2: Hľadajúci si zamestnanie a nezamestnaní podľa veku, sčítania 1991 – 2011 

Pozn.: Hľadajúci si zamestnanie, nezamestnaný bol obyvateľ 15-ročný (SĽDB 1991)/16-ročný (SODB 2001, 2011) 
a starší, ktorý k rozhodujúcemu okamihu sčítania bol bez práce a prácu si aktívne hľadal.   

- Zápis nie je možný z logických dôvodov 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Podľa výsledkov všetkých troch cenzov nezamestnanosť sa najviac dotkla obyvateľov vo veku 20 – 
29 rokov. Bez práce bolo vždy viac mužov ako žien. Z údajov v tabuľke je zrejmý pokles podielu 
nezamestnaných vo vekovej skupine obyvateľov do 20 rokov a nárast podielu obyvateľov vo 
vekovej skupine 50- až 59-ročných. Klesajúca nezamestnanosť obyvateľov do 20 rokov súvisí 
pravdepodobne s dĺžkou nevyhnutného štúdia potrebného na výkon budúceho povolania. Znamená 
to, že podiel obyvateľov, ktorí plynulo pokračujú po absolvovaní strednej školy v štúdiu na vysokej 
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škole, sa zvyšuje. Vo vyššej vekovej skupine mohlo nárast nezamestnaných ovplyvniť zvýšenie 
veku odchodu do dôchodku, ale aj  nevhodná kvalifikácia, resp. pracovná prax ľudí vo vyššom 
veku, zrušenie pôvodnej výroby a jej nahradenie novou, neochota, resp. neschopnosť 
rekvalifikovať sa a pod.  

 

5 Zmeny v dochádzke za prácou ako ďalší prejav ekonomickej transformácie 

Údaje zo sčítania o dochádzke do a zo zamestnania sú jedinečné a nedajú sa získať inak len 
priamou spoluprácou s obyvateľmi. Vzhľadom na rozdielnosť spracovania  týchto dát pri sčítaní 
v roku 1991 a dvoch nasledujúcich sčítaniach, v článku sa zameriame na obyvateľov, ktorí uviedli, 
že za prácou dochádzajú mimo okresu trvalého bydliska a do zahraničia.  

Ekonomická 
aktivita 

Dochádzka do zamestnania 

1991 2001 2011 

mimo 
okresu 

trvalého 
pobytu  

do 
zahraničia  

mimo 
okresu 

trvalého 
pobytu 

do 
zahraničia 

mimo 
okresu 

trvalého 
pobytu 

do 
zahraničia 

v % 

Pracujúci 18,2 0,2 21,6 2,4 21,8 6,1 

Pracujúci 
dôchodcovia 15,3 0,0 29,5 0,9 18,5 1,3 

Obrázok 3: Pracujúci a pracujúci dôchodcovia podľa dochádzky do zamestnania, sčítania 1991 – 2011  
Zdroj údajov: ŠÚ SR 

 

V roku 1991 bolo viac mužov ako žien tak v skupine pracujúcich, ako aj v skupine pracujúcich 
dôchodcov.  Medzi pracujúcimi predstavovali muži 56,4 %, v kategórii pracujúcich dôchodcov 
52,9 %. V roku 1991 si za hranicami okresu trvalého pobytu našla zamestnanie necelá pätina 
pracujúcich (18,2 %) a viac ako 15 % pracujúcich dôchodcov. 
Za prácou mimo okresu trvalého bydliska sa premiestňovalo 20,5 % mužov zo všetkých 
pracujúcich mužov a 15,3 % pracujúcich žien z ich celkového počtu. Najviac pracujúcich mužov 
i žien, ktorí za prácou cestovali za hranice okresu trvalého bydliska, bolo vo veku 30 – 39 rokov. 
V skupine pracujúcich dôchodcov zaznamenalo sčítanie vyšší podiel mužov (15,7 %) ako žien 
(14,8 %) dochádzajúcich za prácou mimo okresu trvalého pobytu. Najviac pracujúcich dôchodcov 
spolu a mužov, pracujúcich dôchodcov, patrilo do vekovej skupiny 60- až 69-ročných. Medzi 
ženami, pracujúcimi dôchodkyňami, ktoré sa zamestnali v inom okrese ako bol okres ich trvalého 
bydliska, prevládali ženy vo veku 50 – 59 rokov. Z obrázku 3 je zrejmé, že v roku 1991 bol podiel 
pracujúcich dochádzajúcich do zamestnania v zahraničí vzhľadom na spoločenskú situáciu ešte 
veľmi nízky. 
V roku 2001 v skupine pracujúcich naďalej prevažovali muži nad ženami, hoci podiel mužov sa 
mierne znížil na 55 %. Zmena v porovnaní s výsledkami sčítania v roku 1991 nastala v skupine 
pracujúcich dôchodcov. Sčítanie 2001 zaznamenalo vyšší podiel žien, pracujúcich dôchodkýň, 
ktoré predstavovali až 60,3 %. Zvýšil sa aj podiel obyvateľov v obidvoch sledovaných kategóriách 
obyvateľov podľa ekonomickej aktivity dochádzajúcich za prácou mimo okresu trvalého bydliska 
v porovnaní s výsledkami sčítania v roku 1991.  Do iného okresu dochádzalo za prácou 21,6 % 
pracujúcich (23,7 % z pracujúcich mužov a 19,1 % z pracujúcich žien) a takmer 30 % pracujúcich 
dôchodcov (32,2 % z pracujúcich dôchodcov a 27,7 % z pracujúcich dôchodkýň). V porovnaní so 
sčítaním v roku 1991 sa v roku 2001 výrazne znížila veková hranica najvyššieho počtu pracujúcich 
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mužov a žien dochádzajúcich za prácou do iného okresu, ako bol okres ich trvalého bydliska. 
V roku 2001 cestovalo za zamestnaním do iného okresu už najviac 20- až 29-ročných pracujúcich 
mužov i žien, ktorí spolu tvorili takmer 30 % všetkých pracujúcich dochádzajúcich za prácou mimo 
okresu trvalého bydliska.  
Najviac pracujúcich dôchodcov a pracujúcich dôchodkýň (42,7 %) dochádzajúcich za prácou mimo 
okresu trvalého pobytu bolo vo vekovej skupine 60 – 69 rokov.  Výsledky sčítania v roku 2011 
potvrdili tiež zvyšujúci sa podiel pracujúcich a pracujúcich dôchodcov, ktorí dochádzali za prácou 
do zahraničia. Konkrétne štát, v ktorom pracovali, sa v sčítaní 2001 nezisťoval.   
V roku 2011 zostal podiel pracujúcich mužov (55 %) a žien (45 %) nezmenený. V skupine 
pracujúcich dôchodcov naďalej prevažovali ženy nad mužmi, avšak podiel mužov sa zvýšil                     
z 39,7 % v roku 2001 na 46,9 % v roku 2011.  
Kým podiel pracujúcich dochádzajúcich za prácou mimo okresu trvalého pobytu sa v roku 2011 
výraznejšie nezmenil, podiel pracujúcich dôchodcov, ktorí si do sčítacieho  formulára zapísali 
miesto pracoviska v inom okrese, ako bol okres ich trvalého bydliska, klesol o viac ako 10 p. b.   
Do zamestnania mimo okresu trvalého bydliska cestovalo 23,3 % z pracujúcich mužov a 19,9 % 
z pracujúcich žien, 19,8 % pracujúcich dôchodcov a 17,4 % pracujúcich dôchodkýň. Najviac 
pracujúcich mužov aj žien dochádzajúcich za prácou mimo okresu trvalého bydliska bolo vo veku 
30 – 39 rokov. Spolu tvorili 31,1 % zo všetkých pracujúcich, ktorí pri sčítaní 2011 uviedli, že 
dochádzajú za prácu.   
Najviac (55,9 %) pracujúcich dôchodcov i pracujúcich dôchodkýň dochádzajúcich za prácou mimo 
okresu trvalého pobytu bolo vo vekovej skupine 60- až 69- ročných.  
Podiel pracujúcich v zahraničí v porovnaní s výsledkami predchádzajúcich sčítaní stúpol. 6,1 % 
pracujúcich a 1,3 % pracujúcich dôchodcov v sčítaní 2011 potvrdili, že miesto ich pracoviska sa 
nachádza mimo územia Slovenskej republiky, predovšetkým v Českej republike, Rakúsku, 
Maďarsku, Veľkej Británii a Nemecku.  
 

6 Cudzinci pracujúci na Slovensku 

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku je pomerne nízky. Hoci v sledovanom období neustále 
rástol, ani po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ani po vstupe Slovenska do Európskej únie 
a otvorení nášho pracovného trhu sa dramaticky nezvýšil. Pri analýze údajov použitých v tomto 
článku o cudzincoch pracujúcich na Slovensku sme sa zaoberali iba obyvateľmi s ekonomickou 
aktivitou „pracujúci“. Počet pracujúcich dôchodcov – cudzincov bol v sledovanom období príliš 
nízky, a preto sme ho do analýzy nezahrnuli. 

Vekové skupiny Cudzinci pracujúci na Slovensku 
19911) 20012) 20112) 

Do 20 rokov 118 61 34 
20 – 29 1305 1448 1851 

30 – 39 2545 2971 3617 
40 – 49 2161 2916 3279 
50 – 59 890 1750 2233 
60 – 69 37 82 357 
70+ 3 3 79 
Nezistený vek 17 101 5 
Pracujúci cudzinci spolu 7076 9332 11455 

Obrázok 4: Cudzinci (obyvatelia s trvalým pobytom v SR a inou štátnou príslušnosťou ako SR) pracujúci na Slovensku 
podľa vekových skupín, sčítania 1991 – 2011 

1) Obyvatelia s inou štátnou príslušnosťou ako SR a ČR. 
2) Obyvatelia s inou štátnou príslušnosťou ako SR. 

Zdroj: ŠÚ SR 
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V roku 1991 zaznamenalo sčítanie medzi cudzincami na území Slovenska viac pracujúcich mužov 
ako žien. Pracujúci muži – cudzinci predstavovali viac ako polovicu všetkých pracujúcich 
cudzincov na Slovensku (53,6 %). Najpočetnejšiu skupinu tvorili 30- až 39-roční pracujúci 
cudzinci (2 545 obyvateľov), z ktorých najviac bolo vo veku 36 rokov (295 obyvateľov). Pracujúci 
cudzinci sa v roku 1991 na Slovensku najčastejšie zamestnávali ako spracovatelia kovov, 
mechanici a montéri, vrátane nastavovačov (678 osôb). Druhé najvyššie zastúpenie mali pracujúci 
cudzinci medzi robotníkmi v živočíšnej výrobe. Podľa odvetvia ekonomickej činnosti najviac 
pracujúcich cudzincov pôsobilo v poľnohospodárstve, školstve a strojárstve.  
V roku 2001 vzrástol počet pracujúcich cudzincov na Slovensku o viac ako 30 %. Zvýšil sa tiež 
podiel mužov – cudzincov. V roku 2001 predstavovali 58,5 % zo všetkých pracujúcich cudzincov.   
Sčítaním sa zistilo najviac pracujúcich cudzincov vo vekovej skupine 30 – 39 rokov (2 971 osôb). 
Najviac cudzincov pracujúcich na Slovensku malo 46 rokov (329 osôb).  
Štruktúra pracujúcich cudzincov podľa zamestnania sa v roku 2001 čiastočne zmenila. 
Najpočetnejšou sa stala skupina pracujúcich cudzincov, ktorí na pracovnom trhu pôsobili ako iní 
pomocní odborní zamestnanci (600 osôb). Za nimi nasledovali pracujúci cudzinci, ktorí sa uplatnili 
ako ostatní vedci a odborní duševní zamestnanci inde nezaradení. 
Ak hodnotíme zamestnanie pracujúcich cudzincov z hľadiska pohlavia, muži si najčastejšie 
zarábali na živobytie ako kvalifikovaní kovorobotníci a strojárski robotníci (okrem obsluhy strojov             
a zariadení) a vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií, spoločností (s pomocou najviac 
jedného ďalšieho riadiaceho zamestnanca). V prvom prípade ide o tzv. tradičné povolania, o ktoré 
záujem po reštrukturalizácii priemyslu poklesol, v dôsledku čoho zamestnávatelia mohli siahnuť po 
náhrade zo zahraničia. V druhom prípade treba zrejme hľadať súvislosť s prílevom zahraničného 
kapitálu na Slovensko, ktorý sprevádzalo otváranie pobočiek zahraničných firiem a bánk v našej 
krajine. Najviac žien – cudziniek sa uplatnilo v rámci pomocného personálu.   
Podľa odvetvia ekonomickej činnosti sa najviac pracujúcich cudzincov (mužov aj žien) realizovalo 
v odvetví maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov; oprava spotrebného tovaru, 
školstvo, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť.  
V roku 2011 stúpol počet pracujúcich cudzincov o viac ako 20 %. Zvýšil sa aj podiel mužov – 
pracujúcich  cudzincov, ktorí predstavovali 65,3 % zo všetkých cudzincov v SR. Najpočetnejšiu 
skupinu tvorili pracujúci cudzinci vo vekovej skupine 30 – 39 rokov (3 279 obyvateľov) a vo veku  
33 rokov (379 osôb).  
Podľa výsledkov ostatného cenzu cudzinci na Slovensku v roku 2011 pracovali prevažne ako 
predavači (836 osôb). Druhou najpočetnejšou skupinou boli odborní pracovníci administratívnych, 
podporných a obchodných činností. Muži – cudzinci sa najčastejšie uplatnili ako riadiaci 
pracovníci (manažéri) administratívnych, podporných a obchodných činností, ženy – cudzinky  ako 
predavačky. Z hľadiska odvetvia ekonomickej činnosti najviac pracujúcich cudzincov (mužov 
i žien) zamestnávali odvetvia maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov a vzdelávanie. 
 

 

Záver 

Cieľom tohto príspevku bolo prezentovať možnosti využitia vybraných cenzových dát z rokov 
1991, 2001 a 2011 na konštrukciu obrazu slovenskej spoločnosti. Jej vývoj v každom 
z medzicenzových období ovplyvnili významné historicko-politické udalosti, ktoré sa rôznym 
spôsobom odzrkadlili v cenzových dátach.  
Kľúčovú spoločensko-politickú zmenu priniesol na Slovensko november 1989, ktorý znamenal 
zmenu spoločenského zriadenia a začiatok prechodu spoločnosti z plánovaného na trhové 
hospodárstvo.  
Autori sa zamerali na prezentáciu vplyvu transformácie spoločnosti na ekonomickú aktivitu 
obyvateľov v horizonte 20 rokov. Využili na to dostupné vybrané cenzové dáta, ktoré, napriek 
tomu, že sa tešia permanentnému záujmu odbornej i laickej verejnosti, zostávajú z hľadiska svojej 
využiteľnosti v mnohých oblastiach ešte stále nedostatočne objaveným bohatstvom.  
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VYBRANÉ METODOLOGICKÉ ASPEKTY MIGRÁCIE OBYVATEĽSTVA SR 

MIGRATION OF SLOVAK POPULATION IN THE LIGHT OF RELATED 
METHODOLOGICAL ASPECTS 

 

Danuša JURČOVÁ 

Abstract: 
The theme, which for several years employed demographers of Eurostat and of the national statistical offices, 
is usual residence. Usual residence is closely related to migration of population, to registration and 
deregistration of the residence of population, as well as to estimate the number of emigrants to foreign 
countries. Currently, the requirements for usual residence are extended also to the vital statistics.  
Information on usual residence was also collected in the census, 2011. Based on the census results, and 
using data from the Bureau of Border and Alien Police, paper reports findings from the evaluation of 
relations between permanent and usual residence, as well as information on estimated number of emigrants 
from the SR.  

Kľúčové slová: migrácia, obvyklý pobyt, sčítanie, vitálna štatistika 

Key words: migration, usual residence, population census, vital statistics 

 

Úvod 

Témou, ktorá už dlho zamestnáva demografov EUROSTATu a národných štatistických úradov, je 
obvyklý pobyt. Obvyklý pobyt úzko súvisí najmä s migráciou obyvateľstva, s prihlasovaním 
a odhlasovaním sa obyvateľov jednotlivých krajín na pobyt, ako aj s odhadom počtu 
vysťahovaných do zahraničia.  

 

1 Pohľad do histórie harmonizácie migračnej štatistiky 

Problematika obvyklého pobytu nie je novou témou demografickej a migračnej štatistiky. Už na 
konferencii ILO v roku 1922 sa konštatovalo, že nejednotná definícia medzinárodného migranta je 
zdrojom nejednotnosti údajov v migračnej štatistike. Konferencia odporučila, aby sa jednotlivé 
krajiny medzi sebou dohodli, prijali jednotnú definíciu emigranta a použili jednotnú metódu zberu 
migračných dát. 
Populačná komisia OSN (vytvorená v roku 1946) prijala už v roku 1953 prvý súbor odporúčaní 
zameraných na definíciu „ imigrantov na trvalý pobyt“ – ako nerezidentov (občanov danej krajiny, 
aj cudzincov), ktorí prichádzajú so zámerom zostať v krajine dlhšie ako jeden rok a „emigrantov z  
trvalého pobytu ako rezidentov (občanov a cudzincov), ktorí majú zámer zostať v zahraničí dlhšie 
ako rok. Imigrant teda nesmel mať v bydlisko v krajine, do ktorej prišiel a emigrant musel byť 
obyvateľom krajiny, z ktorej sa vysťahoval. Krajiny sa však nevedeli dohodnúť na minimálnej 
dĺžke prítomnosti osoby v krajine, potrebnej na určenie, či má osoba pobyt v krajine alebo nie, t.j. 
či je alebo nie je rezidentom. Je zrejmé, že hoci uvedená definícia bola logicky bezchybná, pre prax 
bola nadmieru komplikovaná a bolo ťažké sa ňou riadiť. Krajiny často neboli schopné naplniť túto 
definíciu. Mnohé krajiny zbierali dáta podľa svojich národných definícií, a potom urobili 
minimálne úpravy, aby sa prispôsobili nariadeniu, ktoré navrhlo OSN. V tomto súbore odporúčaní 
sa však prvý krát použil pojem „residence“ v zmysle bydliska, či pobytu. 
V nariadení z roku 1976 bol kvôli lepšej porovnateľnosti zavedený termín dlhodobý imigrant – t. j.  
osoba, ktorá prišla do krajiny so zámerom zostať v nej dlhšie ako jeden rok a ktorá buď nikdy 
nežila v krajine nepretržite viac ako rok alebo ak žila nepretržite viac ako rok, musela byť preč 
(mimo krajinu) nepretržite viac ako rok od posledného pobytu dlhšieho ako rok. Podstatný je teda 
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skutočný ako aj zamýšľaný pobyt - zámer žiť v danej krajine istú dobu. Podobne bol definovaný 
emigrant (Recommendations ..., 1976).  
Značné problémy však predstavovala požiadavka nepretržitého pobytu v krajine a dĺžka pobytu 
viac ako rok. Preto sa v revízii tohto nariadenia - v roku 1997 - návrh upravil tak, že sa z definície 
vypustili krátkodobé vycestovania do zahraničia, či obchodné cesty. Revízia priniesla novú 
definíciu „medzinárodného migranta“, zameranú na meranie migračných tokov a priniesla aj 
jednoduchšie ďalšie definície.  

Medzinárodný migrant bol definovaný ako osoba, ktorá mení krajinu svojho obvyklého pobytu. 

Krajina obvyklého pobytu je krajina, kde osoba žije, t.j. krajina, osoba obvykle trávi čas 
každodenného odpočinku. Dočasné cesty do zahraničia za účelom rekreácie, prázdnin, návštevy 
priateľov a príbuzných, obchodu, zdravotného ošetrenia alebo náboženských pútí nemenia krajinu 
obvyklého pobytu danej osoby. 

Dlhodobý migrant  je osoba, ktorá mení krajinu svojho obvyklého pobytu na dobu najmenej jeden 
rok (12 mesiacov), takže cieľová krajina sa stáva krajinou jej obvyklého pobytu. Z hľadiska krajiny 
vysťahovania je osoba dlhodobým emigrantom a z hľadiska krajiny prisťahovania je dlhodobým 
imigrantom. 

Krátkodobý migrant  je osoba, ktorá sa presúva do krajiny inej ako je miesto jej obvyklého pobytu 
na dobu najmenej tri mesiace, ale menej ako na jeden rok (12 mesiacov), s výnimkou prípadov 
rekreácie, prázdnin, návštevy priateľov a príbuzných, obchodu, zdravotného ošetrenia alebo 
náboženských pútí. Pre účely migračnej štatistiky za krajinu obvyklého pobytu krátkodobého 
migranta je považovaná cieľová krajina počas času, ktorý v nej osoba prežila (Recommendations..., 
1998) 

Obvyklý pobyt ako taký nemá v nariadení z roku 1976 svoju definíciu, ale spomína sa v súvislosti 
so sčítaním. Explicitne sa uvádza iba v revízii nariadenia v roku 1997. Okrem toho revízia 
nariadenia kladie dôraz na využívanie administratívnych zdrojov pre účely migračnej štatistiky - 
povolení na pobyt, registrov cudzincov, a pod. 
Keďže cieľ tohto nariadenia - zaviesť spoločné pravidlá na zber údajov a tvorbu štatistiky 
Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane - nebolo možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, Spoločenstvo prijalo opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
podľa článku 5 zmluvy v tom zmysle, že je potrebné posilniť výmenu štatistických informácií o 
azyle a migrácii a zlepšiť kvalitu zberu a výstupov štatistiky Spoločenstva, ktoré sa doteraz 
vykonávali na základe série „džentlmenských dohôd“. Preto v roku 2007 bolo vydané nové 
nariadenie (EC) 862/2007, ktoré zaviedlo spoločné pravidlá pre zber a tvorbu štatistiky 
Spoločenstva o: 

a) prisťahovalectve na územie členských štátov a vysťahovalectve z územia členských štátov, 
vrátane tokov z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu a tokov medzi 
členským štátom a územím tretej krajiny; 

b) občianstve a krajine narodenia osôb, ktoré majú obvyklý pobyt na území členských štátov; 

c) správnych a súdnych konaniach a postupoch v členských štátoch, ktoré sa týkajú 
prisťahovalectva, udeľovania povolení na pobyt, občianstva, azylu a ostatných foriem 
medzinárodnej ochrany a predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu. 

Podľa tohto nariadenia: 

a) obvyklé bydlisko je miesto, kde osoba bežne trávi denný čas odpočinku, bez ohľadu na dočasnú 
neprítomnosť z dôvodu rekreácie, prázdnin, návštev priateľov a príbuzných, obchodných ciest, 
zdravotného ošetrenia alebo náboženských pútí; alebo v prípade, ak údaje nie sú k dispozícii, 
miesto zákonného alebo registrovaného pobytu; 
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b) prisťahovanie je činnosť, pri ktorej si osoba, ktorá predtým mala obvyklý pobyt v inom 
členskom štáte alebo v tretej krajine, získa svoj obvyklý pobyt na území členského štátu na 
obdobie, ktoré trvá, alebo sa očakáva, že bude trvať aspoň dvanásť mesiacov; 

c) vysťahovanie  je činnosť, pri ktorej osoba, ktorá najprv mala obvyklý pobyt v inom členskom 
štáte, prestane mať svoj obvyklý pobyt v tomto členskom štáte po dobu, ktorá trvá, alebo sa 
očakáva, že bude trvať aspoň dvanásť mesiacov; 

d) občianstvo  je osobitný právny zväzok medzi jednotlivcom a jeho štátom, získaný narodením 
alebo naturalizáciou, či už vyhlásením, voľbou, sobášom alebo iným spôsobom v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto štátu; 

e) krajina narodenia je krajina pobytu (ak je to možné, podľa súčasných hraníc) matky v čase 
pôrodu, alebo v prípade, ak ju nemožno určiť, krajina (ak je to možné, podľa súčasných hraníc), 
v ktorej sa uskutočnil pôrod; 

f) imigrant  je osoba, ktorá sa prisťahovala; 

g) emigrant  je osoba, ktorá sa vysťahovala; 

Nariadenie zároveň určuje členským štátom, aké údaje a v akej štruktúre majú poskytovať  
EUROSTATu. Prvým referenčným rokom pre zasielanie údajov podľa požiadaviek tohto 
nariadenia bol rok 2006. 
Nariadenie (EÚ) č. 1260/2013 o európskej demografickej štatistike rozširuje pôsobnosť obvyklého 
pobytu aj na vitálnu štatistiku, zatiaľ len na živonarodených a zomretých (Regulation (EU) No 
1260/2013). 

2 Obvyklý pobyt v sčítaní 

Základ pre štatistiku migrácie podľa obvyklého pobytu tvoria údaje zo sčítania. Pohľad do našich 
sčítacích hárkov z posledných troch sčítaní však hovorí, že koncept obvyklého pobytu sa objavuje 
explicitne až v sčítaní z roku 2011 a predchádzajúce sčítania boli postavené iba na trvalom 
a prechodnom pobyte. Preto možno hovoriť iba stave a charakteristikách obvyklého pobytu pri 
poslednom sčítaní a uviesť vzájomný vzťah medzi obvyklým a trvalým pobytom. 
V sčítaniach sa používa koncept miesta obvyklého pobytu, ktorý znamená geografické miesto, kde 
má sčítaná osoba obvyklé bydlisko. Vysvetlivky ku sčítaniu presne špecifikujú miesto obvyklého 
pobytu, kritériá, podľa ktorých možno osobu považovať za osobu s obvyklým pobytom, ako aj 
pobyt osoby v zahraničí1.  

 

3 Obvyklý pobyt vo výsledkoch SODB 2011 

Na základe výsledkov sčítania z roku 2011 mala Slovenská republika 5 397 036 osôb s trvalým 
pobytom v SR, z nich 5 363 740 osôb malo súčasne obvyklý pobyt v SR a 33 296 malo popri 
trvalom pobyte v SR obvyklý pobyt v zahraničí. Iný pohľad poskytujú údaje o obvyklom pobyte 
v SR. Ku dňu sčítania malo v SR obvyklý pobyt 5 363 848 osôb, z toho 5 363 740 osôb malo 
súčasne trvalý pobyt v SR a 108 osôb s obvyklým pobytom v SR malo trvalý pobyt v zahraničí. 

1 Napríklad: Obvyklé bydlisko je miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava prevažnú časť roka. Najčastejšie 
ide o miesto, kde obyvateľ zvyčajne trávi denný alebo nočný odpočinok (nepatrí sem napr. rekreačný a 
víkendový pobyt na chate alebo chalupe). Môže byť odlišné od miesta, kde sa obyvateľ nachádza v čase 
sčítania, aj od miesta, kde je obyvateľ prihlásený na trvalý pobyt.  
Pobyt v zahraničí a rok prisťahovania do SR vyplní obyvateľ, ktorý mal kedykoľvek v minulosti registrovaný 
pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 1 roka. 
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Ak hodnotíme typy pobytov z hľadiska štátneho občianstva, možno konštatovať, že sa v SR sčítalo 
iba 28 275 cudzincov s trvalým pobytom a v sčítacích hárkoch obvyklý pobyt uviedlo iba 26 984 
cudzincov. Podľa Evidencie cudzincov (ECU) Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ MV SR 
však k 31.5. 2015 žilo v SR 51701 cudzincov, z nich 49869 malo trvalý pobyt. Otázkou je, prečo sa 
sčítala zhruba iba polovica cudzincov žijúcich v SR. Možno bude treba pouvažovať aj nad 
jazykovými mutáciami sčítacích hárkov, neorientovať sa iba podľa zastúpenia národností v 
populácii, ale pripraviť napr. sčítací hárok v angličtine, nakoľko väčšina cudzincov tento jazyk 
ovláda (Jurčová, Pilinská, 2013).  

 

Obrázok 1: Prehľad položiek pobytu a obvyklého pobytu v SR 

Prevzaté z publikácie: Druhy pobytu v SR (Jurčová, Pilinská, 2011) 
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4 Spôsob konštrukcie obvyklého pobytu z dostupných zdrojov dát v SR 

Iná je však situácia, keď treba pre Eurostat napĺňať ročné dáta migračnej štatistiky a počtu 
obyvateľov s obvyklým pobytom, ktoré majú nadväzovať na sčítanie. Štatistický úrad má 
k dispozícii dáta o migrácii z evidencie obyvateľstva na trvalý pobyt a nemá k dispozícii také 
podrobné špecifikácie pobytu ako v sčítaní. Jednou z metód je „vyskladanie“ obvyklého pobytu 
tak, že okrem dát ŠÚ SR o trvalom pobyte sa použijú administratívne zdroje.2 
Z migračnej štatistiky ŠÚ SR sa využívajú informácie o sťahovaní občanov SR. Informácie 
o sťahovaní cudzincov3 sa čerpajú z informačného systému „Evidencia cudzincov“ (ECU) Úradu 
hraničnej a cudzineckej polície MV SR. Ide o cudzincov s prechodným a  trvalým pobytom v SR, 
cudzincov, ktorým bol udelený azyl, na základe čoho sa ich pobyt považuje za trvalý, a osoby, 
ktorým bola udelená doplnková ochrana, na základe čoho sa ich pobyt považuje za prechodný 
území SR (Katerinková, Apjarová, 2008). Pritom je nevyhnutné brať do úvahy tzv. 12 mesačný 
koncept, t.j. kritérium pre dĺžku pobytu v trvaní najmenej 12 mesiacov. Konštrukciu obvyklého 
pobytu zobrazuje obrázok 1.  

 

5 Odhad emigrácie zo SR 

V odborných kruhoch sa často zdôrazňuje skutočnosť, že migranti pri cestách do zahraničia na 
dobu dlhšiu ako 3 mesiace neoznámia svoj odchod, prípadne sa pri vysťahovaní zo SR s cieľom žiť 
v zahraničí natrvalo, neodhlásia z trvalého pobytu. Počet vysťahovaných do zahraničia je potom 
podhodnotený a vlastne ani nevieme, koľko občanov SR žije v zahraničí, či koľko cudzincov sa zo 
SR vysťahovalo, lebo nedostatočné plnenie oznamovacích povinností sa netýka len občanov SR, 
ale aj cudzincov.  
Pri požiadavkách na počty vysťahovaných zo SR, príp. na počty občanov SR s obvyklým pobytom 
žijúcich v zahraničí, sa musíme opierať iba o odhady, čo vyžaduje pomerne zložité kalkulácie. 
Metodiku takého odhadu obsahuje publikácia Obvyklý pobyt občanov SR a odhad neevidovanej 
migrácie (Jurčová, Pilinská, 2014). V odhade boli využité údaje zo sčítania občanov a cudzincov 
v SR, údaje ŠÚ SR z bilancií obyvateľstva, ako aj publikované údaje OSN o počte občanov SR 
žijúcich v jednotlivých krajinách sveta a okrem toho údaje o cudzincoch z administratívneho zdroja 
– databázy ECU ÚHCP. V intercenzálnom období 2001-2011 sa zo SR podľa tohto odhadu 
vysťahovalo približne 71 tisíc osôb. Z toho bolo 9 tisíc cudzincov a 62 tisíc osôb u občanov. 
Znamená to, že oproti bilancii bol počet vysťahovaných navýšený o 55 tisíc osôb. Z odhadu 
súčasne vyplýva, že SR v intercenzálnom období nemala prírastok zo sťahovania, ale vykázala 
úbytok, na čom sa podieľajú takmer výlučne občania SR. Kým u cudzincov v SR bol odhadnutý 
prírastok 26 tisíc osôb, u občanov bol odhadnutý úbytok cca 45 tisíc osôb, takže SR stratila 
migráciou v intercenzálnom období 19 tisíc obyvateľov. Výsledok tohto odhadu reprezentuje 
reálnejšiu emigráciu zo SR. 

 

2 Problémom údajov z administratívnych zdrojov je, že ich databázy sú koncipované výlučne pre účely 
daného rezortu, a preto nepokrývajú požiadavky ŠÚ SR, či EUROSTATu v plnej miere. Napríklad údaje 
databázy ECU o cudzincoch v súčasnosti zobrazujú situáciu v sťahovaní cudzincov menej reálne, nakoľko 
zmena, ktorú zaviedli v roku 2014 narušila pôvodný koncept využitia tohto zdroja pre migračné účely. 
Databáza ECU totiž každú zmenu v pobyte cudzinca (napr. zmena dôvodu pobytu cudzinca z podnikania na 
štúdium a pod.) uvádza v evidencii ako nový pobyt. Znamená to, že počty nových pobytov sa výrazne 
zvyšujú a neodzrkadľujú skutočné počty nových pobytov cudzincov, ktorých sme považovali za 
prisťahovaných. 
3 Legálna migrácia cudzincov v SR je založená na udelení povolenia na trvalý a prechodný pobyt občanom 
tretích krajín a na udelení tolerovaného pobytu cudzincom. Občania EHP nepotrebujú povolenie na pobyt, 
majú právo na trvalý pobyt v SR.  
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Záver 

Problémy harmonizácie migračnej štatistiky zamestnávajú odborníkov už takmer sto rokov, ale 
výraznejšie výsledky sú v nedohľadne. Aj vykazovanie migrácie a počtu obyvateľov podľa 
obvyklého pobytu, ktoré malo prispieť k harmonizácii, sa v jednotlivých krajinách realizuje 
s rôznym výsledkom. Problémy sú v tom, že národné koncepty migrácie sú rôzne, rôzne sú zdroje 
údajov a rôzna je aj vôľa krajín riešiť problém komplexne. Na nedoriešené problémy migračnej 
štatistiky nadväzuje nariadenie EUROSTATu, ktoré požaduje vykazovať vitálnu štatistiku na 
obvyklý pobyt. V takejto situácii sa musia hľadať náhradné riešenia i náhradné zdroje údajov. 
Poukázať na zložitosť tohto problému a prezentovať širšej demografickej verejnosti úlohy, na 
ktorých sa pracuje, bolo aj cieľom tohto príspevku. 
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MIGRÁCIA PODĽA SČÍTANIA 2011 

MIGRATION BASED ON CENSUS 2011 

 

Arnold KAKAŠ 

Abstract: 
The paper deals with internal migration in Slovak Republic based on results of census 2011 (SODB 2011). In 
contrast to the common evidence of migration, data from SODB 2011 bring more detailed characteristics of 
migrants, despite they have some limitations. We focus on few chosen possibilities on internal migration 
analysis, which are not possible by using data from common evidence. Specifically we will pay attention to type 
of dwelling of migrants, economic activity of migrants and sectoral activity of migrants. The analysis is done on 
NUTS3 level. We distinguish migration within NUTS3 region and migration between NUTS3 regions. The main 
goal of the paper is to illustrate possible use of data from the census 2011, without any deeper migration 
analysis. 

Kľúčové slová: migrácia, sčítanie, dáta 

Key words: migration, census, data 

 
Úvod 

Väčšina prác tykajúcich sa vnútornej migrácie na Slovensku využíva údaje z priebežnej evidencie 
sťahovania (napr. Šprocha, 2011, Jurčová, 2010, a iné). Sčítania z roku 2011 zahŕňali otázky venované 
zmene miesta bydliska, ktoré v kombinácii s ďalšími charakteristikami zistenými sčítaním, umožňujú 
analyzovať vnútornú migráciu v smeroch, ktoré bežné dáta neumožňujú. Cieľom príspevku je teda 
analyzovať vnútornú migráciu na Slovensku na základe výsledkov SODB 2011. Pozornosť bude 
venovaná najmä možnostiam, ktoré odlišujú dáta zo sčítania od dát bežnej evidencie. Migrantov 
budeme hodnotiť ako celok bez štruktúrnych delení podľa pohlavia alebo veku. Predkladaný text si 
nekladie za úlohu komplexnú analýzu vnútornej migrácie, ale uvedenie nových možností jej štúdia na 
základe vybraných ukazovateľov. Z tohto dôvodu neanalyzujeme v texte príčiny výskytu niektorých 
javov a prípadné vysvetlenia majú skôr charakter hypotéz, ktoré sú námetom pre ďalší možný výskum. 
 
 
 

1 Metódy 

V práci považujeme za migranta každú osobu, ktorá v sčítaní uviedla zmenu trvalého pobytu v období 
jedného roka pred sčítaním v rámci vykazujúceho štátu (Slovenska). Analýza je vedená na úrovni 
NUTS 3 (kraje) a to z dvoch dôvodov: (i) hoci sú údaje dostupné aj na úrovni obcí, zmena bydliska sa 
zisťovala len na úrovni príslušného kraju, (ii) hĺbková analýza, ktorú umožňujú dostupné dát, je mimo 
rozsahovej možnosti predloženého textu. Z analýzy (konkrétne z priestorového aspektu) sme 
vynechali osoby, ktoré sa presťahovali do daného kraja zo zahraničia, osoby v kategórii 
neaplikovateľné (osoby do 1 roka života a osoby, ktorých bydlisko sa zmenilo neskôr ako 1 rok pred 
rozhodujúcim okamihom) a kategóriu nezistené. Vzhľadom na tento fakt ani konečný súčet osôb 
v našej analýze nezodpovedá presnému počtu obyvateľov. Samotná analýza sa venuje vybraným 
charakteristikám migrantov, ktorých miesto trvalého bydliska rok pred sčítaním bolo rozdielne od 
miesta bydliska k rozhodujúcemu okamihu sčítania (21.5.2011). Odlišujeme pritom osoby, ktoré 
migrovali v rámci jedného kraja a tie, ktoré migrovali z iného kraja. Vybranými charakteristikami 
migrantov, ktorým sa budeme venovať sú (uvedené interpretácie pojmov sú prebraté z metaúdajov 
SODB v databázy DATAcube): 
 
1.) typ obydlia – zameriavame sa na možné rozdiely medzi vnútrokrajskými a mimokrajskými 
migrantami v type ich obydlia. Hoci nepredpokladáme, že by existovali výraznejšie rozdiely v najviac 
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zastúpenom type obydlia (byty), je možné, že v niektorých ostatných typoch obydlia (napr. kolektívne 
obydlie) existujú rozdielnosti. 
Samotné typy obydlia sú: Obývané byty – byty so štrukturálnymi a nezávislými priestormi na stálom 
mieste, určené na nepretržité bývanie (byty v rodinných a bytových domoch a v polyfunkčných 
budovách). 
Kolektívne obydlia – priestory určené na bývanie veľkých skupín jednotlivcov alebo viacerých 
domácností, v ktorých sa sčíta aspoň jedna osoba (internáty, domovy dôchodcov a iné). 
Iné obytné jednotky – núdzové obydlia, garáže, mobilné obydlia, prírodné prístrešky. 
Ďalšími kategóriami migrantov sú osoby, ktoré nespadajú do vyššie uvedených typov obydlia. Jedná 
sa o bezdomovcov a osoby s nezistením obydlím. 
 
2.) ekonomická aktivita – zameriavame sa na štruktúru migrantov podľa ich ekonomickej aktivity 
s detailnejším členením skupín ekonomicky aktívnych a ekonomicky neaktívnych. Skupina 
ekonomicky aktívnych je tvorená: zamestnanými osobami – pracujúci, pracujúci dôchodcovia, osoby 
na materskej dovolenke. nezamestnanými osobami, ktoré už niekedy pracovali – osoby, ktoré boli 
k rozhodujúcemu okamihu bez zamestnania a uviedli svoje posledné vykonávané zamestnanie. 
nezamestnanými osobami, ktoré nikdy nepracovali - osoby, ktoré boli k rozhodujúcemu okamihu bez 
zamestnania a neuviedli svoje posledné vykonávané zamestnanie. Skupina ekonomicky neaktívnych je 
tvorená: osobami nedosahujúcimi minimálny vek na zaradenie do skupiny ekonomicky aktívnych – deti 
do 16 rokov k rozhodujúcemu okamihu. poberateľmi dôchodku – osoby, ktoré poberajú starobný, 
predčasný starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok, ak bol ich jediným zdrojom príjmu. 
poberatelia príjmov z kapitálového majetku – osoby, ktorých hlavným zdrojom príjmu bol napr. 
prenájom vlastnej nehnuteľnosti, výnosy z kapitálového majetku a iné. študenti – ekonomicky 
neaktívni, žiaci a poslucháči denného štúdia stredných a vysokých škôl. osoby v domácnosti - 
obyvatelia 16-roční a starší, ktorí nemali vlastný príjem a boli finančne závislí od iného člena/iných 
členov domácnosti, ďalej obyvatelia, ktorí k rozhodujúcemu okamihu sčítania nepracovali a aktívne si 
nehľadali prácu (tzv. dobrovoľne nezamestnaní), nepracujúci študenti diaľkového (externého) štúdia a 
nezamestnaní absolventi škôl, ktorí si aktívne nehľadali prácu a boli finančne závislí od iného 
člena/iných členov domácnosti. ostatní – osoby na rodičovskej dovolenke a obyvatelia s inou 
ekonomickou aktivitou, t. j. obyvatelia, ktorí neboli finančne závislí od iného člena/iných členov 
domácnosti, ďalej obyvatelia bez pracovnoprávneho vzťahu (napr. osoby vo väzbe). 
 
3.) odvetvie ekonomickej činnosti – sledujeme ňou, v ktorom z odvetví podľa klasifikácie SK Nace 
Rev. 2 bol migrant zamestnaný. Opäť sa vzťahuje len na osoby staršie ako 16 rokov. Osoby mladšie 
a študenti stredných škôl, ktorí nikdy nepracovali sú zahrnutí v kategórii neaplikovateľné. 
 
 
 

2 Výsledky 

2.1 Typ obydlia 

Tak ako sme očakávali, najčastejším typom obydlia medzi migrantami sú byty. Ich zastúpenie je 
v každom kraji vyššie ako 95%. Najvyšší podiel dosahujú v Banskobystrickom a Košickom kraji, a to 
ako v prípade migrantov, ktorí sa sťahovali v rámci kraja, tak aj mimo krajských. Ostatné typy obydlia 
dosahujú veľmi nízke podiely, avšak môžeme v nich identifikovať regionálne rozdiely. Výrazne nízky 
podiel kolektívneho bývania vykazuje Bratislavský kraj. Rovnako v tomto kraji je výrazné zastúpenie 
migrujúcich bezdomovcov, za čím stoja lepšie možnosti pre ľudí bez domova, ktoré poskytujú veľké 
mestá (v slovenskom priestore Bratislava). Nezistený typ obydlia bol výraznejšie zastúpený 
v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Rozdiely medzi migrantami v rámci kraja a pochádzajúcich 
z iného kraja sú vo väčšine prípadov zanedbateľné. Výraznejšie sa prejavili v dvoch prípadoch. Prvým 
jerozdiel v obyvateľoch kolektívneho bývania v Trnavskom kraji. Jedným z vysvetlení by mohlo byť 
využívanie sociálnych zariadení pre seniorov obyvateľmi pochádzajúcimi najmä z Bratislavského 
kraja. Hoci v z výsledkov práce Káčerová, Ondačková, Mládek (2013) sa nezdá, že by počet služieb 
na počet obyvateľov 65 a viac ročných bol výrazne odlišný ako v okolí, je možné, že existujúce 
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kvalitatívne rozdiely v poskytovaných službách priťahujú obyvateľov zo širšieho okolia. Druhý 
výraznejší rozdiel je v prípade obyvateľov kolektívneho bývania v Prešovskom kraji, v ktorom je tento 
rozdiel ešte výraznejší. 
 
 
 
 
NUTS 3 Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky 
Priestorový typ migrácie v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej 
Obyvatelia bytu 96,98 96,96 96,73 95,95 97,34 97,49 96,69 96,60 
Obyvatelia kol. obydlia 1,02 1,04 1,73 2,45 1,46 1,43 1,90 2,17 
Obyvatelia inej ob. jed. 0,06 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bezdomovci 0,45 0,56 0,08 0,07 0,10 0,07 0,05 0,05 
Nezistené 1,49 1,42 1,46 1,51 1,09 1,01 1,35 1,18 
NUTS 3 Žilinský Banskobystrický Košický Prešovský 
Priestorový typ migrácie v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej 
Obyvatelia bytu 96,96 96,73 97,09 97,46 97,20 97,31 96,91 95,34 
Obyvatelia kol. obydlia 1,72 1,99 1,63 1,55 1,49 1,57 1,68 3,45 
Obyvatelia inej ob. jed. 0,02 0,03 0,02 0,01 0,14 0,06 0,30 0,16 
Bezdomovci 0,02 0,04 0,03 0,02 0,15 0,07 0,04 0,07 
Nezistené 1,28 1,20 1,23 0,95 1,02 0,99 1,08 0,98 

Tabuľka č.1: Typy obydlia migrantov  
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube, vlastné spracovanie dát 

 
 
2.2 Ekonomická aktivita 

Na základe ekonomickej aktivity migrantov môžeme potvrdiť, že na Slovensku je vnútorná migrácia 
tvorená z väčšej časti osobami, ktoré sú ekonomicky aktívne. Najväčšiu časť v každom kraji tvoria 
zamestnaní migranti bez ohľadu na priestorový typ migrácie, hoci existujú výrazné rozdiely medzi 
migrantami v rámci kraja a prichádzajúcimi z iných krajov. Druhou najpočetnejšou (opäť vo všetkých 
krajoch) skupinou boli poberatelia dôchodku alebo príjmov z kapitálového majetku. Regionálne 
rozdiely sú veľmi výrazné. Najvýraznejšie vyniká Bratislavský kraj, a to hneď v niekoľkých bodoch. 
Po prvé, Bratislavský kraj má najvyšší podiel zamestnaných migrantov a ako jediný kraj (v prípade 
Banskobystrického je rozdiel minimálny) dosahuje vyšší podiel zamestnaných migrantov z iných 
krajov ako je ich podiel v rámci kraja. Naopak má podpriemerné podiely migrantov nezamestnaných. 
Tieto hodnoty naznačujú, že Bratislavský kraj je centrom zamestnanosti, do ktorého smerujú aj 
migranti z väčších vzdialeností a tým podporujú zistenia z iných, už publikovaných prác , napr. 
Jurčová, 2010, Bezák, 2006. V prípade ostatných krajov je v porovnaní s Bratislavským podiel 
zamestnaných nižší a väčší podiel dosahujú nezamestnaní migranti, čo môže súvisieť aj 
s regionálnymi rozdielmi v mierach nezamestnanosti na Slovensku. Nízky podiel zamestnaných sa 
ešte viac zvýrazňuje pri pohľade na mimokrajských migrantov (s výnimkou Banskobystrického, kde 
sú hodnoty vyrovnané). Hoci by sa dalo očakávať, že ak klesne podiel zamestnaných tak stúpne podiel 
nezamestnaných, nie je tomu tak. Z údajov vyplýva, že pri poklese podielu nielen zamestnaných ale aj 
nezamestnaných (vo všeobecnosti teda ekonomicky aktívnych osôb) stúpa podiel poberateľov 
dôchodku alebo príjmov z kapitálového majetku. Príčinou však nie je vyššie zastúpenie týchto osôb 
v celkovej populácii, ale skôr malá početnosť ekonomicky aktívnych osôb, ktorí smerujú do 
Bratislavského kraja a tým menia štruktúru migrantov v ostatných krajoch.  
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Oblasť NUTS 3 Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky 
Priestorový typ migrácie v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej 
Zamestnaní 55,71 58,83 53,58 49,94 52,61 46,24 49,99 45,74 
Nezamestnaní, kt. už pracovali 3,57 2,61 5,46 5,44 4,93 4,82 7,39 7,56 
Nezamestnaní, kt. nepracovali 0,48 0,31 0,79 0,73 0,53 0,48 1,04 0,98 
Osoby v domácnosti 0,72 0,58 0,65 0,69 0,45 0,44 0,69 0,70 
Ostatní 3,66 4,78 3,84 4,23 3,63 3,36 3,77 4,06 
Osoby 16 a menej ročné 7,16 3,70 7,48 5,86 6,57 4,23 6,87 6,17 
Poberatelia dôchodku al. príjmov z 
kap. majetku 22,37 25,96 22,46 28,14 25,35 36,17 24,67 29,45 

Študenti (ekonomicky neaktívni) 5,96 2,92 5,15 4,31 5,47 3,75 4,98 4,62 
Nezistené 0,35 0,32 0,60 0,67 0,46 0,50 0,62 0,73 
Oblasť NUTS 3 Žilinský Banskobystrický Košický Prešovský 
Priestorový typ migrácie v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej 
Zamestnaní 52,44 48,73 46,20 46,60 48,10 44,47 48,93 46,36 
Nezamestnaní, kt. už pracovali 5,21 4,59 9,35 7,71 8,58 6,22 8,19 7,17 
Nezamestnaní, kt. nepracovali 0,70 0,59 1,48 1,15 1,48 1,14 1,18 0,98 
Osoby v domácnosti 0,43 0,43 0,49 0,58 0,55 0,44 0,53 0,44 
Ostatní 4,36 4,21 3,35 3,37 3,42 3,42 4,10 3,61 
Osoby 16 a menej ročné 7,71 5,45 6,28 4,56 7,14 4,13 6,72 4,84 
Poberatelia dôchodku al. príjmov z 
kap. majetku 22,94 31,40 27,68 31,87 24,56 36,22 23,97 31,63 

Študenti (ekonomicky neaktívni) 5,75 4,20 4,59 3,58 5,45 3,42 5,89 4,40 
Nezistené 0,46 0,39 0,58 0,59 0,72 0,54 0,50 0,58 

Tabuľka č.2: Ekonomická aktivita migrantov  
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube, vlastné spracovanie dát  

*pozn. tmavosivá označuje ekonomicky aktívne obyvateľstvo, svetlosivá označuje ekonomicky neaktívne obyvateľstvo 
 
 

 
2.3 Odvetvie ekonomickej činnosti 

Odvetvie ekonomickej činnosti nielen migrujúceho obyvateľstva je závislé najmä od sektorového 
zloženia hospodárstva daného regiónu. To je podmienené mnohými faktormi ako historickým 
vývojom, geografickou polohou, dopravným spojením, prírodnými podmienkami a inými, ktoré sú 
navzájom previazané. Z toho dôvodu aj štruktúra migrantov podľa odvetvia ich ekonomickej činnosti 
bude do značnej miery zodpovedať regionálnym špecifikám. Bratislavský kraj, v ktorom sa nachádza 
podstatná časť univerzít, vysokých škôl a rôznych vedecko-výskumných inštitúcií má vysoký podiel 
migrantov (vnútro- aj mimo- krajských) z odvetví tretieho a štvrtého sektoru. Naopak nízky podiel 
majú odvetvia prvého sektoru, čo vzhľadom na zastavanosť územia nie je prekvapivé. Taktiež 
priemyselná výroba je výrazne menej zastúpená ako v ostatných krajoch. Ostatné kraje majú veľmi 
podobné zloženie migrantov. Podstatná časť z nich pracuje v priemyselnej výrobe, ťažbe a dobývaniu 
a iných odvetviach, výrazne je zastúpené tiež veľkoobchod a maloobchod, doprava a skladovanie, 
ubytovacie a stravovacie služby a taktiež verejná správa a obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo 
a sociálna pomoc. Jedná sa teda o odvetvia, v ktorých je zamestnaná najväčšia časť obyvateľstva. 
Rozdiely sú v regionálnych špecifikách (napr. Nitriansky kraj má vyšší podiel migrantov z odvetvia 
poľnohospodárstva, Trenčiansky kraj má vyšší podiel priemyselnej výroby atď.), ktoré nie sú také 
výrazné ako v prípade Bratislavského kraja, ale sú podstatné pri charakteristike osôb, ktoré do týchto 
krajov smerujú, resp. migrujú len v rámci daného územia. 
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Oblasť NUTS 3 Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky 
Priestorový typ migrácie v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej 
Priemyselná výroba, ťažba a 
dobývanie a iné odvetvia 12,64 12,08 24,61 22,09 32,37 29,45 24,39 22,95 

Veľkoobchod a maloobchod, 
doprava a skladovanie, 
ubytovacie a stravovacie služby 

19,21 17,32 19,02 18,45 17,29 17,12 19,13 17,18 

Odborné, vedecké a technické 
testovanie a analýzy, 
administratívne a podporné 
služby 

10,20 11,35 4,97 6,11 4,17 4,74 4,88 5,49 

Verejná správa a obrana, 
vzdelávanie, zdravotníctvo a 
sociálna pomoc 

21,45 27,85 17,93 21,37 17,17 22,95 18,32 22,04 

Iné služby 3,51 3,60 1,94 2,61 1,79 1,98 1,81 2,29 
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
rybolov 1,74 1,70 5,33 4,74 3,63 4,00 6,24 5,60 

Stavebníctvo 4,41 4,42 5,95 5,12 5,42 5,09 5,57 5,39 
Informácie a komunikácia 4,55 5,75 1,13 1,92 0,99 1,10 1,12 1,26 
Finančné a poisťovacie činnosti 3,73 4,73 1,31 1,70 1,12 1,29 1,24 1,36 
Činnosti v oblasti nehnuteľností 1,43 1,39 0,72 0,84 0,69 0,84 0,79 0,87 
Nezistené 6,98 4,71 6,52 6,52 5,64 5,19 6,82 6,56 
Neaplikovateľné 10,13 5,09 10,56 8,55 9,71 6,24 9,69 9,02 
Oblasť NUTS 3 Žilinský Banskobystrický Košický Prešovský 
Priestorový typ migrácie v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej v rámci z inej 
Priemyselná výroba, ťažba a 
dobývanie a iné odvetvia 23,91 21,55 23,17 20,62 21,34 21,83 21,99 20,98 

Veľkoobchod a maloobchod, 
doprava a skladovanie, 
ubytovacie a stravovacie služby 

18,80 17,46 18,42 17,26 19,52 16,97 17,60 16,54 

Odborné, vedecké a technické 
testovanie a analýzy, 
administratívne a podporné 
služby 

4,22 5,34 4,49 5,52 4,85 5,50 4,41 5,09 

Verejná správa a obrana, 
vzdelávanie, zdravotníctvo a 
sociálna pomoc 

19,70 26,54 20,71 26,80 21,30 27,15 21,31 27,13 

Iné služby 1,98 2,79 2,02 2,76 2,06 2,61 2,18 2,98 
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
rybolov 3,65 3,31 6,74 5,07 4,53 3,83 5,58 4,43 

Stavebníctvo 7,29 5,38 5,09 4,81 4,95 5,52 7,22 5,62 
Informácie a komunikácia 1,41 2,18 1,38 2,02 1,64 2,09 1,03 1,52 
Finančné a poisťovacie činnosti 1,35 1,53 1,47 1,57 1,46 1,47 1,28 1,53 
Činnosti v oblasti nehnuteľností 0,59 0,79 0,67 0,84 0,83 0,98 0,56 0,76 
Nezistené 6,24 5,44 6,95 6,24 7,45 6,13 7,08 6,23 
Neaplikovateľné 10,85 7,69 8,87 6,47 10,07 5,92 9,76 7,20 

Tabuľka č.3: Odvetvie ekonomickej činnosti migrantov  
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube, vlastné spracovanie dát 
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3 Negatíva migračných dát zo sčítania 

Hoci možnosti, ktoré poskytujú migračné dáta zo sčítania 2011 môžu vhodne dopĺňať údaje z bežnej 
evidencie, môžeme tvrdiť, že majú aj svoje nedostatky. Prvým je dostupnosť ďalších potencionálne 
možných kombinácií údajov (ku dňu písania predloženej práce) napríklad forma vlastníctva bytu, 
ktorá by bola veľmi dobrým podkladom pre hlbšie analýzy mier mobility. Z geografického pohľadu by 
bolo prínosné, keby bolo uvedené z akého kraja prichádzajú migranti, čo by sa dalo aplikovať aj na 
hodnotenie regionálnych rozdielov v štruktúre odchádzajúcich, resp. prichádzajúcich osôb. Taktiež by 
bolo vhodné keby priestorový detail bol aspoň na okresnej úrovni, čo by umožnilo lepšie možnosti 
komparácie s už existujúcimi (nie len migračnými) štúdiami, ktoré prevažne pracujú s okresným 
administratívnym členením. 
 
 

Záver 

V predloženej práci sme uviedli niekoľko možných príkladov použitia migračných dát zo sčítania 
obyvateľov, domov a bytov 2011. Tieto dáta poskytujú mnoho rôznych charakteristík migrantov, ktoré 
bežná evidencia neposkytuje. To vytvára nové možnosti skúmania vnútornej migrácie na Slovensku, 
ktoré by mohlo vhodne doplniť existujúce štúdie o ďalšie vysvetľujúce faktory. Najväčšou výhodou 
týchto dát je ich (potencionálna) rozmanitosť. Okrem klasických štruktúr, ktoré sa týkajú migrantov 
(ako vek, pohlavie, vzdelanie a i.) poskytujú, resp. by mohli poskytovať údaje o zamestnaní, 
vlastníctve bytu (alebo vzťahu k vlastníkovi bytu), v prípade žien podľa počtu narodených detí 
a iných. Hoci dostupnosť detailnejších údajov je v súčasnosti problematická, ich potenciálne využitie 
je veľké. 
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REGIONÁLNA DIFERENCIÁCIA PLODNOSTI NA SLOVENSKU V KOHORTNOM 
POHĽADE (NA PRÍKLADE VÝSLEDKOV SČÍTANÍ OBYVATEĽOV 1991, 2001 A 2011)1 

REGIONAL DIFFERENTIATION OF FERTILITY IN SLOVAKIA COHORT LOOKING 
(BASED ON DATA FROM THE CENSUS OF POPULATION IN 1991, 2001 AND 2011) 

 
 
 

Michal KATUŠA, Branislav ŠPROCHA 
 
 
Abstract: 
Historically unique transformational processes of  reproductive behavior, which goes through Slovakia in the 
last quarter century, are so complex nature that the cohort fertility indicators of the generations since the early 
70s are influenced greatly. The inner transformation of fertility is underway in the whole country, but several 
indications point to some regional specificities. It appears that they are partly determined by the persistence 
of certain reproductive patterns leading to increased fertility and to a different structure of the female by 
parity. In addition, the formation of regional disparities is also caused by different timing of changes in 
reproduction in combination with different dynamics and depth of distribution of these changes. In certain 
regions we can see a tendency towards a higher fertility realized in the last two intercensal periods and vice 
versa in the other fertility processes in which relatively dynamic changes in intensity and character are 
undergoing. The paper mainly analyze regional differentiation of fertility in Slovakia by cohort view, identify 
their spatial patterns and any changes in time. 

Kľúčové slová: generačná plodnosť, regionálna diferenciácia, okresy, Slovensko, sčítanie obyvateľov 1991 – 
2011 

Key words: generational fertility, regional differentiation, districts, Slovakia, census 1991 - 2011 
 
 
 

Úvod 

Slovensko podobne ako ďalšie postkomunistické krajiny prechádza po roku 1989 výraznou 
celospoločenskou transformáciou, ktorá sa okrem iného prejavila aj v historicky jedinečných 
zmenách v charaktere reprodukčného správania. Z pohľadu procesu plodnosti sme svedkami 
výrazného prepadu jej intenzity hlboko pod záchovnú hranicu a následnej stabilizácie na veľmi 
nízkej úrovni. Súčasne dochádza k transformácii jej charakteru z pohľadu legitimity a vekového 
rozloženia, keď hlavným znakom je predovšetkým starnutie vekového profilu. Tieto a ďalšie 
posuny sú podrobne analyzované v desiatkach odborných článkov a pozornosti sa im dostáva aj 
mimo vedeckej obce. Menej frekventovanou je analýza regionálnych rozdielov a ich zmien v čase. 
Najčastejšie za týmto účelom bývajú využívané prierezové indikátory (napr. úhrnná plodnosť). 
O využití kohortných ukazovateľov na tento účel sme v slovenských podmienkach v čase písania 
tohto príspevku nemali žiadnu informáciu.2 Jedným dychom dodávame, že je to veľká škoda, 
pretože práve v čase tak prevratných zmien, keď jedným z hlavných faktorov je odkladanie 
materských štartov a zmeny v časovaní a parity môže byť použitie prierezových indikátorov veľmi 
problematické. Navyše v prípade regionálnych analýz svoju úlohu zohráva aj rozdielne časovanie 
nástupu týchto zmien, ich odlišná dynamika presadzovania sa ako aj samotná medzigeneračná 
hĺbka. Vo všeobecnosti pritom platí, že kohortné ukazovatele sú v čase stabilnejšie (nie sú tak 
náchylné na externé faktory), k ich zmenám dochádza až pri vnútornej transformácii procesu 
a navyše na rozdiel od transverzálnych vyjadrujú skutočnú realizovanú plodnosť. Na druhej strane 
v spojitosti s regionálnym aspektom, ich nevýhodou je nedostupnosť v intercenzálnom období. 

1 Príspevok je čiastkovým výsledkom projektu VEGA č. 1/0026/14 „Transformácia plodnosti žien Slovenska 
v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050“ 
2 Určitou výnimkou sú dva kartogramy v najnovšom Demografickom atlase Slovenska (Bleha, Vaňo, Bačík 
2014), ktorých zostavovateľom však bol jeden z autorov tohto príspevku. 
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Práve sčítania obyvateľov vďaka otázke (resp. otázkam) na počet narodených detí žene 
v kombinácii s jej trvalým bydliskom a vekom (resp. rokom narodenia) predstavujú jedinečný zdroj 
vstupných údajov pre konštrukciu niektorých kohortných ukazovateľov plodnosti aj na regionálnej 
úrovni. 
Cieľom nášho príspevku je analyzovať úroveň a charakter realizovanej plodnosti v okresoch 
Slovenska, poukázať na jej zmeny v čase a prípadné posuny v priestorových vzorcoch. Za týmto 
účelom využívame údaje z posledných troch sčítaní obyvateľov (1991, 2001 a 2011). Z nich sú 
konštruované niektoré hlavné indikátory kohortnej plodnosti pre ženy na konci reprodukčného 
veku resp. po jeho skončení (vo veku 45 – 54 rokov). Okrem toho sa zameriavame aj na rozdiely 
v úrovni realizovanej plodnosti v mladších kohortách žien (vo veku 20 – 29 rokov).  
 
 
 

1 Úroveň konečnej plodnosti a jej priestorové rozdiely 

Konečná plodnosť ako priemerný počet detí, ktorý sa narodil žene z príslušnej kohorty počas jej 
reprodukčného obdobia, má na Slovensku dlhodobo klesajúcu tendenciu. Ešte generáciám žien 
narodených v druhej polovici 30. a na začiatku 40. rokov minulého storočia sa narodilo v priemere 
2,5 – 2,6 detí. Ženy z  polovice 60. rokov sú poslednými, ktoré mali viac ako dve deti. Aj keď 
kohorty zo začiatku 70. rokov ešte nemali v čase sčítania 2011 ukončenú reprodukciu, je zrejmé, že 
ich realizovaná plodnosť už s najväčšou pravdepodobnosťou nedosiahne hranicu dvoch detí. 
Medzigeneračne sa postupne menila aj štruktúra žien podľa parity. Najstaršie kohorty mali 
najčastejšie tri a viac detí, no smerom k mladším generáciám sa ich zastúpenie výrazne znižovalo. 
Do popredia sa postupne dostával dvojdetný model rodiny. Jeho dominanciu nájdeme 
predovšetkým u žien narodených v 60. rokoch. Na druhej strane bezdetnosť a jednodetnosť boli 
pomerne zriedkavé javy. Až u žien z druhej polovice 60. rokov môžeme vidieť začiatok zmien 
v modeloch formovania veľkosti rodiny na Slovensku.  
 
 

  
Obrázok 1: Vývoj kohortnej plodnosti žien Slovenska narodených v rokoch 1935 – 1975  
Obrázok 2: Vývoj štruktúry žien Slovenska narodených v rokoch 1935 – 1975 podľa počtu detí 
 
Pozn.: línie so značkami bez výplne znázorňujú tie generácie, ktoré v čase SODB 2011 ešte nemali ukončenú 
reprodukciu 

Zdroj údajov: ŠÚ SR, SĽDB 1991, SODB 2001 a 2011;výpočty autorov 
 
Podľa niektorých podrobnejších kohortných analýz (pozri napr. Šprocha 2014 a 2015, Potančoková 
2008) práve generácie z prvej polovice 70. rokov najvýraznejšie zasiahne transformačný proces 
a celková premena charakteru plodnosti sa postupne bude medzigeneračne ďalej prehlbovať. 
Štruktúra žien podľa parity prejde značnou premenou, ktorej hlavnými znakmi sa stáva odklon od 
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dvojdetného modelu rodiny, zvyšovanie podielu celoživotne bezdetných žien a nárast zastúpenia 
žien len s jedným dieťaťom. 
Regionálne analýzy reprodukčného správania (pozri napr. Jurčová, Mészáros a kol. 2006, 2010; 
Šprocha a kol. 2013; Bleha a kol. 2014; Katuša, Ďurček 2013) dlhodobo potvrdzujú existenciu 
pomerne výrazných priestorových rozdielov v intenzite ako aj v charaktere procesu plodnosti. 
Použitie prierezových ukazovateľov síce čiastočne komplikuje vyhodnotenie získaných výsledkov, 
ale pri určitom zovšeobecnení môžeme povedať, že proces transformácie plodnosti prebieha aj na 
regionálnej úrovni a jeho základné črty sa prejavujú (aj keď nie v rovnakej miere) vo všetkých 
okresoch. Veľmi dôležitým diferenciačným znakom sa pritom ukazuje byť časovanie nástupu 
týchto zmien. Aj preto okresy veľkých miest mali už na začiatku 90. rokov veľmi nízku plodnosť 
s častejším posunom do vyššieho veku, no v súčasnosti už dokonca v niektorých prípadoch 
prekračujú celoslovenský priemer. Celková hĺbka odkladania a rozmer následnej rekuperácie tak 
spolu s iniciačnou úrovňou predstavujú základné premenné samotnej úrovne plodnosti aj na 
regionálnej úrovni. Aj keď plodnosť klesla v podstate vo všetkých okresoch naďalej registrujeme 
oblasti, ktoré si udržiavajú relatívne vyššie hodnoty úhrnnej plodnosti. Ide predovšetkým o okresy 
východného Slovenska (s výnimkou krajného východu) a tiež priestoru Oravy. Naopak najnižšiu 
plodnosť má väčšina západoslovenských a stredoslovenských okresov s výnimkou Bratislavy a jej 
zázemia. V prípade stredného Slovenska je to už spomínaný sever a čiastočne aj oblasť na juhu 
napájajúca sa na okresy s vyššou plodnosťou na východe republiky. Hlbšia analýza tiež ukázala, že 
v prevažnej miere platí, že v okresoch s vyššou plodnosťou ženy vstupujú do materstva skôr 
a celkový vekový profil je posunutý do mladšieho veku. Naopak mnohé okresy s nízkou 
plodnosťou sa vyznačujú pomerne vysokým priemerným vekom pri prvom pôrode a pokročilým 
starnutím plodnosti. Určitou výnimkou sú niektoré bratislavské okresy.  
Keďže ide o pomerne stabilné rozloženie v čase i priestore, predpokladáme, že podobné výsledky 
by mohla priniesť aj kohortná analýza. Regionálne analýzy prierezových ukazovateľov tiež 
postupne poukázali najmä v poslednej dekáde na  určitý konvergenčný trend. Potvrdí sa 
zbližovanie okresov alebo v prípade realizovanej plodnosti sme skôr svedkami prehlbovania 
rozdielov? Prvé použité sčítanie z roku 1991 v podstate prináša obraz regionálnych rozdielov 
a charakteru plodnosti, ktoré sa formovali u žien realizujúcich väčšinu zo svojej reprodukcie 
v období reálneho socializmu. Nasledujúci a predovšetkým posledný cenzus už do značnej miery 
v sebe skrýva dopady bezprecedentných celospoločenských zmien naštartovaných po roku 1989. 
Ako sa tieto premietli do regionálnej úrovne kohortnej plodnosti a ako a či vôbec sa zmenili 
priestorové vzorce realizovanej plodnosti? 
Obrázok 3 prezentujúci hodnotu konečnej plodnosti žien v okresoch Slovenska podľa výsledkov 
jednotlivých sčítaní jednoznačne poukazuje na dva základné závery. Prvým je celkový pokles 
realizovanej plodnosti, ktorý v posledných dvoch intercenzálnych obdobiach zasiahol všetky 
okresy Slovenska. Potvrdzujú to aj nasledujúce údaje. Kým na začiatku 90. rokov len v piatich 
okresoch (všetko mestské okresy Bratislavy) bola konečná plodnosť pod hranicou dvoch detí 
a naopak v deviatich ešte prekračovala úroveň troch detí, podľa posledného sčítania menej ako dve 
deti mali v priemere už ženy v 11 okresoch a nad hranicu troch detí sa dostal už len jeden 
(Námestovo).  
Druhé zistenie hovorí o pretrvávaní určitých regiónov, pre ktoré zostáva typickým vyšší priemerný 
počet detí na ženu. V podstate v zhode s prierezovými analýzami môžeme povedať, že ide najmä 
o oblasti východného Slovenska (najmä v Prešovskom kraji) a oravské okresy na severe stredného 
Slovenska. Najnižšiu realizovanú plodnosť nachádzame v mestských okresoch Bratislavy, Košíc, 
ku ktorým sa postupne pridáva aj dvojička Banská Bystrica a Zvolen. Aj tieto závery sú v súlade 
s predchádzajúcimi zisteniami. Súčasne sa tiež potvrdzuje určitý konvergenčný trend.  
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Obrázok 3: Kohortná plodnosť žien vo veku 45 – 54 rokov v okresoch Slovenska podľa výsledkov sčítaní obyvateľov  z 
rokov 1991, 2001 a 2011 

 
Zdroj údajov: ŠÚ SR, SĽDB 1991, SODB 2001 a 2011;výpočty autorov 

 
V pozadí hodnôt konečnej plodnosti sa môže skrývať rôzna štruktúra žien podľa počtu narodených 
detí. Vo väčšine okresov sa na začiatku 90. rokov a nového milénia podiel trvalo bezdetných žien 
pohyboval na úrovni do 10 %. Výnimkou boli len okresy Bratislavy. Výsledky z posledného 
sčítania potvrdili rozširovanie tohto fenoménu aj mimo priestor hlavného mesta. Celkovo až v 21 
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okresoch podiel bezdetných žien vo veku 45 – 54 prekročil hranicu 10 %. Okrem spomínanej 
Bratislavy, išlo o košické okresy a ďalšie celky s veľkými administratívnymi a hospodárskymi 
centrami (napr. okres Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Prešov, Banská Bystrica a pod.).  
Tak ako bezdetnosť ani jednodetný model nepatril v minulosti medzi príliš rozšírené reprodukčné 
vzorce. Výsledky zo sčítania 1991 poukazujú na častejšiu prítomnosť žien len s jedným dieťaťom 
vo väčšine okresov južného Slovenska a tiež v okresoch s väčšími mestami, prípadne 
v administratívnych celkoch na ne nadväzujúcich. Naopak najmenej frekventovaným bol tento 
model na severe a východe Slovenska (s výnimkou mestských okresov Košíc). Ako už naznačoval 
celorepublikový vývoj, postupne sa medzigeneračne váha žien s jedným dieťaťom zvyšuje. 
Potvrdzuje sa to aj na regionálnej úrovni. Okrem tradičných centier sa pridávajú aj ďalšie regióny 
najmä na západnom a strednom Slovensku, ale postupne sa pridávajú aj oblasti východu republiky 
najmä v košickom kraji. Naďalej však platí, že väčšina okresov Prešovskej kraja na Orave 
a Kysuciach sa vyznačuje podpriemerným zastúpením žien, ktorým sa narodilo len jedno dieťa. 
Práve tieto okresy sú priestorom, kde sa dlhodobo nachádza najvyššie zastúpenie žien s vyšším 
počtom detí. V čase sa však postupne aj v týchto regiónoch presadzuje príklon k menšiemu počtu 
detí. S klesajúcim počtom regiónov s touto charakteristickou črtou sa narúša aj kompaktnosť tohto 
priestoru Kým na začiatku 90. rokov až v 21 okresoch mala viac ako polovica žien vo veku 45 – 54 
rokov tri a viac detí, v sčítaní z roku 2011 ich už vieme identifikovať len 6.V každom z nich navyše 
došlo k poklesu zastúpenia tejto skupiny žien, čo do budúcnosti prinesie ďalšie znižovanie ich 
počtu. Môžeme predpokladať, že príklon k početným rodinám bude aj na regionálnej úrovni 
postupne minulosťou a stane sa vo väčšine regiónov len súčasťou reprodukčných stratégií úzkej 
skupiny žien.  
Dvojdetný model rodiny sa na Slovensku spája predovšetkým so ženami narodenými v 60. rokoch 
minulého storočia. Potvrdzuje sa to aj na regionálnej úrovni, keďže podiel žien s dvomi deťmi mal 
rastúci trend práve smerom k poslednému sčítaniu.3 Napríklad na začiatku 90. rokov len v jednom 
okrese (Zvolen) váha týchto žien prekročila hranicu 50 %, no v poslednom cenze sa ich počet 
zvýšil už na 31. Väčšinou ide o mestské okresy Bratislavy a Košíc, ďalej okresy južného 
a juhozápadného Slovenska, priestor v zázemí Bratislavy a niektoré celky s väčšími 
administratívnymi centrami (Banská Bystrica, Martin). V týchto oblastiach je dlhodobo 
podpriemerné zastúpenie žien s tromi a viac deťmi (to navyše ešte klesá) a aj keď úroveň 
bezdetnosti a jednodetnosti tu je vyššia, nejde o také dramatické čísla v predmetných kohortách, 
ktoré by výraznejšie mohli ohroziť dominanciu dvojdetného modelu. V súvislosti s tým 
v priestoroch s častejším príklonom k početnejšej rodine môžeme identifikovať výrazne nižšie 
zastúpenie žien práve s dvomi deťmi. Ako sme už uviedli vyššie, ide predovšetkým o viaceré 
východoslovenské okresy a regióny severného Slovenska.4 Intercenzálny vývoj však aj v ich 
prípade naznačuje, že postupne dochádza aj v tomto priestore k určitému zvyšovaniu zastúpenia 
žien práve s dvomi deťmi na úkor modelu s vyšším počtom.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Keďže cieľovou populáciou sú ženy vo veku 45 – 54 rokov, išlo v sčítaní 2011 predovšetkým o ženy 
narodené od druhej polovice 50. do druhej polovice 60. rokov. 
4 Veľmi špecifické postavenie má okres Námestovo, kde na začiatku 90. rokov len približne každá desiata 
žena uviedla, že sa jej narodili práve dve deti. V poslednom sčítaní ich zastúpenie vzrástlo, no naďalej ide len 
o približne 15 % žien vo veku 45 – 54 rokov. 
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Obrázok 4: Podiel žien s jedným dieťaťom vo veku 45 – 54 rokov v okresoch Slovenska podľa výsledkov sčítaní 1991, 
2001 a 2011 
 

Zdroj údajov: ŠÚ SR, SĽDB 1991, SODB 2001 a 2011;výpočty autorov 
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Obrázok 5: Podiel žien s tromi a viac deťmi vo veku 45 – 54 rokov v okresoch Slovenska podľa výsledkov sčítaní 1991, 

2001 a 2011 
Zdroj údajov: ŠÚ SR, SĽDB 1991, SODB 2001 a 2011;výpočty autorov 
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Obrázok 6: Podiel žien s dvomi deťmi vo veku 45 – 54 rokov v okresoch Slovenska podľa výsledkov sčítaní 1991, 2001 
a  2011 
 

Zdroj údajov: ŠÚ SR, SĽDB 1991, SODB 2001 a 2011;výpočty autorov 
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2 Realizovaná plodnosť mladších žien 

Hlavnými nositeľkami zmien v reprodukčnom správaní sú predovšetkým ženy, ktorých začiatok 
celospoločenského transformačného procesu zasiahol pri vstupe do reprodukčného obdobia. Ide 
o generácie narodené na konci 60. a najmä na začiatku 70. rokov. S každou mladšou kohortou sa 
proces transformácie prehlboval. Keďže tieto osoby v čase posledného sčítania ešte nemali viac 
ako 40 rokov, nevieme v súčasnosti na regionálnej úrovni s určitosťou povedať aké hodnoty 
dosiahne ich konečná plodnosť a akou štruktúrou podľa počtu detí sa budú vyznačovať. Pre 
pochopenie odlišného nastavenia reprodukčných modelov v jednotlivých okresoch Slovenska 
najmä z pohľadu časovania však zaujímavé informácie prináša aj analýza realizovanej plodnosti 
mladších žien. V nasledujúcej časti príspevku sa preto zameriame na jej úroveň, a to v skupine 
osôb vo veku 20 – 29 rokov. Porovnanie s predchádzajúcimi sčítaniami nám tiež umožní si získať 
určitý obraz o celkovej intenzite medzigeneračného odkladania.  
Na celoslovenskej úrovni sa medzi sčítaniami 1991 a 2011 priemerný počet detí na jednu ženu vo 
veku 20 – 29 rokov znížil z takmer 1,2 dieťaťa na približne 0,5 dieťaťa. Kohorty žien narodené 
prevažne v 80. rokoch tak mali v porovnaní so ženami zo 60. rokov v priemere o takmer 0,7 
dieťaťa menej. Pokles realizovanej plodnosti v predmetnej vekovej skupine zasiahol v podstate 
všetky okresy. Najvýraznejšie to platilo pre okresy Bratislavy a Košíc,  niektoré okresy s veľkými 
hospodárskymi centrami (Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica) a niektoré ďalšie 
administratívne celky najmä na západnom a čiastočne aj strednom Slovensku. Celkovo v 17 
okresoch sa medzi sčítaniami 1991 a 2011 realizovaná plodnosť vo veku 20 – 29 prepadla o viac 
ako dve tretiny. Naopak vo viacerých východoslovenských okresoch (najmä Gelnica, Kežmarok, 
Sabinov, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa, Trebišov) uvedený pokles nedosahoval ani 40 %. 
Spolu išlo o 11 okresov, pričom na celoslovenské pomery podpriemerné zníženie5 evidujeme aj 
v ďalších 18 okresoch. Zväčša opäť išlo o východné a čiastočne aj sever stredného Slovenska. 
Práve tieto dve oblasti boli na začiatku 90. rokov typickými vyššou realizovanou plodnosťou 
v mladšom veku. V dvoch okresoch (Stropkov a Kežmarok) kohortná plodnosť dosahovala 
dokonca už viac ako 1,4 dieťaťa na ženu. Nad hranicou 1,3 dieťaťa na ženu sa v tomto období 
nachádzalo celkovo 15 okresov. Menej ako jedno dieťa mali len prvé štyri bratislavské okresy 
a štvrtý košický okres. K hranici jedného dieťaťa na ženu sa tiež výrazne priblížila Banská Bystrica 
a niektoré už viackrát spomínané okresy s významnými hospodárskymi centrami (Trenčín, Trnava, 
Žilina, Zvolen). Je zrejmé, že tieto regióny sa asi najviac odlišovali od ostatných regiónov 
Slovenska v časovaní reprodukčných štartov a napĺňaní reprodukčných zámerov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Priemer za Slovensko predstavoval pokles o niečo viac ako 56 % 
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Obrázok 7: Realizovaná plodnosť žien vo veku 20 – 29 rokov v okresoch Slovenska podľa výsledkov sčítaní 1991, 2001 
a 2011 

 
Zdroj údajov: ŠÚ SR, SĽDB 1991, SODB 2001 a 2011;výpočty autorov 

 
Ako sme už spomenuli v 90. rokov a v prvej dekáde nového milénia, postupne všetky okresy 
Slovenska zasiahol fenomén transformácie procesu plodnosti odkladaním. Rovnako sme tiež 
ukázali, že nedošlo k nemu s rovnakou dynamikou a hĺbkou v celom slovenskom priestore. Pri 
určitom zovšeobecnení sa dá povedať, že najmenšími zmenami prešli viaceré východoslovenské 
okresy. Aj preto v tejto oblasti aj v súčasnosti nachádzame častejšie celky s nadpriemernou 
realizovanou plodnosťou žien vo veku 20 – 29 rokov. Nad hranicou 1 dieťaťa na ženu však zostali 
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už len dva okresy (Gelnica a Kežmarok). Ďalších 12 celkov však dosahuje úroveň 0,7 – 1 dieťa. 
S výnimkou Dunajskej Stredy a Námestova ide všetko o východoslovenské okresy. Jednoznačne 
najnižšiu kohortnú plodnosť majú ženy v mestských okresoch Bratislavy a Košíc spolu s okresom 
Banská Bystrica, Piešťany, Trnava, Ilava a Trenčín, kde na jednu ženu nepripadá ani 0,35 dieťaťa. 
Pod celoslovenským priemerom sa pritom nachádza až 46 okresov zväčša zo západného 
a stredného Slovenska.     
 

Záver 

Vo všetkých okresoch Slovenska v poslednom štvrťstoročí prebehla a prebieha významná 
a historicky jedinečná transformácia reprodukčného správania. Jedným z jej hlavných znakov je 
odkladanie materských štartov do vyššieho veku, ktorý významnou mierou pôsobí aj na štruktúru 
žien podľa počtu narodených detí (parity) a následne aj na úroveň kohortných indikátorov. Je 
zrejmé, že zmeny v procese plodnosti prebiehajú medzigeneračne, pričom za iniciátorky môžeme 
označiť ženy narodené na konci 60. na začiatku 70. rokov minulého storočia. 
Priestorová analýza kohortnej plodnosti z posledných troch sčítaní identifikovala pokles 
realizovanej plodnosti, ktorý zasiahol v podstate všetky okresy. Na druhej strane sa však potvrdila 
existencia niektorých regiónov s vyšším priemerným počtom detí na ženu. Ide v podstate v zhode 
s prierezovými analýzami najmä o okresy východného Slovenska predovšetkým v Prešovskom 
kraji a o oravské okresy na severe Slovenska. Súčasne tiež zaznamenávame určitý konvergenčný 
trend. Analýza poukázala aj na rozdiely v štruktúre žien podľa parity a v realizovanej plodnosti 
mladších kohort. Naďalej tak na Slovensku existujú pomerne výrazné aj keď zmenšujúce sa 
diferenciácie v regionálnej veľkosti rodín a počte narodených detí ako aj v časovaní nástupu 
materských štartov a tým aj plodnosti v mladších vekových skupinách (do 25 rokov). 
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VÝVOJ SLOVENSKÉ A ČESKÉ POPULACE V OBDOBÍ POSLEDNÍCH TŘECH CENZŮ 

V KONTEXTU PROSTOROVÝCH SOUVISLOSTÍ 

THE DEVELOPMENT OF THE SLOVAK AND CZECH POPULATIONS IN THE LAST 
THREE CENSUSES PERIOD IN THE CONTEXT OF SPATIAL CONSEQUENCES 

 
 

Renata KLUFOVÁ 
 
Abstract: 
Central Europe populations have witnessed to considerable demographic changes in recent decades. It is 
primarily the continuing trend of demographic ageing, connected to low fertility, continually improving 
mortality, lower level of nuptiality and marriages´ postponement which is linked to rising mean age at 
childbirth. The article focuses on the development of age structure among censuses 1991 – 2001 – 2011.  
Slovak and Czech districts are assessed in the context of spatial consequences.     

Klíčová slova: sčítání, věková struktura, demografické stárnutí, GIS, LISA analýza 

Keywords: census, age structure, demographic ageing, GIS, LISA analysis 
 
 

Úvod 

Poslední československé sčítání lidu se uskutečnilo 3. března 1991. Způsobem, jakým bylo 
provedeno, se nelišilo od sčítání předcházejících.  Rychle se měnící společensko-politická situace 
po listopadu 1989 se však odrazila v některých obsahových a metodických změnách: program 
sčítání byl rozšířen o otázku náboženského vyznání sčítané osoby, změněna byla klasifikace 
národností v návaznosti především na ústavní zákon č. 23/1991 Sb. – „Listinu základních práv a 
svobod“. Nebývale se tak rozšířil počet národností, za které byly výsledky zpracovány. Objevila se 
např. poprvé národnost moravská a slezská. Jeho význam je násoben tím, že zachycuje historický 
předěl ve společensko–ekonomickém vývoji České i Slovenské republiky. 
Sčítání uskutečněná ve světě kolem roku 2000 vycházela z metodických doporučení OSN a EU 
(rezoluce Ekonomické a sociální rady OSN č. 1995/7 ze dne 19. 7. 1995, doporučení pro sčítání lidí 
a domů kolem roku 2000 v regionu EHK). V souladu s těmito dokumenty byla připravena i sčítání 
2001 v obou republikách. Ve Slovenské republice upravoval tento census zákon č. 165/1998 Z. z. o 
sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 z 12. 5. 1998 a rozhodným okamžikem byl 26. 
květen 2001 (http://www7.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/about/). V České 
republice bylo sčítání 2001 také (poprvé od roku 1930) uskutečněno podle zvláštního zákona č. 
158/1999 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů ze dne 30. 6. 1999 
(https://www.czso.cz/csu/sldb/scitani_lidu_domu_a_bytu_v_roce_2001). Rozhodným okamžikem 
se stala půlnoc z 28. února na 1. března.  
Právním rámcem pro sčítání 2011 se na Slovensku stal zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 z 18. června 2008. Sčítání proběhlo na území celé SR 
k 21. květnu 2011. V ČR zajišťoval přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a 
zpřístupnění jeho výsledků na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2011, Český statistický úřad. Rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011 
(https://www.czso.cz/csu/sldb/o_scitani).  Historicky významné je toto sčítání především ze dvou 
důvodů: 
• Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 byly všechny členské státy 

EU poprvé povinny uspořádat sčítání ve stejném roce.  
• Obyvatelé SR i ČR si mohli poprvé v historii zvolit, zda vyplní sčítací formuláře v listinné či 

elektronické podobě.  
Srovnatelnost údajů Sčítání lidu, domů a bytů v čase je značně problematická. Je třeba vzít v 
úvahu, že od roku 1991 došlo ke změnám hranic krajů v ČR a změnám administrativního členění v 
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SR i k metodickým změnám v určitých ukazatelích. Nejpodstatnější změna, která nastala v roce 
2011, je publikování výsledků podle obvyklého pobytu osob, což výrazně ovlivňuje srovnatelnost, 
jelikož předchozí sčítání byla publikována podle trvalého pobytu (Havelková, 2014). Údaje ze 
sčítání 2011 pro Českou republiku byly tedy použity z předběžných výsledků, které jsou 
publikovány podle trvalého pobytu.  

 
 
 

1 Použité metody 

S ohledem na rozsah je příspěvek zaměřen primárně na srovnání vývoje věkové struktury obou 
populací a demonstraci možností využití nástrojů prostorové statistiky pro identifikaci 
„problematických“ regionů z hlediska jejich  demografického vývoje. Základním předpokladem 
pro hodnocení vývoje věkové struktury na regionální úrovni je příprava dat. Potřebné údaje byly 
získány z veřejně dostupných výsledků cenzů Českého statistického úřadu 
(https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu) a Inštitútu informatiky a štatistiky – 
sčítání 1991 a 2001 (http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/uvod/scitania.htm). Údaje ze sčítání 2011 
pro slovenské okresy byly získány z webovské stránky Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011, 
Výsledky v multidimenzionálnych tabulkách (http://census2011.statistics.sk/tabulky.html). 
Nezbytným a časově náročným krokem bylo předzpracování dat do podoby databáze použitelné 
pro výpočet základních charakteristik věkové struktury (podíly generací  0 – 14 let, 15 – 64, nad 65 
let a indexu stáří) tak, aby tato databáze mohla posloužit jako vstup do geografického informačního 
systému. Vzhledem ke změnám v administrativním členění Slovenska po roce 1991, kdy došlo 
k nárůstu počtu okresů, byly údaje za okresy ze sčítání 1991 přepočítány z důvodu srovnatelnosti 
na současné administrativní členění. Vlastní hodnocení bylo provedeno pomocí programu ArcGIS, 
jenž mj. disponuje nástroji prostorové statistiky. 
Pro srovnání vývoje věkových struktur české a slovenské populace (jako celků i na úrovni okresů) 
byla nejprve použita tempa růstu podílu jednotlivých generací a indexu stáří mezi jednotlivými 

sčítáními, vyjádřená pomocí relativního rozdílu 
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rok sčítání. Srovnání vývoje na úrovni okresů bylo provedeno pomocí tzv. LISA analýzy (Anselin, 
1994), která slouží k identifikaci prostorových shluků podobných hodnot v případě pozitivní 
prostorové autokorelace. Základní myšlenka vychází z tzv. Toblerova prvního zákona geografie 
(Tobler, 1970), podle kterého „všechno souvisí se vším, ale věci blízké spolu souvisejí více než 
věci vzdálené“. 
Globální charakteristiky prostorové autokorelace představují vždy jednu statistiku charakterizující 
celkovou prostorovou distribuci, jež může v extrémních případech indikovat shlukování nebo 
šachovnicový vzorek. Při jejich výpočtu vycházíme z předpokladu homogenity. Není-li tento 
předpoklad splněn, nemá použití jedné globální statistiky pro celé studované území smysl, neboť se 
tato statistika může v prostoru měnit. Může totiž nastat i situace, kdy v datech není prokázána 
globální prostorová autokorelace či shlukování, a přesto lze v některých místech shluky nalézt. Pak 
je vhodné použít lokální statistiky, které se vztahují ke konkrétnímu místu.   
Lokální indikátory prostorové autokorelace jsou v literatuře obvykle označovány zkratkou LISA 
(viz např. Fotheringham and Rogerson, 2009, Maškarinec, 2013). LISA statistiky slouží podle 
Anselina (1994) dvěma účelům: na jedné straně je lze interpretovat jako indikátory lokálních 
ohnisek nestacionarity či „problematických míst“ (tzv. hot   spots), na druhé straně je lze použít pro 
hodnocení vlivu jednotlivých lokalit na hodnotu globální statistiky a identifikaci „odlehlých 
hodnot“. 
Anselin (1994) definuje lokální indikátor prostorové asociace LISA jako statistiku, která splňuje 
následující dva požadavky: 
• LISA pro každou lokalitu (pozorování) indikuje rozsah signifikantního prostorového 

shlukování podobných hodnot kolem této lokality, 
• součet hodnot LISA pro všechna pozorování je úměrný hodnotě globálního indikátoru 

prostorové asociace I. 
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Lokální Moranův index iI  pro konkrétní okres i:  
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kde iu  je hodnota analyzovaného ukazatele u pro okres i a ijw hodnoty tzv. prostorových vah 
vyjadřujících změnu intenzity prostorových jevů (vzájemného ovlivňování se okresů) se změnou 
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 tj. zprůměrováním 

lokálních iI  dostaneme globální I , přičemž globální Moranův index I (prostorová analogie 
Pearsonova korelačního koeficientu) je počítán ze všech hodnot v souboru, zatímco lokální 
hodnoty jsou počítány pro jednotlivé jednotky (okresy) z jejich předem definovaného okolí, daného 

způsobem výpočtu prostorových vah ijw . V našem případě byly prostorové váhy modelovány 
pomocí inverzně vážených vzdáleností mezi centroidy jednotlivých okresů. Při výpočtu hodnot 
lokálního Moranova I pro každý okres byla použita prahová hodnota 50 km, empiricky zjištěná 
jako ideální pro vymezení okolí, ve kterém se okresy vzájemně nejvíce ovlivňují. 

 
 
 

2 Výsledky a diskuse 

2.1 Vývoj věkových struktur populací české a slovenské populace  

Věková struktura je ovlivněna demografickým vývojem v posledních zhruba 100 letech a do 
značné míry určuje trendy budoucího demografického vývoje v nejbližších desetiletích. 
Nejvýraznější vliv na aktuální věkovou strukturu populace má vývoj počtu narozených během 
posledních zhruba 100 let, určitý vliv má pochopitelně i úmrtnost a zejména v posledních letech sílí 
též vliv zahraniční migrace (Langhamrová, Vaňo, 2014). 
Počet obyvatel v české populaci celkem i v jednotlivých věkových skupinách měl v poválečné 
historii vývoj značně nepravidelný, přičemž pro kategorie produktivního (15 až 64 let) a 
poproduktivního věku (nad 65 let) platily trendy spíše růstové (s rozdílnou intenzitou). Dětská 
složka 0 až 14 let častěji vykazovala pokles, přírůstky byly pouze v poválečném období a 
v sedmdesátých letech jako důsledek přijatých pronatalitních opatření (ČSÚ, 2014). Věkové 
struktury obou populací a indexy stáří za jednotlivé cenzy obsahuje tabulka 1. 

 
 

rok stát 0 - 14 let 15 - 64 65 a více index stáří 

1991 ČR 21,0 66,3 12,6 60,2 
SR 24,9 64,8 10,3 41,3 

2001 ČR 16,2 70,0 13,8 85,4 
SR 18,9 68,9 11,4 60,2 

2011 ČR 14,3 69,6 15,8 110,5 
SR 15,3 72,0 12,7 82,6 

Tabulka 1: věková struktura a index stáří české a slovenské populace 1991 – 2011 
 

 (zdroje dat: www.czso.cz, http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/uvod/scitania.htm) 
 
Pro obě populace je společný patrný probíhající proces demografického stárnutí, kdy se v nich 
zvyšují podíly seniorů nad 65 let za současného poklesu podílů dětí ve věku 0 – 14 let, což názorně 
dokumentují i zvyšující se hodnoty indexu stáří. Přesto lze vypozorovat i rozdíly.  
Z tabulky je patrný rozdíl věkových struktur obou populací. Slovenská republika měla po celé 
sledované období příznivější věkovou strukturu.  Příčiny jsou poměrně dobře známé a 
v demografické literatuře detailně diskutované (z aktuálních publikací např. Langhamrová, Vaňo, 

89



2014).  Z hodnot v tabulce 1 lze také usuzovat na intenzivněji probíhající proces demografického 
stárnutí v České republice, jejíž index stáří vykazuje ke sčítání 2011 hodnotu vyšší než 100, 
zatímco ve Slovenské republice stále ještě převažuje generace dětí ve věku 0 – 14 let nad generací 
seniorů ve věku nad 65 let. V České republice poprvé přesáhl podíl seniorů nad 65 let dětskou 
složku již v roce 2006.  
Rovněž lze pozorovat rozdíl v podílech osob ve věku 15 – 64, tedy z větší části v produktivním 
věku. Zatímco v letech 1991 a 2001 byly tyto podíly příznivější pro Českou republiku, v roce 2011 
se situace obrátila ve prospěch Slovenska. Obě populace se velmi pravděpodobně z hlediska 
ekonomické struktury, tj. podílu osob v produktivním věku, nacházejí v období poměrně 
příznivého zastoupení pracovní síly – otevírá se tzv.demografické okno. Tato situace se nazývá 
také demografická dividenda. Jde o přechodné období, které se vyznačuje příznivým (vyšším) 
poměrem osob v ekonomicky aktivním věku oproti neaktivnímu věku. Tato specifická situace 
obecně nastává po výraznějším poklesu poctu živě narozených, kdy s určitým zpožděním narůstá 
relativní zastoupení osob v aktivním věku (Rychtaříková, 2011). Svou roli zde hraje také 
skutečnost, že se v produktivním věku obou populací nacházejí početně silné ročníky 70. let 
minulého století. 
Vývoj věkové struktury obou populací můžeme stručně porovnat pomocí temp růstu jednotlivých 
kategorií věkové struktury a indexu stáří mezi sčítáními 1991 – 2001 a 2001 - 1991 (viz tabulka 2). 
Obě populace mají společný nárůst indexu stáří, přičemž v období 1991 – 2001 se jednalo o nárůst 
vyšší (více jako 40%) než v období následujícím, což by mohlo býti ovlivněno nízkou úrovní 
porodnosti v 90. letech, tzv. relativní stárnutí (zdola věkové pyramidy). 

 
 

tempo růstu stát obyv. 0 - 14 let 15 - 64 65 a více 
index 
stáří 

1991/2001 ČR -0,7 -23,5 4,8 8,6 42,1 
SR 2,0 -22,7 8,5 12,5 45,5 

2001/2011 ČR 2,0 -10,0 1,5 16,3 29,3 
SR 0,3 -18,6 4,9 11,8 37,3 

Tabulka 2: tempa růstu jednotlivých kategorií věkové struktury a indexu stáří české a slovenské populace 1991 – 2011 
 

 (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Ve vývoji podílů dětské složky a podílu osob nad 65 let je patrná podobná trajektorie vývoje 
porovnávaných populací. Obě populace vykazují mezi sčítáními 1991 a 2001 pokles dětské složky 
populace zhruba o 23%, mezi sčítáními 2001 – 2011 vykazuje vyšší pokles Slovensko. Z toho lze 
usuzovat, že období zvýšené porodnosti, které v České republice kulminovalo v roce 2008, se na 
Slovensku neprojevilo v takové míře jako v Česku. Věkové kategorie 15 – 64 let a nad 65 let 
vykazují v obou desetiletích kladná tempa růstu, přičemž podíly osob ve věku 15 – 64 let se v obou 
zemích zvyšovaly rychleji mezi sčítáními 1991 a 2011 a v obou desetiletích rychleji na Slovensku. 
Zde je patrný vliv přechodu silných ročníků 70. let do produktivního věku. Srovnáme-li tempa 
růstu u generace seniorů, je z tabulky 2 patrné, že se tempo růstu podílu osob nad 65 let v ČR 
v období 2011 – 2011 téměř zdvojnásobilo v porovnání s obdobím mezi předcházejícími cenzy. 
Vývoj na Slovensku má stagnující tendenci s tím, že zde bylo tempo růstu podílu seniorů v 90. 
letech v porovnání s Českem vyšší.  

 
 

2.2 Prostorová analýza vývoje věkových struktur populací české a slovenské populace na 
úrovni okresů 

Chceme-li hodnotit české a slovenské okresy pomocí LISA analýzy, je nejprve vhodné otestovat 
základní charakteristiky věkové struktury okresů pomocí globálního Moranova I, které testuje 
existenci/neexistenci prostorové autokorelace v celém souboru. Hodnoty tohoto indikátoru pro 
vybrané charakteristiky (indexy stáří a tempa jejich růstu) obsahuje tabulka 3.   
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ukazatel hodnota Moranova I pseudo p-hodnota 
Index stáří 1991 0,730 0,001 
Index stáří 2001 0,161 0,062 
Index stáří 2011 0,477 0,001 
Tempo růstu indexu stáří 91 – 01 0,151 0,001 
Tempo růstu indexu stáří 01 - 11 0,203 0,001 

Tabuľka 3: výsledky testování prostorové autokorelace vybraných proměnných  
 (zdroj: vlastní zpracování v programu GeoDa) 

 
 

S výjimkou indexu stáří v roce 2001, vykazují všechny proměnné statisticky významnou 
prostorovou autokorelaci, tj. okresy navzájem blízké mají tendenci se ve sledovaných 
charakteristikách podobat více než okresy vzdálenější. LISA analýza nám může posloužit 
k identifikaci shluků s vysokými/nízkými hodnotami sledované proměnné a tzv. outliers (okresy 
s vysokou hodnotou sledovaného ukazatele v blízkosti shluku okresů s nízkými hodnotami či 
naopak). Výsledky provedené LISA analýzy pro hodnoty indexu stáří v roce 1991 znázorňuje 
obrázek 1. 
 
 
 

 
Obrázek 1: LISA analýza indexu stáří v roce 1991  

 (zdroj: vlastní zpracování v programu ArcGIS) 
 
Z obrázku 1 je patrná dichotomie Česko – Slovensko. Zatímco v České republice byly již v roce 
1991 identifikovány 2 výrazné shluky s vysokými hodnotami indexu stáří, na Slovensku byl 
identifikován jeden rozsáhlý shluk nízkých hodnot. Shluky okresů s méně příznivou věkovou 
strukturou v ČR lze označit z hlediska regionálního vývoje jako „hybridní“, neboť se v nich 
nacházejí jak jádrové oblasti (širší zázemí Prahy a Brna), tak i tzv. vnitřní periferie (Musil, Müller, 
2008), zčásti i okresy tzv. vnější periferie (příhraniční). Kompaktní shluk okresů s příznivou 
věkovou strukturou na Slovensku zcela jistě souvisí s ve východní části státu s existencí početné 
romské menšiny, pro kterou je typická vyšší porodnost, nižší střední délka života.  
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Obrázek 2: LISA analýza indexu stáří v roce 2011  
 

(zdroj: vlastní zpracování v programu ArcGIS) 
 
 
Z obrázku 2 je patrný vývoj v období 1991 – 2011, kdy došlo k rozpadu kompaktních shluků 
vysokých hodnot jak v České republice, tak do jisté míry nízkých hodnot na Slovensku. V České 
republice zřejmě došlo k jakési homogenizaci okresů z hlediska jejich demografického stárnutí, na 
Slovensku lze rozpad velkého kompaktního shluku okresů s příznivou věkovou strukturou vysvětlit 
určitou mírou heterogenizace okresů, kdy příznivá situace v okresech východního Slovenska 
přetrvává,  v Pováží, Oravě a Tatrách se již začíná věková struktura okresů výrazně měnit. Příčiny 
lze hledat zřejmě v rostoucí nezaměstnanosti daného období, která vedla k odchodu mladých a 
progresivních lidí do větších měst. O příčinách těchto změn lze v této fázi pouze spekulovat a 
příčiny by bylo nutno odhalit detailní analýzou demografických dat pro jednotlivé okresy. U indexu 
stáří v roce 2011 se již objevují i odlehlé hodnoty (outliers) v zázemí Bratislavy (např. okres 
Senec), jež naznačují probíhající proces suburbanizace v zázemí hlavního města (Šveda, 2011, 
Sopirová, 2011).  
 
 

 
Obrázek 3: LISA analýza tempa růstu indexu stáří v období 1991 - 2001  

 (zdroj: vlastní zpracování v programu ArcGIS) 
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Obrázek 3 představuje prostorovou distribuci tempa růstu indexu stáří mezi sčítáními 1991 – 2001. 
I zde jsou patrné nápadné odlišnosti mezi českou a slovenskou populací. Většina českých okresů 
vykazuje nízké hodnoty tohoto ukazatele, neboť postupující demografické stárnutí bylo v českých 
okresech patrné již v roce 1991. Na Slovensku objevuje v tomto období shluk okresů s vysokými 
hodnotami tempa růstu indexu stáří v Banskobystrickém kraji a naopak shluk nízkých hodnot 
v okolí Košic. Zde bychom opět mohli usuzovat na vliv suburbanizace Košic či národnostní 
struktury. To je však nutno doložit detailní analýzou dat.  
Výsledky LISA analýzy tempa růstu mezi sčítáními 2011 a 2011 ukazuje obrázek 4. Zde je patrný 
kompaktní shluk nízkých hodnot ve Středočeském kraji. Většina okresů tohoto kraje vykazuje 
v posledních desetiletích příznivé tendence z hlediska demografického vývoje související 
s probíhající suburbanizací (Ouředníček, 2003, Ouředníček a kol., 2013) či v poslední době stále 
více diskutovanou kontraurbanizací – stěhováním lidí z měst na vzdálený venkov, tj. mimo blízké 
zázemí měst (Šimon, Ouředníček, 2010, Šimon, 2012, Šustrová, Šimon, 2012).  
 
 
 

 
 

Obrázek 4: LISA analýza tempa růstu indexu stáří v období 2001 - 2011  
 (zdroj: vlastní zpracování v programu ArcGIS) 

 
 
Nově se zformoval poměrně rozsáhlý a kompaktní shluk okresů  s vysokými tempy růstu stárnutí 
mezi cenzy 2001 – 2011 v oblasti slovenského Pováží a navazujících regionech. Existence tohoto 
shluku vede k úvahám o spojitosti demografického vývoje daných okresů s hospodářským 
vývojem, nezaměstnaností apod., což lze ovšem doložit následnou detailní komplexní analýzou 
nejen demografických dat. 
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3. Závěr 

Pro analýzu demografického vývoje je důležitá nejen velikost příslušné populace, ale i její věkové 
složení. Věková struktura populace je samozřejmě důležitá pro oblast ekonomickou a sociální. Na 
jejím základě lze například odhadnout, zda bude v populaci dostatek potenciálních pracovních sil, 
jaké budou potřebné kapacity škol i jaké budou očekávané náklady na výplatu důchodů a zdravotní 
péči. 
Populace České i Slovenské republiky jsou v posledních desetiletích konfrontovány s problémem 
demografického stárnutí, velmi intenzivně diskutovaným nejenom v odborné literatuře, ale např. i 
v médiích.  Základní příčiny demografického stárnutí lze spatřovat ve výrazném snížení úmrtnosti, 
zejména kojenců a snížené porodnosti. Již z výsledků sčítání 1991 v ČR a 2001 v SR bylo patrné 
výrazné demografické stárnutí, podobně jako v ostatních evropských zemích. V ČR se však 
projevovala perspektiva dalšího populačního stárnutí zřetelněji, než v SR. 
Jako první krok prostorové analýzy demografického stárnutí může posloužit LISA analýza, jež 
slouží jako nástroj průzkumné analýzy. Výše zmíněné závěry a interpretace jednotlivých shluků 
okresů se pohybují v této fázi v oblasti hypotéz a je potřeba je prokázat detailní analýzou 
demografických, ale i socio-ekonomických dat za použití vícerozměrných metod. Přesto je 
z uvedených příkladů patrné, že LISA může posloužit jako jakési „vodítko“ pro to, jakým směrem 
se v regionální analýze vybraných (nejen demografických) charakteristik ubírat dál. 
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Abstract:  
The basic outputs of the census include the age structure of the population. The age structure of the 
population is a result of demographic trends of the last 100 years. The age structure is affected by the level 
and changes in fertility, mortality and migration. In the Czech Republic, there have been significant changes 
in the intensity of fertility and significantly improved mortality rates during the last period. Infant mortality is 
very low and the mortality in middle and higher ages is improving. These changes have an impact on the 
demographic ageing of the population. This trend is visible also from the results of the population and 
housing census held in 2011. In comparison with the population and housing census held in 2001, the 
indicators evaluating the age structure reach higher values. The census also shows a noticeable difference in 
the age distribution among regions. Central Bohemian Region, Usti Region and Moravian-Silesian Region 
are the youngest regions and the oldest is the area between the Central Bohemian Region and the Pilsen 
Region and South Bohemian Region and Vysočina Region.  
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Úvod 

Mezi nejdůležitější výstupy ze sčítání lidu patří bezesporu údaje o věkové struktuře obyvatelstva. 
Věková struktura je výsledkem demografického vývoje za zhruba posledních 100 let. Vliv na ní má 
úroveň plodnosti, úmrtnosti a migrace. Tak jak se v posledních desetiletích mění intenzita 
plodnosti, roste průměrný věk matek, zlepšují se úmrtnostní podmínky a lidé se dožívají vyššího 
věku, dochází k rychlejšímu stárnutí populace. Toto lze jednoznačně vyčíst také z údajů Sčítání 
lidu, domů a bytů 2011. Údaje o věkové struktuře získané ze sčítání lidu jsou spolehlivé a přesné. 
Jen asi 0,3 % osob neuvedlo datum narození (ČSÚ, 2014). Pro Českou republiku je typická 
rozkolísaná nevyrovnaná věková struktura. Je to způsobeno střídáním silných a slabých ročníků 
narozených dětí. „Velikost loňského ročníku narozených – jak už bylo řečeno dříve – už nikdy 
neovlivníme (v malé míře snad teoreticky budoucí imigrací – ovšem s problémy, které nutně 
přinese), můžeme však být připraveni se znalostí velikosti tohoto loňského ročníku (ale i ročníku již 
řadu let v populaci žijícího) přizpůsobit různá potřebná zdravotní, vzdělávací a sociální zařízení 
pro předškolní děti i školáky, pro studenty i staré lidi, můžeme v budoucnu počítat s touto velikostí 
včas při úvahách o pracovním trhu a změnách rozsahu pracovních zdrojů, můžeme i mnoho 
dalšího, když si uvědomíme, že jednotlivé generace opakují ve svém životním cyklu vlastně stále 
velmi podobný rozvrh svých základních aktivit v průběhu života.“ (Roubíček, 1997, s. 331). Trend 
ve vývoji věkové struktury je vidět také v růstu hodnoty průměrného věku obyvatel. S výjimkou 
sedmdesátých let rostl průměrný věk do devadesátých let v intercenzálním období přibližně o jeden 
rok, po sčítání 1991 se však tempo růstu zrychluje, mezi sčítáním v roce 1991 a 2001 se průměrný 
věk zvýšil o 2,5 roku (z hodnoty 34,6 na 37,1 let pro muže, z 38,0 na 40,3 pro ženy a z hodnoty 
36,3 na 38,8 pro celou populaci). Pokračující populační stárnutí potvrzují také hodnoty průměrného 
věku v roce 2011 (pro muže 39,5 pro ženy 42,4 a celkem 41,0) (ČSÚ, 2014). 
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1 Vývoj věkové struktury obyvatelstva z pohledu sčítání 1991, 2001 a 2011 

Věková struktura obyvatelstva České republiky je výrazně deformována především změnami 
v úrovni porodnosti (slabé ročníky narozené v období první světové války a hospodářské krize ve 
30. letech a naopak silné ročníky po 2. světové válce a v 70. letech minulého století). V České 
republice jsou z pohledu plodnosti osob jasně viditelné změny v přístupu k mateřství a rodičovství, 
kdy po roce 1989 dochází k odkládání narození dítěte do vyššího věku a snížení plodnosti žen pod 
hranici prosté reprodukce. Zlepšují se také úmrtnostní poměry, velmi nízká je úroveň kojenecké 
úmrtnosti, snižuje se úmrtnost ve středním a vyšším věku, což má za následek nárůst počtu starších 
osob v populaci.  
Pro praktické rozhodování ministerstev a místních zastupitelstev a případné plánování služeb je 
důležité znát nejenom podíly zastoupení věkových skupin na daném území, ale je nutné znát také 
absolutní počty obyvatel v daných věkových skupinách. „Nejdiskutovanější skupinou obyvatelstva 
jsou osoby 65leté a starší. Počet osob této věkové skupiny v roce 2011 již převyšoval počet osob 
v dětském věku (0–14letí). Obyvatel ve věku 65 a více let je v ČR 16,04 %“ (Havelková, 2014, s. 3).  
 
 

2 Regionální rozdíly ve věkové struktuře obyvatel České republiky  

Změny ve věkové struktuře obyvatelstva jsou viditelné, i pokud srovnáme vývoj v krajích České 
republiky. Obrázek 1 ukazuje, jak se zvyšoval průměrný věk v krajích České republiky. 
Výrazně nejstarším krajem je podle výsledků všech sčítání Praha. V roce 1991 byl průměrný věk 
v Praze 38,8 let, do roku 2001 vzrostl téměř o 6 % na hodnotu 41,1 let a následně v roce 2011 byl 
již průměrný věk 41,9 let. Ještě v roce 1991 byl nejmladším krajem Karlovarský, s průměrným 
věkem 34,7 let, v roce 2001 se k němu ještě přidal kraj Ústecký, kdy v obou krajích byl průměrný 
věk 37,8 let. V roce 2011 byl nejmladším krajem Středočeský, s hodnotou průměrného věku 
40,2 let. Mezi roky 1991 a 2011 nejvíce zestárnul kraj Karlovarský. Průměrný věk ČR se za toto 
období zvýšil z 34,7 let na 40,8 let, tj. o 17,3 %. Výrazně se snížilo rozpětí průměrného věku mezi 
kraji. Zatímco v roce 1991 bylo vyšší než 4 roky, v roce 2011 bylo menší než 2 roky. 
 
 
 

 
Obrázek 1:Průměrný věk v krajích České republiky 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 
 
Pro hodnocení potřeb obyvatel v regionech je třeba znát také absolutní počty obyvatel. Jednotlivé 
kraje se z pohledu absolutních hodnot výrazně liší, počet osob je dán nejenom velikostí, ale 
především hustotou osídlení daného území. Mezi kraje s největším absolutním počtem obyvatel 
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v roce 2011 patří kraj Středočeský, Praha, Jihomoravský a Moravskoslezský. Naopak nejmenší 
absolutní počet osob je v kraji Karlovarském (viz tabulka 1).  
 
 

Název kraje Kód 1991 2001 2011 
Hlavní město Praha Pha 1 196 408 1 145 332 1 115 771 
Středočeský StČ 1 109 948 1 107 832 1 205 316 
Jihočeský JiČ 618 053 618 143 611 219 
Plzeňský Plz 553 929 543 522 541 224 
Karlovarský Kva 296 541 299 696 280 877 
Ústecký Úst 814 750 804 397 774 652 
Liberecký Lib 424 185 421 697 414 667 
Královéhradecký KHr 547 450 544 769 529 632 
Pardubický Par 504 230 503 457 495 515 
Vysočina Vys 510 138 508 033 497 024 
Jihomoravský JiM 1 137 569 1 124 599 1 114 111 
Olomoucký Olm 640 795 637 578 615 581 
Zlínský Zln 594 279 590 461 571 257 
Moravskoslezský MSl 1 264 301 1 249 106 1 180 567 
Celkem ČR 10 212 576 10 098 622 9 947 413 
Tabulka 1. Počet obyvatel v kraji  

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 
 
 

 

 
Obrázek 2: Index vývoje počtu obyvatel 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 
 

Obrázek 2 názorně ukazuje, jak v porovnání s rokem 1991 přibývalo či ubývalo v daném regionu 
obyvatelstvo. Index vývoje počtu obyvatel ukazuje, že nejrychleji přibývalo obyvatelstvo v kraji 
Středočeském (ve srovnání s rokem 1991 zde vzrostl počet obyvatel o 8,6 %) a naopak nejvíce 
ubylo obyvatel v kraji Moravskoslezském (o 6,6 %). Ve všech krajích, s výjimkou kraje 
Středočeského, byl v roce 2011 počet obyvatel nižší než v roce 1991. Změny ve věkové struktuře 
populace lze sledovat také z pohledu vývoje hlavních věkových skupin obyvatelstva. Můžeme si 
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populaci v krajích rozdělit na předproduktivní, kterou si pro účely tohoto příspěvku vymezíme 
věkem 0–19 dokončených let, na věk produktivní vymezený věkem 20–64 dokončených let 
a obyvatelstvo starší 65+ jako poproduktivní věk. Vzhledem rychlému nárůstu osob ve starších 
věkových skupinách zde vymezujeme i skupinu 85+ jako velmi starou populaci, která vyžaduje 
z pohledu regionu speciální služby. Zde jsou uvedeny údaje pro sčítání 2011. Vývoj změn 
v podílech osob v daném věku je uveden v grafech níže. Z tabulky 2 je patrné, že nejnižší podíl 
osob do 20 let má Praha. Ve sčítání 2011 byl podíl této věkové skupiny 18,2 %. Hodnoty pod 20 % 
mají také kraje Plzeňský, Jihomoravský a Zlínský. Naopak nejvyšší podíl mají kraje Středočeský 
a Ústecký – 21,2 %. Podíly osob v produktivním věku jsou v krajích mezi hodnotou 62,8 % (kraj 
Královéhradecký) a 64,3 % (kraj Karlovarský). Nejvyšší podíl osob v poproduktivním věku 65+ 
má Praha (17,9 %) a nejnižší kraj Středočeský (15,1 %). Také podíl velmi starých osob nad 85+ má 
nejvyšší Praha – 2 %, nejnižší naopak Karlovarský a Ústecký kraj – 1,2 %. 
 
 
 

Název kraje Kód 
Rozdělení osob podle věkových skupin (v %) 

0-19 20-64 65+ 85+ 
Hlavní město Praha Pha 18,2 63,9 17,9 2,0 
Středočeský StČ 21,2 63,6 15,1 1,3 
Jihočeský JiČ 20,3 63,8 15,9 1,4 
Plzeňský Plz 19,7 63,7 16,6 1,4 
Karlovarský Kva 20,5 64,3 15,2 1,2 
Ústecký Úst 21,2 64,0 14,7 1,2 
Liberecký Lib 20,9 63,9 15,2 1,5 
Královéhradecký KHr 20,3 62,8 16,9 1,6 
Pardubický Par 20,7 63,2 16,1 1,5 
Vysočina Vys 20,6 63,1 16,3 1,5 
Jihomoravský JiM 19,9 63,6 16,5 1,6 
Olomoucký Olm 20,1 63,7 16,2 1,5 
Zlínský Zln 19,9 63,6 16,5 1,5 
Moravskoslezský MSl 20,4 64,0 15,6 1,3 
Celkem ČR 20,2 63,7 16,1 1,5 
Tabulka 2. Podíly osob (v %) ve vybraných věcích v roce 2011 

Zdroj dat: Sčítání lidu 2011 
 
 
Jak se vyvíjí z pohledu posledních tří sčítání podíly základních věkových skupin v jednotlivých 
krajích je patrné z následujících obrázků. Podíl osob ve věku 0–19 ve všech krajích klesá (viz 
obrázek 3). V roce 1991 se tento podíl pohyboval mezi 26 až 32 %, v roce 2011 to bylo již jen mezi 
18 až necelých 22 %. Snižuje se tedy podíl mladých lidí ve všech krajích, populace stárne relativně. 
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Obrázek 3: Podíl osob 0-19 letých v letech 1991,2001,2011 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 
 
 
 

 
Obrázek 4: Podíl osob 20-64 letých v letech 1991,2001,2011 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 
 
 

Naopak pro produktivní populaci ve věku 20–64 let (obrázek 4) dochází nejprve k růstu populace 
v této věkové skupině u všech krajů mezi roky 1991 a 2001, pak následuje jen mírný nárůst či 
u některých krajů stagnace podílu do roku 2011.  
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Obrázek 5: Podíl osob 65 letých a starších v letech 1991,2001,2011 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 
 
Pokud sledujeme osoby v poproduktivním věku (obrázek 5), tak ve všech krajích roste podíl osob 
starších 65+, rychleji mezi sčítáními 2001 a 2011, kdy podíl 65+ je nejvyšší v kraji Praha (téměř 
18 %) a nejnižší v Ústeckém kraji (necelých 15 %). Rozpětí mezi jednotlivými kraji se však snížilo 
z více než 5 procentních bodů na méně než 3,5 bodu. 
 
 

 
Obrázek 6: Podíl osob 85 letých a starších v letech 1991,2001,2011 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 
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Také pro věk 85+ (obrázek 6) je patrný nárůst této věkové skupiny. Ještě v roce 1991 se podíl osob 
85+ pohyboval v krajích mezi hodnotou necelých 0,4 až 1,0 %. V roce 2011 se podíl osob 85+ 
zvýšil a pohyboval se v krajích mezi hodnotami 1,2 až 2,0 %. I pro věk 85+ má nejvyšší podíl 
těchto osob kraj Praha. Vzhledem k tomu, že se i nadále zlepšují úmrtnostní podmínky starších 
osob, lze předpokládat, že se podíl osob ve věku 65+ a 85+ bude i nadále zvyšovat. Kraje budou 
muset přijmout opatření, která zajistí těmto lidem důstojné stáří.  
Na rozvoj regionu má vliv také úroveň vzdělání populace v něm žijící. Sčítání lidu umožňuje zjistit 
počty a podíly osob s daným vzděláním. Pro jednoduchost uvažujeme pouze čtyři úrovně 
dosaženého vzdělání: základní, střední bez maturity, střední s maturitou a vyšší.  Obrázek 7 
ukazuje, jak se z pohledu let 1991, 2001 a 2011 vyvíjel podíl osob 20letých s maturitou nebo 
vyšším vzděláním ze všech osob daného věku.    
 
 
 

 
Obrázek 7: Podíl osob 20 letých s maturitou nebo vyšším vzděláním 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 
 

Výrazně nejvyšší podíly 20 letých osob s maturitou či vyšším vzděláním z osob tohoto věku má 
kraj Praha. V roce 1991 to bylo 55 % a pro roky 2001 a 2011 je to již 70 %.  Praha má tradičně 
nejpříznivější hodnoty vzdělanostní struktury a výrazně vyšší, než ostatní kraje. Naopak nejhůře na 
tom byl v roce 2011 kraj Vysočina s necelými 50 % osob 20 letých s maturitou nebo vyšším 
vzděláním. Výrazný růst podílu 20letých osob s maturitou je patrný především v poslední dekádě 
minulého století. 
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Obrázek 8: Podíl osob 30 letých s vyšším vzděláním 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 
 
Obrázek 8 ukazuje vývoj v letech 1991, 2001, 2011 podíl osob 30letých s vyšším vzděláním ze 
všech osob daného věku. I pro osoby ve věku 30 let má nejvyšší podíl osob s vyšším vzděláním 
v roce 2011 Praha (dosahuje hodnoty téměř 45 %). Nejnižší je opět kraj Vysočina s podílem 
necelých 15 % osob s vyšším vzděláním. K růstu podílu osob s vyšším vzděláním došlo až po roce 
2001. 
 
 
 

 
Obrázek 9: Podíl osob s vyšším vzděláním v populaci 30 letých a starších 

Zdroj dat: Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011 
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Ještě větší rozdíly mezi Prahou a ostatními kraji je vidět z obrázku 9, který ukazuje vývoj podílu 
osob s vyšším vzděláním v populaci starší 30 let ze všech osob daného věku.  
Podíl osob 30 letých a starších s vyšším vzděláním z osob daného věku byl v Praze v roce 1991 
necelých 20 % a v roce 2011 necelých 30 %. V ostatních krajích se pohyboval v roce 1991 
v hodnotách mezi 5–10 %, v roce 2011 se tato hodnota zvýšila na hodnotu mezi necelými  
10–16 %. Je vidět, že mezi Prahou a ostatními kraji je výrazný rozdíl v podílech osob s vyšším 
vzděláním. 
Z pohledu vzdělanostní struktury je tedy postavení kraje Praha výjimečné. Je to dáno koncentrací 
vysokých škol na území Prahy i řadou vhodných a atraktivních pracovních příležitostí pro osoby 
s vyšším vzděláním. Praha má trojnásobně vyšší podíl osob s vyšším vzděláním než kraj 
Karlovarský a Ústecký a dvakrát vyšší podíl než jeho hodnota v celé ČR. 

 
 
 

Závěr 

Výsledky sčítání lidu potvrzují pokračující stárnutí populace ve všech krajích České republiky. 
Všude klesá podíl mladých osob ve věku 0–19 let. Po počátečním růstu stagnuje počet osob 
v produktivním věku, roste podíl osob ve starším věku 65+ a 85+.  Změnil se poměr mezi 
základními věkovými skupinami. V současné době převládá poproduktivní složka (65+) nad 
dětskou (chápanou věkem 0–14 dokončených let). V roce 2011 byl nejmladším krajem kraj 
Středočeský, především díky zázemí Prahy, kam se v posledních letech stěhovaly mladé rodiny 
s dětmi. Nejstarším krajem je Praha, která má také nejvyšší podíly osob s vyšším vzděláním. 
Hodnota podílu osob 30 letých a starších s vyšším vzděláním ze všech osob daného věku dosahuje 
trojnásobnou hodnotu oproti kraji s nejnižším podílem. Vzdělanostní struktura předurčuje možnosti 
rozvoje regionu i životní podmínky daného kraje.  
V daném příspěvku jsme se vzhledem k jeho rozsahu zaměřili jen na vybrané věkové skupiny 
a nejjednodušší ukazatele, které charakterizují proces stárnutí, a doplnili jsme jednoduchým 
pohledem na vzdělanostní strukturu. Právě sčítání lidu, domů a bytů umožňuje nejpřesnější 
hodnocení populace a regionů z pohledu věkové a především vzdělanostní struktury. Věková 
struktura ze sčítání je také základním podkladem pro bilance obyvatelstva v České republice 
a krajích na dalších 10 let, než proběhne další sčítání. V roce sčítání se tedy zpřesní odhady počtu 
a složení obyvatel, které jsou k dispozici z bilancí obyvatelstva. Sčítání lidu především odhalí 
neregistrovanou migraci. Význam sčítání je v tom, že přináší nejpřesnější a nejpodrobnější možné 
údaje o složení populace nejenom podle věku a nejvyššího dokončeného vzdělání. Navíc žádné jiné 
šetření nepřináší tak přesné a podrobné údaje i za nejmenší územní celky. 
 
Tento příspěvek vznikl za podpory GAČR 15-13283S Projekce populace České republiky podle 
úrovně vzdělání a rodinného stavu a IGA VŠE 68/2014 Ekonomické a zdravotní souvislosti 
stárnutí populace. 
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SLOVENSKO MEDZI TROMI CENZAMI: PRECHOD, REVOLÚCIA, TRANZÍCIA? 

SLOVAKIA BETWEEN THE LAST CENSUSES: TRANSITION? REVOLUTION? 
 
 

Karol PASTOR 
 
Abstract:  
The paper confronts the demographical development in Slovakia since 1990 with the theory of the Second 
Demographic Transition (SDT). It summarizes the main theses of this theory, deals with the terminology, as 
well, and reminds the most frequent misinterpretations of this theory. The paper also discusses the 
connection among behavioral and ideational changes, the role of contraception in start of SDT,  
and the possible following steps of SDT. Finally, it mentions various appraising of SDT by public.  

Key words: Second Demographic Transition, Slovakia, behavioral and ideational changes, contraception  

Kľúčové slová: Druhý demografický prechod, Slovensko, zmeny správania a hodnôt, antikoncepcia.   
 
 
 

1 Slovensko sa zmenilo 

Slovensko v roku 2011 je iné ako v roku 1991. Medzi tromi cenzami sa toho zmenilo 
mnoho, vymenili sa ľudia (asi štvrtina tu predtým nežila) a aj tí, ktorí tu stále žijú, žijú inak ako 
predtým a čo je dôležité, inak ako ich rodičia. To sa týka najmä mladých ľudí. Najlepším dôkazom 
toho, že Slovensko prešlo významnými demografickými zmenami, je celá publikácia 
Demografický atlas Slovenskej republiky (Bleha et al. 2014). Pre nedostatok miesta len jeden 
príklad za všetky: Napriek tomu, že za tých 20 rokov medzi sčítaniami 2011 a 1991 podiel 
mladých ľudí do 25 rokov klesol o 10 percentných bodov (z 40% na 30%), podiel slobodných o 10 
percentných bodov vzrástol z 21,5 % na 32 % (podľa Bleha et al. 2014:97). 
 
 

2 Revolúcia? Prechod? Tranzícia? 

Demografické zmeny, ktorými prešlo Slovensko za uvedené dve desaťročia, sú takmer zhodné 
s paralelnými demografickými zmenami v ostatných postsocialistických štátoch, resp. v mnohom 
podobné zmenám, ktorými prešla západná a severná Európa o generáciu skôr (a južná o pol 
generácie skôr). Tieto zmeny sú také výrazné a univerzálne, že keď si ich Dirk van de Kaa a Ron 
Lesthaeghe prvýkrát uvedomili, povedali si: toto je nová demografická revolúcia, toto je nový 
demografický prechod (van de Kaa, 2002). Bolo to slovo revolutie alebo transitie? V anglickom 
texte však už stojí transition.  
K terminologickým úvahám revolution či transition sa van de Kaa (2002) vracia aj neskôr. 
Označenie „revolution“ nadväzuje na staršiu francúzsku školu (Landry ap.), neutrálnejšie 
„transition“ na mladšiu americkú (Notestein ap.). Dnes sa v angličtine pre súčasný vývoj používa 
skoro výlučne Second demographic transition (SDT). V slovenčine (a češtine) sa používajú tri 
ekvivalenty tohoto označenia: druhá demografická revolúcia (v 90. rokoch bežné), prechod 
(novšie), a najnovšie, najmä v sociologických kruhoch, tranzícia (čo je neškodný kompromis, 
ktorý bežnému človeku nič nehovorí).  
Sú to viac-menej synonymá, jednako, avšak slovo „revolúcia“ je zdá sa výstižnejšie. Prečo? 
Revolúcia je radikálna a zásadná zmena. Po revolúcii často nasleduje aj kontrarevolúcia, pri 
revolúcii sa obyčajne napácha aj veľa vecí, ktoré potom treba naprávať. Na druhej strane, 
„prechod“ znie pokojnejšie, menej iritujúco... Demografický prechod (z jedného rovnovážneho 
stavu do druhého) môže byť aj pozvoľný a stabilnejší ako revolúcia. Nuž, akokoľvek nezvratným 
a neodvrátiteľným sa nám dnes SDT zdá, asi to tak nebude, pretože nevedie k trvalo udržateľnému 
populačnému vývoju. Naviac, prechod, o ktorom hovoríme, bol vo všetkých krajinách veľmi 
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prudký, doslova revolučný, omnoho revolučnejší než „prvá“ demografická revolúcia (či prechod). 
Začiatok SDT je charakterizovaný predovšetkým náhlym prepadom pôrodnosti, ako znázorňuje 
Obrázok č.1, ktorého autorom je van de Kaa (1999, resp. 2002).  
 
 

 
Obrázok č.1. Schéma prvého a druhého demografického prechodu (van de Kaa 1999:30)   
 
V skutočnosti bol však tento prepad ešte prudší. Repliku tohto grafu uvádza aj Vaňo et al. 
(2003:88). Je to replika, nie kópia - žiaľ nie veľmi vydarená, lebo práve onen skok, ktorý SDT 
charakterizuje, sa tam akosi celkom stratil.  
Ďalší terminologický problém sa týka číslovky „second“. Nie je to veľmi šťastné riešenie, lebo 
mnohé učebnice uvádzajú viacero demografických revolúcií (resp. prechodov), spojené napr. s 
neolitickou poľnohospodárskou revolúciou resp. nedávnou priemyselnou revolúciou. Naviac, 
niektorí významní demografi namietajú, že SDT je zbytočný pojem,  keďže SDT predstavuje len 
záverečnú fázu („prvého“) demografického prechodu, i keď trochu dramatickú.  
V pomenovaní SDT teda číslovka „second“ nehovorí nič o počte prechodov alebo revolúcií, je to 
jednoducho súčasť zaužívaného označenia. Hoci, ako vidno, SDT možno nie je ani demografický 
prechod a ani druhý, iba akási revolúcia, zostaneme pri tomto zaužívanom pomenovaní.   
 

 
3 SDT v slovenskej demografickej literatúre 

Pokiaľ viem, najstaršia zmienka o SDT (prechode či revolúcii) v slovenskej demografickej 
literatúre pochádza z r. 1997, v českej ešte skôr. Odvtedy aj na Slovensku vzniklo pomerne mnoho 
aj kvalitných štúdií o parciálnych problémoch SDT (o Slovensku, od sloven-ských autorov alebo 
v slovenčine), no syntetických prác, v ktorých by sa čitateľ mohol dozvedieť, čo to vlastne SDT je,  
je poskromne, pričom viaceré opisujú SDT chybne. Za dodnes použiteľnú charakteristiku SDT 
považujem napr. prednášku na slávnostnej konferencii SŠDS k 30. výročiu jej založenia (Pastor 
1998) alebo Matulníkovu knihu (1998). Podľa mňa doteraz azda najvýstižnejší opis SDT 
v slovenskej literatúre možno nájsť v 2. kapitole reprezentatívnej publikácie Demografická analýza 
Slovenska (Mládek et.al. 2006), ktorú by každý študent demografie mal poznať, ale aj tú by už 
bolo treba doplniť. O to sa pokúša tento príspevok.    
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4 Druhý demografický prechod (SDT) 

Súčasný populačný vývoj v Európe si vyslúžil osobitné pomenovanie nie preto, že pôrodnosť 
klesá, ani preto, že je pod záchovnou úrovňou, ale preto, že znamená radikálnu zmenu prakticky vo 
všetkých aspektov demografického správania. Pod druhým demografickým prechodom (revolúciou, 
SDT) sa rozumie komplex zmien v správaní a hodnotovom systéme populácie, ktoré nadhodnocujú 
individualizmus a osobnú slobodu, oslabujú funkciu manželstva a rodiny a redukujú pôrodnosť na 
úroveň nezaručujúcu sebareprodukciu populácie.  
Pojem SDT je pomerne vágny a nejestvuje ani jednotná teória SDT a aj samotný priebeh zmien v 
jednotlivých krajinách a regiónoch je značne diverzifikovaný. Jednako, ich podobnosť je taká 
nápadná, že mnohé veci možno zovšeobecniť. Zvlášnosti a pritom vnútornú diverzitu 
demografického vývoja počas SDT v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy 
prehľadne zhrnul vo svojej štúdii napr. Sobotka (2008).  
Druhý demografický prechod predstavuje celý komplex zmien. Van de Kaa (1987) zdôrazňuje ich 
ideovú, behaviorálnu a technologickú dimenziu (cf. Matulník 1998). Na opis mechanizmu, 
umožňujúceho tieto zmeny, sa niekedy využíva koncept RWA (readiness-willingness-ability, 
pripravenosť-ochota-schopnosť), ktorý pri štúdiu SDT zaviedli Lesthaeghe a Vanderhoef  (cf. 
Sobotka 2008). Iní autori podobne poukazujú na prostredie, ktoré vníma také zmeny ako pozitívne 
(faktor R a faktor W), prostriedky na ich uskutočnenie (faktor A) a impulz ako podmienka pre 
uskutočnenie takých rozsiahlych zmien (Pastor 1998).  
 
 

5 Začiatok a koniec SDT 

Na začiatku SDT (v jej klasickej západoeurópskej podobe) bolo masové rozšírenie vysoko účinnej 
hormonálnej antikoncepcie (van de Kaa 1987, Sobotka 2008, ai.) v polovici 60. rokov minulého 
storočia. Zástoj antikoncepcie na spustení týchto zmien nikto nespochybňuje, a preto netreba o tom 
písať v každom článku. Bez antikoncepcie by však SDT jednoducho nebol technicky možný.  
Antikoncepcia sa tu zjavila ako odpoveď na dopyt po obmedzovaní plodnosti, ktorý bol vyvolaný 
rastúcimi obavami z preľudnenia. V rokoch 1965 - 1969 dosiahla celosvetová hrubá miera 
prirodzeného prírastku hodnotu 2,1%, najvyššiu v histórii. Bolo to spôsobené jednak povojnovým 
baby-boomom, a jednak významným znížením dojčenskej úmrtnosti v polovici XX. stor., najmä 
vďaka povinnému očkovaniu detí prakticky po celom svete. Začiatkom 60. rokov, keď prvá 
povojnová generácia začala dospievať, tieto pôvodne dobré správy vyvolali zdesenie. Východný 
blok reagoval na vzniknutú situáciu legalizáciou umelého potratu (v Československu od r. 1957). 
Na Západe vďaka pretrvávajúcemu vplyvu kresťanstva bola táto cesta nepriechodná, preto sa o to 
intenzívnejšie hľadali iné cesty. Prvá účinná antikoncepčná pilulka Enovid sa dostala na trh r. 1960 
(Kaufmann 1968).   
I keď antikoncepčná pilulka bola pôvodne určená hlavne pre viacdetné vydaté ženy, jej rozšírenie 
spôsobilo okamžitú zmenu správania a vyvolalo sexuálnu revolúciu. Cesta k SDT sa otvorila. Ako 
píše napr. Fukuyama (2000:123), „hlavným dopadom antikoncepčnej pilulky a sexuálnej revolúcie, 
ktorá nasledovala, bola ... výrazná zmena mužského správania“. Preto van de Kaa (1996:423) môže 
napísať: „nie je nerozumné tvrdiť, že vysoké a rastúce podiely mimomanželsky narodených detí v 
mnohých Európskych krajinách sú dôsledkom dostupnosti takmer dokonalej antikoncepcie“.  
Za začiatok SDT možno považovať následné radikálne zníženie pôrodnosti pod záchovnú úroveň. 
Na Slovensku by tým začiatkom mohol byť rok 1993, kedy aj pod vplyvom nevydarenej reformy 
rodinných prídavkov pôrodnosť začala rapídne klesať. Významný nástup hormonálnej 
antikoncepcie nastal od r. 1995, po zavedení poplatku za interupcie (dovtedy prevažovala 
vnútromaternicová antikoncepcia).  
Zatiaľ vôbec nie je jasné, ako by mal vyzerať koniec SDT. Keďže populácia s plodnosťou 
dlhodobo pod záchovnou úrovňou nemôže existovať, značí to, že buď vymrie alebo sa zmieša 
s inou, vitálnejšou populáciou, alebo sama zvýši úhrnnú plodnosť na hodnoty blízke záchovnej 
úrovni. Podľa niektorých indícií takáto situácia nedávno už nastala vo Švédsku a Francúzsku (cf. 
Sobotka 2008). Pri takomto ponímaní by trvanie SDT bolo možné odhadnúť na 30 - 40 rokov. 
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Pôrodnosť a plodnosť na Slovensku sa už viac-menej ustálila, zatiaľ však na hodnotách TFR okolo 
1,4, čo je stále hlboko pod. Mnohé kvantitatívne ukazovatele SDT dosahuje Slovensko na úrovni 
európskeho priemeru. O konci SDT u nás sa teda ešte nedá hovoriť, treba očakávať zmeny 
správania a postojov i v blízkej budúcnosti.   
 
 

6 Postupnosť krokov SDT 

Zmeny demografického správania počas SDT neprebehli izolovane, ale takmer paralelne v 
okolitých krajinách a ako postupne zreťazené, keď často jedna zmena bola príčinou ďalšej. Van de 
Kaa (1998) načrtol postupnosť 15 krokov (cf. napr. Mládek et al. 2006:31), charakterizujúcu 
demografické zmeny v západnej a severnej Európe. Jednotlivé (západoeurópske)  krajiny sa podľa 
neho líšia iba v tom, v ktorom kroku sa práve nachádzajú. Ako bolo povedané, na samom začiatku 
SDT a zároveň postmodernej éry (vlastne ako jej nultý krok) je masové rozšírenie hormonálnej 
antikoncepcie. Prvým krokom je pokles úhrnnej plodnosti spôsobený poklesom špecifických 
plodností vo vyššom veku a poklesom počtu pôrodov vyššieho poradia.  
Samozrejme, každá krajina má svoje špecifiká a výnimky. Vo východnej Európe (do ktorej v tomto 
členení patrí aj Slovensko) sa SDT začal po politických zmenách v 90. rokoch a má aj iné poradie 
krokov. Ôsmy krok (legalizácia potratov) bol v celom sovietskom bloku realizovaný ako prvý, a to 
s veľkým predstihom ešte na konci 50. rokov (s výnimkou NDR a Albánska). V dôsledku toho bol 
menší dopyt po antikoncepcii aj v dobe, keď už bola bežne dostupná, a to zasa bolo dôvodom, 
prečo pôrodnosť po legalizácii potratov neklesla až do takej miery ako v západnej Európe.  
Odkladanie sobášov a nárast predmanželských kohabitácií van de Kaa zaradil do 5. kroku, 
kohabitácie ako alternatíva manželstva a nárast mimomanželskej pôrodnosti je 10. krok. Jeho 
zoznam končí 15. krokom, keď kohortná plodnosť sa už stabilizuje, avšak pod záchovnou úrovňou. 
To sa stalo v západnej a severnej Európe po roku 1980, u nás (a vo východnej Európe) sa deje 
vlastne v súčasnosti.  
Keby van de Kaa publikoval tento zoznam nie r.1998, ale neskôr, možno by ho rozšíril o ďalšie 
kroky, napr.   
16. Zmena migračných tokov  
17. Zavedenie registrovaných partnerstiev homosexuálov  
18. Snahy o redefiníciu manželstva  
19. Legalizácia tzv. homosexuálnych „manželstiev“  
A čo ďalej? Zdá sa, že druhá demografická revolúcia je ozajstnou revolúciou a že ešte ani zďaleka 
nekončí. Určite na nás čaká ešte nejedno prekvapenie. Rozšírenie fenoménu „vynárajúcej sa“ 
(emerging) (ale de facto odkladanej) dospelosti? Umelé oplodnenie, surogátne materstvo? 
Legalizácia eutanázie?  
 

7 Ideové zmeny 

Tvorcovia teórie SDT nezabúdajú zdôrazniť ideové zmeny ako podstatnú súčasť SDT. 
Behaviorálne a hodnotové zmeny sú silne korelované, a postupujú ruka v ruke, prípadne hodnotové 
zmeny sa ešte o niečo oneskorujú za zmenami správania (cf. Sobotka 2008:202). Nie je teda 
pravda, že najprv ľudia zmenia názor a potom podľa neho zmenia správanie. V 90. rokoch mladí 
ľudia odkladali založenie rodiny, lebo ju z rôznych (väčšinou ekonomických) dôvodov ešte mať 
nemohli, a nie preto, že by ju mať nechceli (Pastor 2007). Väčšinou najprv je prekročenie sociálnej 
normy (možno pod vplyvom okolností), zmena demografického správania a až následne hodnotová 
zmena. Mechanizmus, ktorým sa to deje, pozná psychológia pod názvom kognitívna disonancia – 
človek najprv niečo urobí, a potom si to dodatočne ospravedlní. Pre mnohých ľudí je jednoduchšie 
zmeniť svoje vlastné mravné normy ako zmeniť konanie svoje či konanie svojho okolia, ktoré je v 
rozpore s týmito normami.  
Ideové, hodnotové zmeny sú preto spravidla dôsledkami zmien správania. Takže nie že ľudia to tak 
robia, lebo si myslia, že je to dobré, ale myslia si, že to tak má byť, lebo to tak robia a robia to aj 
iní.  
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Najvýznamnejšou ideovou zmenou, ktorú spôsobila SDT, je nové zmýšľanie, ktoré sociológia 
označuje ako postmodernu (van de Kaa 1998:5). Postmoderné zmýšľanie neuznáva autority a 
veľké pravdy, hlása toleranciu, relativizmus a individualizmus. Dnes mnohí ľudia berú 
individualizmus takmer ako nový povinný vedecký svetonázor. Sekularizácia je viac dôsledkom 
ako príčinou SDT (Pastor 2007). 
Vďaka vyvolaným ideovým zmenám sú demografické zmeny ireverzibilné. 
 
 

8 Hodnotenie SDT 

Populačný vývoj, ktorý výsledkom SDT, je v mnohých ohľadoch kontroverzný. Negatívne 
hodnotenie SDT argumentuje, že nové správanie je v príkrom rozpore so vžitými normami, 
zabezpečujúcimi chod sveta, narúša osobnú integritu vzdelaného človeka a vedie k anómii, že nie 
je trvalo udržateľné, a že ubližuje deťom (tým, že ničí rodinu).  
Pozitívne hodnotenia oceňujú najmä to, že SDT redukuje populačný rast (no i tam, kde pôrodnosť 
je už teraz nedostatočná), že prináša ľuďom väčšiu slobodu (čo nie vždy je pravda), alebo sa 
jednoducho opierajú o ľudovú múdrosť: čo je nové, to je spoločenský pokrok, a teda je to dobré. 
Alebo analogicky: Západ je (technologicky) vyspelejší, na Západe to tak robia, ide to zo Západu, a 
teda asi je to dobré. Alebo o nie celkom presvedčivé „ľudia to chcú“. Niektorí mladší autori by 
chceli hodnotiť vyspelosť krajiny podľa toho, na ktorom stupni v postupnosti krokov SDT sa 
nachádza.  
Netreba zdôrazňovať, že tento spôsob uvažovania je scestný. Naviac, ako pripomína Sobotka 
(2008:207), často priekopníkmi nového demografického správania typického pre SDT sú ľudia z 
nižších sociálnych vrstiev (s nižším vzdelaním, nižšími príjmami), t.j. „menej vyspelí“. Na druhej 
strane, pozitívne hodnotenie nového správania verejnosťou je faktor, ktorý tieto zmeny urýchľuje.  
Bol SDT spontánnou spoločenskou zmenou? Spočiatku asi hej. Nemožno však nevidieť, že 
populačný vývoj, ktorý zodpovedá SDT, si zvolila OSN na zastavenie populačného rastu (aj za 
cenu rozbitia rodiny). Akčný program Káhirskej konferencie (UN 1994) ho inštitucionálne 
presadzuje. Dnes je SDT viac centrálne riadeným procesom, na ktorom sa podieľajú ľavicové 
prúdy v Európskom parlamente. Preto zmenu trendu v najbližšej dobe nemožno očakávať.  
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ROZDIELY V STARNUTÍ SLOVENSKEJ POPULÁCIE PODĽA POHLAVIA V OKRESOCH 
SR 

DIFFERENCES IN AGING PROCESS BY SEX IN DISTRICTS OF SLOVAKIA 
 

 
Viera PILINSKÁ 

 
Abstract:  
Population aging is a global demographic problem now, mostly pronounced in developed countries, 
including Slovakia. On the one hand, low birthrate weakens the child component of the Slovak population. 
On the other hand improving mortality trends prolong  the human life and strengthen the older component of 
the population. Despite the fact that origins of aging in Slovakia can already be observed immediately after 
the end of the compensation phase after the Second World War- since approximately mid-50s, the aging 
process intensified in the 90s of the last century and has continued till this day. It is already clear that this will 
probably be the most important feature of population behavior in the future. The aim of the analysis is to 
compare the aging indicators by sex  in the Slovak population based on changes in the age structure in the 
last three censuses (1991, 2001, 2011), and identification of differences in the intensity of aging of men and 
women at the regional level. 

Kľúčové slová: starnutie populácie, priemerný vek, index starnutia 

Keywords: population aging, mean age, aging index 
 
 

Úvod 

Pojem „starnutie populácie“ už nie je iba súčasťou demografického slovníka. Čoraz častejšie sa 
objavuje a dostáva do povedomia širokej odbornej i laickej verejnosti. Podstatou starnutia sú 
zmeny v zložení vekovej štruktúry, ktoré sa prejavujú zväčšovaním podielu vyšších vekových 
skupín obyvateľstva. Nárast podielu starších spôsobil predovšetkým pokles plodnosti za posledné 
desaťročia. Keď k tomu „pridáme“ vplyv postupného predlžovania života osôb v populácii SR, je 
zrejmé, že vzájomný pomer mladších a starších vekových skupín sa vo vekovom spektre posúva 
s narastajúcim vekom v prospech skôr narodených. 

 
 
 

1 Zmeny vo vekovej štruktúre SR – starnutie zhora, zdola a zo stredu vekovej 
pyramídy 

Zmeny vo vekovom zložení obyvateľov Slovenska za ostatné tri sčítania trend zrýchľujúceho sa 
starnutia populácie potvrdzujú. Okrem starnutia zdola a starnutia zhora, pozorujeme 
v podmienkach SR aj relatívne nový fenomén - starnutie zo stredu vekovej pyramídy (obrázok č.1). 
Podstata starnutia zdola vekovej pyramídy spočíva v poklese početnosti detskej časti populácie. Pri 
porovnaní vekových pyramíd zo sčítania v roku 1991 a 2011 je evidentné zúženie jej základne 
a pomerne výrazný zárez vo vekovej skupine 3-15 ročných, ktorí sa narodili od druhej polovice 90. 
rokov až do roku 2008. Zvlášť prvé roky nového tisícročia, boli výnimočné historicky najnižšími 
počtami narodených detí, v dôsledku pokračujúceho odkladania rodičovstva (Potančoková 2012). 
Podľa výsledkov sčítania v roku 1991 predstavoval podiel 0-14 ročných štvrtinu populácie 
Slovenska, v roku 2011 to bolo už iba 15%. 
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Obrázok č. 1 Veková pyramída, SODB 1991 a 2011 
 
Na druhej strane pokračujúce zlepšovanie úmrtnostných pomerov v populácii SR sa prejavuje 
nárastom početnosti 65 ročných a starších, čo je podstatou starnutia zhora. Na vekovej pyramíde zo 
sčítania 2011 je zvlášť výrazný nárast osôb nad 70 rokov v porovnaní s údajmi zo sčítania 1991, 
u žien je nárast 70 ročných a starších ešte výraznejší. Starnutie zo stredu vekovej pyramídy majú na 
svedomí silné generácie narodených v 50. a 70. rokoch, ktoré sa postupne presúvajú do vyššieho 
veku v rámci produktívnej a poproduktívnej vekovej skupiny. Kým podiel 15-44 ročných je na 
celkovej populácii SR dlhodobo stabilný (podľa údajov za posledné tri sčítania to bolo okolo 45%), 
v poreprodukčnej vekovej skupine pozorujeme výrazný nárast. V roku 1991 predstavoval podiel 
45-64 ročných z celkovej populácie 19%, v roku 2011 to už bolo 27%. Starnutie slovenskej 
populácie potvrdzuje aj vývoj ukazovateľov priemerného veku a indexu starnutia. Za ostatné tri 
sčítania vzrástol priemerný vek slovenskej populácie o 5 rokov a index starnutia sa zdvojnásobil.  

 
 
 

 2 Porovnanie ukazovateľov starnutia podľa pohlavia v SR 

Rozdiely v intenzite starnutia sú pomerne výrazné aj z hľadiska štruktúry obyvateľstva podľa 
pohlavia. Kým v nižších vekových kategóriách má zastúpenie mužov miernu prevahu nad ženami, 
s rastúcim vekom je to naopak - zastúpenie žien v populácii rastie. Odlišný vývoj úmrtnosti mužov 
v porovnaní so ženami (muži sa dožívajú nižšieho veku ako ženy) spôsobuje, že v najstarších 
vekových skupinách je prevaha žien vysoká. Vo vekovej štruktúre zo sčítania v roku 2011 bol 
u obyvateľov, ktorí dosiahli vek 72 rokov, dvojnásobný počet žien ako mužov a od dosiahnutého 
veku 87 rokov, ženy prevyšovali počet mužov trojnásobne. Hranica, pri ktorej dochádza k zmene 
pomeru v zastúpení mužov a žien v populácii Slovenska v prospech žien, sa v dôsledku procesu 
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starnutia tiež posúva smerom nahor. Kým v roku 1991 predstavoval uvedenú hranicu vek 40 rokov, 
v roku 2001 to bolo 43 rokov a podľa posledného sčítania 48 rokov. V čase sčítania v roku 2011 
dosiahol priemerný vek u mužov 37,3 a v prípade žien 40,5 rokov, t.j. ženy sú v priemere o tri roky 
staršie ako muži. 
Podľa údajov zo sčítania v roku 1991 pripadalo v SR na 100 chlapcov (0-14 ročných) 32 mužov vo 
veku 65 rokov a viac, v roku 2001 to bolo 45 a pri poslednom sčítaní už 60. U žien došlo 
k zvýšeniu indexu starnutia z hodnoty 51% v roku 1991 na 77% v roku 2001, až na 106% v roku 
2011. 

 
 3 Porovnanie ukazovateľov starnutia podľa pohlavia v okresoch SR 

Celorepublikový trend starnutia sa prejavuje aj na lokálnej úrovni. Starne každý jeden okres na 
Slovensku, aj keď s odlišnou intenzitou - v závislosti od miestneho vývoja pôrodnosti, úmrtnosti 
a migrácie. Vývoj týchto procesov sa premieta do vekovej štruktúry, ako aj do všetkých zložiek 
reprodukčného procesu v danom okrese. Slovensko je charakteristické výraznými regionálnymi 
a priestorovými rozdielmi. Z hľadiska vekovej štruktúry je ho možné rozdeliť na starší západ, stred 
a krajný východ a na mladší sever a východ (s výnimkou krajného východu) (Šprocha, Vaňo, Bleha 
2014). K významným faktorom, ktoré majú vplyv na úroveň plodnosti v jednotlivých okresoch SR, 
čím sa významným spôsobom podieľajú na formovaní vekovej štruktúry, patria národnostná 
štruktúra a religiozita. V okresoch, kde je vysoké zastúpenie katolíckeho obyvateľstva a vyššie 
zastúpenie Rómov, je aj plodnosť dlhodobo na vyššej úrovni ako na ostatnom území SR. Okrem 
toho má na vekové zloženie obyvateľstva na regionálnej úrovni vplyv aj migrácia. V migračne 
stratových okresoch pôsobí migrácia ako „akcelerátor“ procesu starnutia. 

 
3.1 Priemerný vek  

V roku 1991 malo najviac okresov SR (64) priemerný vek mužov od 30 do 35 rokov. Iba v 10 
prípadoch bol priemerný vek mužov nižší ako 30 rokov. Išlo prevažne o okresy v severnej časti 
stredného a východného Slovenska. Naopak k okresom v priemere s „najstaršími mužmi“ patrili 
v roku 1991 Medzilaborce a Sobrance a okresy hlavného mesta Bratislava I, II a III. Priemerný vek 
sa v nich pohyboval v intervale 35-40 rokov (obrázok č.2).  
 
 

 
Obrázok č.2 Priemerný vek mužov, SODB 1991 
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Obrázok č.3 Priemerný vek mužov, SODB 2011 
 
Priestorové rozloženie okresov podľa priemerného veku mužov podľa údajov zo sčítania 1991 sa 
v podstate zachovalo aj v roku 2011. Nastal však posun úrovne priemerného veku mužov k vyšším 
hodnotám. Kým v roku 1991 malo priemerný vek mužov od 35 do 40 rokov iba 5 okresov, v roku 
2011 to bolo 67 (obrázok č.3). Okresy s najstaršími mužmi tvorili mohutný regionálny útvar, 
zaberajúci celý západoslovenský a stredoslovenský región. V troch okresoch (Bratislava I a III a v 
okrese Myjava) bol priemerný vek mužov ešte vyšší. Okresy s najmladšou mužskou populáciou sa 
rozkladali na severe Slovenska (Námestovo, Tvrdošín), ďalej v severnej časti východoslovenského 
regiónu (Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov) a v jeho centrálnej časti (Spišská Nová Ves, 
Levoča) a v okresoch Košice okolie, Vranov nad Topľou. V priebehu 20 rokov od sčítania v roku 
1991 vzrástol priemerný vek mužov najmenej v okrese Sobrance (o 2 roky), naopak najviac 
v okrese Bratislava V (o 11 rokov). Kým v prvom prípade sa na relatívne pomalšom starnutí mužov 
výraznou mierou podieľa vplyv vysokého zastúpenia rómskeho etnika a jeho vyššia plodnosť 
v porovnaní so zvyškom populácie, okres Bratislava V je „ukážkovým“, ako sa v čase mení 
štruktúra obyvateľstva z mladého na staré v súvislosti s postupnou premenou novobudovaného 
sídliska na zabývané a stabilizované územie. K ďalším okresom, v ktorých sa priemerný vek 
v intercenzálnom období zvýšil najmenej (cca o 3 roky) patria vo východoslovenskom regióne 
Medzilaborce, Sabinov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Trebišov, ďalej okresy južného 
Slovenska - Lučenec, Krupina, Rimavská Sobota a okresy hl. mesta Bratislava I a III.  
Usporiadanie okresov z hľadiska priemerného veku žien bolo podľa údajov zo sčítania v roku 1991 
oproti mužom priestorovo diferencovanejšie (obrázok č.4). Najviac okresov malo priemerný vek 
žien medzi 35-40 rokmi. Šlo o okresy sústredené predovšetkým pozdĺž južnej hranice 
s Maďarskom, v centrálnej časti SR a okresy na západe Slovenska. Pomerne početnú skupinu 
tvorili okresy, v ktorých sa hodnota priemerného veku žien pohybovala v intervale 30-35 rokov. 
Tieto okresy boli sústredené na severe a v takmer celom východoslovenskom regióne, s výnimkou 
okresov Dunajská Streda, Trnava, Malacky, Bratislava IV a okresy Bánovce nad Bebravou, 
Partizánske, Prievidza a Banská Bystrica. Iba v troch okresoch bol priemerný vek žien nižší ako 30 
rokov (Námestovo, Bratislava V a Košice III). Počas 20 rokov vzrástol priemerný vek žien 
v okresoch SR v priemere o 5,5 roka, najviac v okrese Bratislava V (o 13 rokov) a najmenej 
v okrese Sobrance (o 2,4 roka), šlo o identické okresy ako tomu bolo u mužov. Rozmiestnenie 
okresov z hľadiska priemerného veku žien podľa údajov zo sčítania z roku 2011 pôsobí viac 
kompaktnejšie (obrázok č. 5). Podobne ako u mužov celý stred a západ Slovenska tvoril jeden 
mohutný geografický útvar okresov s hodnotou priemerného veku žien od 40 do 45 rokov. Do 
uvedeného intervalu patrili ešte okresy krajného východu – Medzilaborce, Humenné, Sobrance, 
ďalej okresy Košice I a IV. V intervale 35-40 rokov sa úrovňou priemerného veku žien nachádzala 
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tretina okresov SR. Šlo o okresy takmer celého  východoslovenského regiónu,  okresy Oravy 
a Kysúc na severe Slovenska. Výnimkou je okres Senec s relatívne mladou vekovou štruktúrou, čo 
je do istej miery výsledkom suburbanizačných procesov medzi hlavným mestom a jeho zázemím 
(Jurčová 2010). V priemere najmladšie ženy mali podľa sčítania 2011 okresy Námestovo 
a Kežmarok (v oboch prípadoch 34 rokov). 

 
 
 

 

 
Obrázok č.4 Priemerný vek žien, SODB 1991 
 
 

 
 

Obrázok č.5 Priemerný vek žien, SODB 2011 
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3.2 Index starnutia 

Dynamicky prebiehajúci proces starnutia dokazuje aj vývoj ďalšieho ukazovateľa - indexu 
starnutia. Podľa údajov zo sčítania v roku 1991 malo až 75 okresov SR index starnutia mužov pod 
hranicou 50%. To znamená, že v uvedenom období takmer celé územie SR tvorili okresy, v 
ktorých pripadali minimálne 2 chlapci vo veku 0-14 rokov na 1 seniora - muža nad 65 rokov 
(obrázok č. 6). Iba v štyroch prípadoch to bolo viac. Okresy Medzilaborce, Sobrance a Bratislava 
III, mali index starnutia mužov v intervale od 50 do 100%. Okresom s najvyšším indexom starnutia 
mužov bol podľa údajov zo sčítania Bratislava I, kde index starnutia mužov mierne presiahol 
hranicu 100%. V tomto jedinom okrese sa vzájomný pomer 65 ročných a starších mužov a 0-14 
ročných chlapcov zmenil v prospech seniorov, keď na 100 chlapcov vo veku 0 -14 rokov pripadalo 
102 mužov 65 ročných a starších. 
 
 

 
Obrázok č.6 Index starnutia, muži, SODB 1991 
 
 
 

 
Obrázok č.7 Index starnutia ,muži, SODB 2011 
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V priebehu nasledujúcich 20 rokov sa geografické rozloženie okresov podľa indexu starnutia 
zmenilo  (obrázok č. 7). Kým západnú časť územia SR, a celý stredoslovenský región s výnimkou 
Oravy a Kysúc tvorili „staršie“ okresy s vyššími hodnotami indexu starnutia mužov (medzi 50-
100%), okresy východoslovenského regiónu si svoj status „mladších“ ponechali, keď hodnota 
indexu starnutia mužov v nich ostala na rovnakej úrovni  ako v roku 1991. Výnimkou sú iba okresy 
na krajnom východe SR- Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina a Sobrance a okresy 
mesta Košice (okrem okresu Košice III). Aj v roku 2011 bol najstarším okresom Bratislava I. Index 
starnutia mužov vzrástol v intercenzálnom období vo všetkých okresoch SR. Vo viac ako 2/3 
vzrástol dvojnásobne, prípadne ešte viac. Najväčšie zvýšenie tohto ukazovateľa zaznamenali 
okresy Bratislava V, Košice II a III. 
Index starnutia žien sa v analyzovanom období vyvíjal dynamickejšie ako u mužov. Podľa údajov 
zo sčítania v roku 1991 mala takmer polovica okresov SR index starnutia žien do 50%, t.j. na 2 
dievčatá vo veku 0-14 rokov pripadala 1 žena vo veku nad 65 rokov. Tieto okresy tvorili dva 
kompaktné útvary – prvý tvorili okresy severnej časti západoslovenského regiónu  (Trenčín, Ilava, 
Považská Bystrica) spolu s okresmi Prievidza a Partizánske a okresy na Orave a Kysuciach. Druhý 
bol tvorený okresmi severnej a západnej časti  východného Slovenska spolu s okresmi Košice II 
a III a okresmi Dunajská Streda, Bratislava IV a V (obrázok č.8). Do sčítania v roku 2011 sa 
uvedená hodnota indexu starnutia zachovala už iba v okrese Kežmarok a Námestovo. 
 
 

 
Obrázok č.8 Index starnutia, ženy SODB 1991  
 
Okrem okresov Bratislava I a III, v ktorých hodnota indexu starnutia žien v roku 1991 presiahla 
100% (v prípade okresu Bratislava I to bolo takmer 170%), tvorili zvyšok územia SR 
okresysindexom starnutia žien medzi 50-100%. Pri sčítaní 2011 mali okresy celého 
západoslovenského regiónu a strednej časti Slovenska index starnutia žien nad 100%, okresy 
Bratislava III a II, Myjava a Piešťany dokonca nad 150%. Najväčšiu prevahu starších žien 
v populácii v porovnaní s dievčatami mal okres Bratislava I, kde na jedno 0-14 ročné dievča 
pripadali 2 seniorky. Oproti zvyšku územia sa okresy východoslovenského regiónu v roku 2011 
vyznačovali nižším indexom starnutia žien, ktorý sa pohyboval v intervale 50-100%. Výnimkou 
boli okresy na krajnom východe (Medzilaborce, Snina, Humenné, Sobrance) s úrovňou indexu 
starnutia žien medzi 100-150%. Vysoký podiel najstarších v populácii týchto okresov je okrem 
nepriaznivého vývoja prirodzeného pohybu, posilnený migračnými stratami (obrázok č. 9).  
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Obrázok č.9 Index starnutia, ženy SODB 2011 

 
 

Záver 

Z porovnania vývoja jednotlivých ukazovateľov starnutia za ostatné tri sčítania vyplýva, že 
starnutie prebieha u oboch pohlaví a v každom jednom okrese SR. V dôsledku znižovania 
početnosti detskej zložky populácie a výrazne lepších úmrtnostných pomerov v starších vekových 
kategóriách žien v porovnaní s mužmi, prebieha starnutie žien dynamickejšie. Z geografického 
pohľadu starne západ a centrálna časť stredoslovenského regiónu rýchlejšie ak zvyšok územia SR. 
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 POHĽAD NA SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV V SR Z ASPEKTOV 
VALIDITY ÚDAJOV 

AN OVERVIEW OF CENSUS OF INHABITANTS, HOUSES AND FLATS IN THE SLOVAK 
REPUBLIC FROM THE ASPECT OF DATA VALIDATION 

 
 

Zuzana POLÁKOVÁ, Eva MATEJKOVÁ 
 
Abstract: 
The census of inhabitants,  belongs among the most important and most extensive statistical surveys, which 
are traditionally conducted in Europe and elsewhere, in ten-year intervals. In the Slovak Republic, the last 
comprehensive census was carried out in 2011. In this paper we have investigated the development of 
population size in the Slovak Republic since 1997. Since that time, the trend has been growing. The deepest 
"fall", i.e. population decline occurred just in years 2001 and 2011, after the census. If the same census 
methodology has been used as in the periods between censuses, the trend should have been only increasing. 
These facts led us to reflect upon the reasons of these differences. The article is constructed as a discussion.  

Kľúčové slová: obyvateľstvo, vývoj, sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

Key words: inhabitants, development, census of inhabitants, houses and flats  
 
 
 

Úvod 

Význam ščítania obyvateľov nielen pre odbornú verejnosť má nezastupiteľné miesto. Bolo to 
zdôraznené aj na medzinárodnej vedeckej konferencii Štatistického úradu SR koncom roka 2013 s 
názvom Potrebuje ešte Slovensko po sčítaní 2011 ďalší cenzus ? Vyše 100 účastníkov, zástupcov 
rôznych vedných odborov, predovšetkým z inštitúcií štatistickej, výskumnej a pedagogickej praxe, 
z orgánov verejnej správy a súkromnej sféry, označilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej 
SODB)  za nenahraditeľný zdroj údajov pre ich život a prácu (Podmanická, Z., 2014).  
Zdroje údajov, resp. databázy, ktorých vlastníkom nie je Štatistický úrad SR, sú len ťažko 
dostupné, resp. sa nepredpokladá, že by boli voľne dostupné v požadovanom rozsahu. Navyše 
charakter a obsah týchto zdrojov zodpovedá potrebám ich majiteľov (napr. bankové subjekty, 
zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, telekomunikační operátori a pod.), pričom 
problém je v možnostiach ich vzájomného prepojenia. Okrem toho databázy nespĺňajú podmienku 
úplnosti, tak ako je to v SODB. Ešte väčšie obmedzenia sú v prípade získavania údajov o 
domovom a bytovom fonde. SODB predstavuje jeden z najdôležitejších zdrojov údajov na účely 
demografických analýz. Využívajú sa pritom priamo informácie získané nielen z cenzu, pomocou 
ktorých možno vhodnými technikami a metódami hodnotiť charakter a zmeny v reprodukčnom 
správaní, ale je to tiež dôležitý zdroj vstupov na výpočet zložitejších analytických indikátorov, 
(Šprocha, B., 2014). 
Vaňo, B. (2014) sa vyjadruje, že potreba sčítania je nespochybniteľná. Potvrdzujú to názory 
odborníkov z rôznych oblastí aj skúsenosti zo zahraničia. Problematická je však forma sčítania. 
Hlavným problémom tradičného sčítania sú na jednej strane vysoké náklady a na druhej strane 
nedostatočná kvalita získaných údajov. Základným predpokladom úspešnosti tradičného sčítania je 
totiž dobrá spolupráca obyvateľstva pri poskytovaní údajov. V dnešnej dobe sme pri tradičnom 
sčítaní čoraz viac konfrontovaní s neochotou časti obyvateľstva poskytovať informácie, čo 
vyúsťuje do vysokej miery neodpovedí na viaceré otázky, resp. nesčítania sa časti populácie. Je 
predpoklad, že v prípade zotrvania pri tradičnom sčítaní obyvateľov by sa situácia s kvalitou 
získaných údajov naďalej zhoršovala. Preto pred Štatistickým úradom SR stojí neľahká úloha 
rozhodnúťo budúcnosti sčítania na Slovensku. S rovnakým problémom sa musia vyrovnať aj v 
ostatných krajinách, ktoré zatiaľ zotrvali pri tradičnej forme. 
V príspevku sa zameriavame na analýzu počtu obyvateľov v SR od roku 1997 z aspektu validity 
údajov získaných po sčítaní obyvateľov, domov a bytov. V rámci skúmaného obdobia boli 
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realizované dve sčítania obyvateľov, domov a bytov. V obidvoch rokoch 2001 aj 2011 došlo po 
sčítaní k poklesom počtu obyvateľstva. Pokiaľ by bola použitá metodika výpočtu počtu obyvateľov 
v nasledujúcom roku na základe stavu populácie v predchádzajúcom roku a stavu celkového 
prírastku v sledovanom roku, tak počet obyvateľov v roku 2001 by bol 5 402 715 a v roku 2011 by 
bol 5 447 149 ľudí. Nakoľko ale v týchto rokoch prebehlo vyčerpávajúce sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov a dospelo sa k iným počtom obyvateľov (v roku 2001 to bolo 5 378 951 ľudí – 
rozdiel 0,44% a v roku 2011 to bolo 5 404 322 ľudí – rozdiel 0,79%). Ponúka sa teda otázka: „Čo 
je dôvodom týchto rozdielov ?“ Spomínané fakty nás viedli k tomu, aby sme sa zamysleli nad ich 
príčinami. V príspevku sú uvedené rôzne faktory, ktoré sčítanie obyvateľstva nepochybne 
ovplyvnili.  
 
 

1 Historický prierez súpisov (konskripcia, cenzus) obyvateľstva  

Prvopočiatkom demografického zisťovania boli sčítania obyvateľstva už v najstarších štátnych 
útvaroch. Sčítanie ľudu (súpis obyvateľstva, konskripcia, cenzus) patrí nepochybne medzi štatistiky 
s najdlhšou históriou. Záujem o populačné otázky podmieňovali záujmy politické a národnostné. 
Súpis obyvateľstva je relatívne jednoduchá činnosť, pri ktorej sa zisťuje len niekoľko základných 
údajov. Sčítanie obyvateľstva je naproti tomu rozsiahla akcia. Cieľom je zistiť čo najviac 
informácií, z toho dôvodu sa musí pred jeho realizáciou vypracovať jednoznačná definícia 
základných postupov. Musí byť vymedzené kto bude sčítavaný, kde bude sčítanie uskutočnené, 
musí sa vyškoliť celý rad pracovníkov, vytvoriť dotazníky, zaistiť ich spracovanie a urobiť mnoho 
ďalších úkonov a opatrení. Z tohto dôvodu sú sčítania realizované len občas, v súčasnosti spravidla 
raz za desať rokov. Sčítanie ľudí by malo zahrnúť v konkrétnom okamžiku všetky osoby prítomné, 
resp. bývajúce na danom území (Klufová, R., Poláková, Z., 2010). 
Demografia v Českej a Slovenskej republike má vyše 250 ročnú tradíciu. Nakoľko sme v minulosti 
existovali ako jeden spoločný štát, v tabuľke 1 uvádzame výsledky sčítaní obyvateľov od roku 
1869 pre ČSSR, ČSR aj SSR. Prvé československé sčítanie ľudu, kde bolo zahrnuté aj sčítanie 
bytov, sa uskutočnilo k 15. februáru 1921 na základe prvého československého zákona o sčítaní 
ľudu číslo 256/222 Zb. z 8. apríla 1920. Sčítanie ľudu v roku 1921 a tiež nasledujúce v roku 1930 
boli v podstate pokračovaním rakúskych sčítaní, napriek tomu, že prinášali nové poznatky i 
niektoré nové metódy (Fialová, L. a kol. 1998). 
 
 
Dátum sčítania 

Počet obyvateľov1 
celkom percento žien 

ČSSR2  
31.12.1869 
31.12.1880 
31.12.1890 
31.12.1900 
31.12.1910 
15.2.1921 
1.12.1930 
1.3.1950 
1.3.1961 
1.12.1970 
1.11.1980 

10 099 041 
10 699 534 
11 260 601 
12 155 139 
12 995 294 
13 003 446 
13 998 497 
12 338 450 
13 745 577 
14 344 987 
15 283 095 

51,82 
51,94 
51,99 
51,93 
51,36 
51,86 
51,53 
51,40 
51,22 
51,28 
51,31 

ČSR3 
31.12.1869 
31.12.1880 
31.12.1890 
31.12.1900 
31.12.1910 
15.2.1921 
1.12.1930 
1.3.1950 
1.3.1961 

7 617 230 
8 222 013 
8 665 421 
9 372 214 

10 078 637 
10 009 587 
10 674 386 
8 896 133 
9 571 531 

52,03 
52,00 
51,90 
51,49 
51,25 
51,01 
51,53 
51,38 
51,52 
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1.12.1970 
1.11.1980 

9 807 697 
10 291 927 

51,57 
51,53 

SSR4 
31.12.1869 
31.12.1880 
31.12.1890 
31.12.1900 
31.12.1910 
15.2.1921 
1.12.1930 
1.3.1950 
1.3.1961 
1.12.1970 
1.11.1980 

2 481 811 
2 477 521 
2 595 180 
2 782 925 
2 916 657 
2 993 859 
3 324 111 
3 442 317 
4 174 046 
4 537 290 
4 991 168 

51,20 
51,75 
52,30 
53,40 
51,74 
51,36 
51,53 
51,45 
50,55 
50,65 
50,85 

Tabuľka 1 Obyvateľstvo podľa sčítania v rokoch 1869 - 1980 
Zdroj: Demografická příručka (1982) 

 

1 Administratívny stav 31.12.1980. Od roku 1961 bývajúce obyvateľstvo, 1921 – 1950 prítomné 
obyvateľstvo 
2 Československá socialistická republika 
3 Česká socialistická republika 
4 Slovenská socialistická republika 
 

Sčítaním ľudu v roku 1961 začína nová etapa československých populačných cenzov. Uskutočnilo 
sa k 1. marcu 1961 a jeho výsledky po prvýkrát v histórii sčítaní predstavujú integrovaný cenzus so 
vzájomným prepojením údajov o obyvateľstve, domácnostiach, bytoch a domoch. Toto spojenie 
prinieslo celkom novú kvalitu údajov a výrazne rozšírilo možnosti ich využitia. Ďalšie sčítania 
ľudu boli k 1. decembru 1970 a k 1. novembru 1980 a priniesli niektoré ďalšie aspekty a prístupy, 
najmä v oblasti spracovania údajov. Obe sčítania  sa vyznačujú širokým publikovaním údajov.  
Posledným československým sčítaním ľudu, domov a bytov bolo sčítanie v roku 1991. Sčítanie k 3. 
marcu 1991 sa uskutočnilo na celom území Českej a Slovenskej federatívnej republiky na základe 
uznesenia vlády ČSSR. Bolo integrovaným populačným, bytovým a domovým cenzom, ktoré sa 
tradične vykonalo metódou sebasčítania, kedy samotné obyvateľstvo vyplnilo príslušné sčítacie 
tlačivá. Termín a obsah sčítania ľudu, domov a bytov 1991 boli stanovené v súlade s 
odporúčaniami OSN pre sčítania, ktoré sa uskutočnili okolo roku 1990 vo viac ako 130 krajinách 
sveta. Sčítanie vykonali v súlade so zákonom vo svojich územných obvodoch obecné, mestské, 
obvodné a okresné úrady. Na zabezpečení sčítania sa tiež podieľali Federálne ministerstvo obrany, 
Federálne ministerstvo vnútra, Federálne ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvá vnútra ČR 
a SR, ministerstvá spravodlivosti ČR a SR a Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný 
rozvoj. Vlastné sčítanie uskutočnilo 70 tisíc sčítacích komisárov a revízorov, ktorí boli na túto 
zodpovednú prácu osobitne vybraní, vyškolení a poverení jej výkonom okresnými úradmi. 
V desaťročných intervaloch sa realizujú sčítania obyvateľov nielen u nás, ale aj v iných krajinách 
Európy, resp. sveta. Sčítania konané v období okolo roku 2000 boli realizované formou 
metodických doporučení príslušnými medzinárodnými organizáciami OSN a Európskej únie 
jednotne pripravené a to na základe Rezolúcie Ekonomickej a sociálnej rady OSN č. 1995/7 zo dňa 
19. júla 1995. Sčítanie v Slovenskej republike bolo pripravené a uskutočnené podľa Zákona č. 
165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 z 12. mája 1998 
(http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population).  
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 bolo všeobecné, povinné zisťovanie údajov o 
všetkých obyvateľoch, ktorí sa k rozhodujúcemu okamihu sčítania t.j. polnoci z 25. na 26. mája 
2001 nachádzali na území Slovenskej republiky, ako aj údajov za všetky domy a byty. Dôležité 
bolo najmä tým, že to bolo prvé sčítanie samostatne pripravené v Slovenskej republike. Sčítanie 
bolo súčasťou celosvetového cenzu. Riadil ho a metodicky usmerňoval a koordinoval Štatistický 
úrad Slovenskej republiky, ktorý zadal vypracovanie základných časti automatizovaného 
spracovania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 inštitútu Infostat. Príprava a 
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realizácia sčítania sa uskutočňovala na základe zákona Národnej rady SR číslo 165/98 Z.z., o 
sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 z 12. mája 1998. Sčítanie prebehlo formou tzv. 
“sebasčítania“, na ktoré sa použili špeciálne sčítacie tlačiva list obyvateľa, domový list a bytový 
list (v jazykových mutáciách).Všetky sčítacie tlačiva boli koncipované tak, aby bolo možné v čo 
najväčšej miere zodpovedať na otázky priamo označením niektorej z predznačených odpovedí a 
aby bolo možné na prevod údajov z vyplnených sčítacích tlačív do digitálneho tvaru použiť 
najmodernejšie informačné technológie založené na báze skenovania.  
Zatiaľ posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike bolo v roku 2011. Ako 
uvádza Benkovičová, Ľ. (2013), predsedníčka ŠÚ SR, SODB 2011 bolo výnimočnou udalosťou 
histórie cenzov na Slovensku. Po prvý raz európske štruktúry vyžadovali jednotný referenčný rok 
pre všetky členské krajiny EÚ a jednotnou metodikou a jednotnými výstupmi. Po prvý raz štatistici 
ponúkli občanom možnosť elektronického samosčítania. Prvýkrát sa sčítacie obvody kreovali 
elektronicky, prvýkrát štatistici využili na komunikáciu s občanmi call centrum a možnosti 
internetu, prvýkrát sme boli schopní priebežne monitorovať zber údajov. Zároveň sa však v SODB 
2011 prvýkrát v histórii sčítania prejavili nedorozumenia a konflikty medzi ústrednými orgánmi 
štátu, prvýkrát tí politici, ktorí mali zo zákona zodpovednosť za sčítanie a zákonom danú povinnosť 
ho podporovať, konali naopak, napádali a relativizovali sčítanie. Prvýkrát bol negativizmus voči 
štátu prejavujúci sa u niektorých skupín obyvateľov Slovenska výrazne nasmerovaný proti sčítaniu, 
prvýkrát média vytvorili obrovský tlak proti sčítaniu a atakovali štátnu inštitúciu, ktorá v konečnom 
dôsledku realizovala celoštátny záujem. SODB 2011 bolo nielen výnimočnou udalosťou, ale aj 
udalosťou, ktorej výsledky svedčia o jej opodstatnenosti, zmysluplnosti a spoločenskom význame. 
Sčítanie dopadlo síce lepšie ako niektorí odborníci predpokladali, nemôže byť však považované za 
príliš úspešné (predpokladá sa, že nedopočty boli relatívne vysoké). Práve na tie by sme chceli 
v tomto príspevku poukázať.  
 

 
Tabuľka 2 Vývoj počtu obyvateľov v SR v rokoch 1997 - 2014 

Zdroj: http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/  
 

Sčítanie obyvateľov sa realizuje za účelom získania informácií o stave obyvateľstva na danom 
území. Ako už bolo uvedené, realizuje sa v 10-ročných intervaloch. Medzi týmito obdobiami sa 
zisťuje stav bilančnou metódou, t.j. na základe údajov z matrík a osobitných matrík o počte 
narodených, zomrelých ako aj na základe informácií z databázy migračného úradu o počte 
prisťahovaných a vysťahovaných. Za obdobie rokov 1997 až 2014 sú základné demografické 
ukazovatele o obyvateľstve SR prezentované v tabuľke č. 2. 
Ako vyplýva z tabuľky, vývoj počtu obyvateľov je dokumentovaný nárastom počtu obyvateľov 
k 31.12. v každom roku. Výnimku tvoria roky sčítania obyvateľstva, domov a bytov 2001 a 2011, 

Ukazovateľ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Obyvateľstvo k 31. 12. 1) 5 387 650 5 393 382 5 398 657 5 402 547 5 378 951 5 379 161 5 380 053 5 384 822 5 389 180
v tom: muži 2 622 005 2 623 692 2 625 126 2 626 061 2 611 921 2 611 306 2 611 124 2 613 490 2 615 872
ženy 2 765 645 2 769 690 2 773 531 2 776 486 2 767 030 2 767 855 2 768 929 2 771 332 2 773 308
Obyvateľstvo - stredný stav 5 383 233 5 390 866 5 395 324 5 400 679 5 379 780 5 378 809 5 378 950 5 382 574 5 387 285
z toho ženy 2 762 904 2 767 780 2 771 244 2 774 988 2 767 096 2 767 357 2 768 078 2 770 261 2 772 373
Živonarodení 59 111 57 582 56 223 55 151 51 136 50 841 51 713 53 747 54 430
Zomretí 52 124 53 156 52 402 52 724 51 980 51 532 52 230 51 852 53 475
Prirodzený prírastok 6 987 4 426 3 821 2 427 -844 -691 -517 1 895 955
Saldo sťahovania 1 731 1 306 1 454 1 463 1 012 901 1 409 2 874 3 403
Celkový prírastok 8 718 5 732 5 275 3 890 168 210 892 4 769 4 358

Ukazovateľ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Obyvateľstvo k 31. 12. 1) 5 393 637 5 400 998 5 412 254 5 424 925 5 435 273 5 404 322 5 410 836 5 415 949 5 421 349
v tom: muži 2 618 284 2 623 127 2 629 804 2 636 938 2 642 240 2 631 752 2 635 979 2 639 060 2 642 328
ženy 2 775 353 2 777 871 2 782 450 2 787 987 2 793 033 2 772 570 2 774 857 2 776 889 2 779 021
Obyvateľstvo - stredný stav 5 391 184 5 397 766 5 406 972 5 418 374 5 431 024 5 397 251 5 407 579 5 413 393 5 418 649
z toho ženy 2 774 260 2 776 671 2 780 077 2 784 946 2 791 128 2 769 306 2 773 714 2 775 873 2 777 955
Živonarodení 53 904 54 424 57 360 61 217 60 410 60 813 55 535 54 823 55 033
Zomretí 53 301 53 856 53 164 52 913 53 445 51 903 52 437 52 089 51 346
Prirodzený prírastok 603 568 4 196 8 304 6 965 8 910 3 098 2 734 3 687
Saldo sťahovania 3 854 6 793 7 060 4 367 3 383 2 966 3 416 2 379 1 713
Celkový prírastok 4 457 7 361 11 256 12 671 10 348 11 876 6 514 5 113 5 400
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v ktorých ako vyplýva z obrázku 1 dochádza ku skokom, resp. poklesom stavu obyvateľstva. 
Z podkladov Štatistického úradu SR hodnoty v týchto dvoch rokoch naznačujú pokles populácie.  
 

  
Obrázok 1 Vývoj počtu obyvateľov k 31.12. v SR v rokoch 1997 až 2014 

Zdroj: www.statistics.sk 
 

Vychádzajúcic z demografických ukazovateľov ovplyvňujúcich stav obyvateľstva zisťujeme, že 
prirodzený prírastok nadobúda s výnimkou rokov 2001-2003 kladné hodnoty, t.j. stav obyvateľstva 
ovplyvňoval pozitívne. Prirodzený prírastok a migrácia spolu tvoria celkový prírastok, ktorého 
vývoj prezentujeme na obrázku č. 2. Celkový prírastok v celom skúmanom období nadobúdal 
kladné hodnoty, hoci v roku 2001 oproti predchádzajúcemu roku rapídne klesol. Jeho vývoj bol 
však stále pozitívny. Pokles bol badateľný aj v rokoch 2012, 2013, nebol však až taký výrazný. 
Ako vyplýva z uvedeného, stav obyvateľstva by mal oproti predcházajúcemu roku narastať. 
Znamená to, že pokiaľ by bola použitá metodiku výpočtu počtu obyvateľov v nasledujúcom roku 
na základe stavu populácie v predchádzajúcom roku a stavu celkového prírastku v sledovanom 
roku, tak počet obyvateľov v roku 2001 by bol 5 402 715 a v roku 2011 by bol 5 447 149 ľudí. 
Nakoľko ale v týchto rokoch prebehlo vyčerpávajúce sčítanie obyvateľstva a dospelo sa k iným 
počtom obyvateľov (v roku 2001 to bolo 5 378 951 ľudí a v roku 2011 to bolo 5 404 322 ľudí), 
podnecuje to otázku, prečo je tomu tak (obrázok č.1).  
 

 
Obrázok 2 Vývoj celkového prírastku v SR v rokoch 1997 až 2014  

Zdroj: www.statistics.sk 
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Zamyslime sa nad príčinou, prečo vyčerpávajúce zisťovanie. t.j. sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov v rokoch 2001 a 2011 vykazuje pokles obyvateľstva oproti metodike, ktorá bola použitá 
medzi sčítaniami. Dôvodov je viac, tak na jednej ako aj na druhej strane. 
Na strane centrálneho registra obyvateľov (CRO) je možné stretnúť sa s nasledovnými 
nezrovnalosťami: 
 nezapísané maloleté deti, ktoré po narodení nikde neevidujú, 
 duplicitne zaevidované deti. Ide o deti predovšetkým rómskej komunity, ktoré idú na adopciu 

a v centrálnom registri figurujú pod novým aj starým menom, 
 zomrelí obyvatelia, ktorí sú stále v evidencii. Napr. v Báhoň okres Trnava pri poslednom sčítaní 

dostali sčítací formulár pre 100 ľudí, ktorí už nežijú, 
 neodhlásení alebo naopak neprihlásení obyvatelia. 
V oblasti samotného sčítania je potrebné hľadať možné príčiny nezrovnalostí v nasledovnom: 

1. Dôležitú skupinu populácie pri sčítaní tvoria Rómovia. Je asi ťažko dosiahnuteľné, aby u tejto 
skupiny populácie boli sčítacie formuláre vyplnené za každého člena rodiny, hlavne u detí. 
Evidencia trvalého pobytu Rómov je tiež jeden z problémov, ktorý môže ovplyvniť výsledky 
sčítania.  

2. Na web stránke http://www.inprost.sk/reakcia-statistickeho-uradu-sr-na-informacie-mesta-
turzovka sa uvádza reakcia ŠÚ SR na informácie mesta Turzovka, podľa ktorého bol proces 
prípravy na sčítanie „značne chaotický bez jednoznačného určenia úloh.“ Štatistický úrad SR 
v dostatočnom predstihu – približne tri mesiace pred sčítaním, s účinnosťou od 15. februára 
2011, upravil postup obcí pri príprave, priebehu a vykonaní SODB v roku 2011. V metodickom 
pokyne konkretizoval do najmenších podrobností úlohy obcí v nadväznosti na zákon č. 
263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Na margo technických 
problémov pri vytváraní návrhov sčítacích obvodov si Štatistický úrad SR dovolil upozorniť, že 
na Slovensku sa tvorba sčítacích obvodov prvý raz v histórii uskutočňovala elektronicky, teda 
prostredníctvom nových technológií, ktoré nebolo možné priamo v obciach dopredu otestovať. 
Výkonnostné problémy aplikácie a problémy stability systému sa podarilo servisnými zásahmi 
dodávateľa odstrániť. V spolupráci s obcami sa riešili aj problémy s nesúladom zdrojov dát. 
Treba si uvedomiť, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov je akcia obrovského rozsahu, ktorá 
sa týka všetkých obyvateľov SR a všetkých sídiel. Pri príprave sčítania pracoval Štatistický úrad 
SR s dátami z rôznych administratívnych zdrojov. Odstrániť nesúlad medzi nimi pre potreby 
sčítania bez účasti obcí nebolo možné. Problémy a nedostatky jednotlivých obcí a miest nie je 
možné zovšeobecňovať na celé Slovensko. Štatistický úrad SR ich priebežne riešil a spolu so 
svojimi pracoviskami v krajských mestách bol pripravený poskytnúť metodickú a technickú 
pomoc pri zabezpečovaní sčítania každému sídlu, ktoré o ňu požiadalo 
(http://www.inprost.sk/reakcia-statistickeho-uradu-sr-na-informacie-mesta-turzovka). 

3. Sčítanie ovplyvnili nepredvídateľné faktory ako napríklad antikampaň, ktorá ho do značnej 
miery skomplikovala. Tá nemala v dejinách sčítania obdobu. Pod jej vplyvom niektorí 
obyvatelia odmietali nalepovať na sčítacie formuláre identifikátory, niektorí si ich navzájom 
vymieňali, alebo sa z nejasného dôvodu nesčítali vôbec. 
(http://aktualne.atlas.sk/print.xml?path[article]=statisticky-urad-zverejni-vysledky-scitania-
ludu-postupne). O mimoriadne nepriaznivej spoločenskej, mediálnej a politickej situácii sa 
kriticky vyjadrila predsedníčka štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová (2014). 

4. V rámci spracovania výsledkov sa štatistici stretli aj s rôznymi zaujímavosťami. Pracovníci ŠÚ 
SR narazili na rôzne kuriozity a logické nezrovnalosti. Jedným z príkladov je šesťročné dieťa, 
ktoré malo vo formulári uvedené ukončené vysokoškolské vzdelanie. Ďalšie dieťa malo 
pripísanú ekonomickú aktivitu. 

5. Odstraňovanie duplicít v prípadoch, keď niekto vyplnil tlačený formulár v mieste trvalého 
pobytu, aj tam, kde sa práve nachádzal, respektíve, ak sa sčítal elektronicky aj prostredníctvom 
tlačenej verzie. 

6. Vo výsledkoch pritom najväčšie „diery“ mala Bratislava. Práve v hlavnom meste sa totiž 
sústredila najväčšia časť z dvoch percent obyvateľov, ktoré sčítacie hárky neodovzdali. Doplniť 
sa ich rozhodli na ŠÚ SR po konzultácií s Eurostatom tzv. inputovaním 
(http://aktualne.atlas.sk/scitanie-spomalili-ludia-vymienali-si-ciarove-
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kody/slovensko/spolocnost/). Hovorca Štatistického úradu SR p. Jánošík, skonštatoval, že "na 
odstránenie nedostatkov využije Štatistický úrad SR metódy uznávané a akceptovateľné v rámci 
Európskej únie, vrátane matematicko-štatistických metód,". 

7. Ďalšia nemenej dôležitá súčasť sčítania obyvateľov je výber a práca sčítacích komisárov. Nie je 
našim cieľom spochybňovať ich prácu, hoci problém pri sčítaní v súvislosti s nimi vznikol. Z 
ich celkového počtu približne 20-tisíc bolo odvolaných alebo sa vzdalo svojej funkcie 1 114. 
Pred samotným sčítaním sa vzdalo 805 sčítacích komisárov. Tí, ktorí dobrovoľne funkciu 
položili, to odôvodňovali vysokou náročnosťou práce a slabým finančným ohodnotením 
(http://aktualne.atlas.sk/vysledky-zo-scitania-obyvatelov-by-mohli-byt-uz-ku-koncu-
roka/slovensko/spolocnost/). 

 
Záver 

V príspevku sme naznačili problémy ohľadom validity údajov získaných zo sčítania obyvateľov, 
domov a bytov. Mnohí bežní užívatelia („konzumenti“) údajov ponúkaných na voľne dostupných 
internetových stránkach (napr. aj študenti) sa pravdepodobne nad takýmito súvislosťami 
nezamýšľajú a využívajú databázy ako spoľahlivé. Odborná verejnosť a zainteresovaní do 
získavania spoľahlivých databáz sa na problematiku SODB však pozerajú komplexne. 
Možnosti, ako čo najlepšie odstrániť nedopočty a negatívne faktory ovplyvňujúce spoľahlivosť 
údajov pri nastávajúcom sčítaní v roku 2021 vidíme v spoľahlivej registrácii narodených občanov 
na matrikách, v spoľahlivej evidencii zomretých, prisťahovaných a odsťahovaných, ale hlavne 
v kvalitnom prepojení jednotlivých subjektov spracovávajúcich evidenciu obyvateľstva na CRO, 
ktorý by mohol poslúžiť k SODB v roku 2021. 
 Je zriadená expertná pracovná skupina zložená z odborníkov Štatistického úradu SR a z externého 
prostredia (Výskumné demografické centrum, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied), ktoré  
je dočasným (na obdobie rokov 2014 – 2021) odborným, poradným, koordinačným a iniciatívnym 
orgánom predsedu ŠÚ SR pre oblasť prípravy sčítania 2021, ktorá  bude hľadať spoľahlivé riešenia 
na odstránenie vyššie uvedených negatívnych faktorov ovplyvňujúcich relevantné výsledky. 
Zloženie pracovnej skupiny sa bude v jednotlivých etapách prípravy sčítania 2021 meniť v 
závislosti od riešenia aktuálnych úloh. Cieľom pracovnej skupiny bude navrhnúť optimálny spôsob 
Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 v Slovenskej republike, rešpektujúc 
medzinárodné záväzky SR pri zohľadnení platnej legislatívy SR a požiadaviek štátnej správy, 
samosprávy, výskumnej a pedagogickej sféry v SR (http://www.netky.sk/clanok/statistici-sa-zacali-
pripravovat-na-scitanie-obyvatelov-v-roku-2021). 
Nebolo našim zámerom spochybniť výsledky, resp. prácu zainteresovaných, ale otvoriť diskusiu, 
aké sú dôvody poklesov počtu obyvateľov v roku 2001 a 2011 po SODB. Príspevok má diskusný 
charakter.  

Bibliografia 

BENKOVIČOVÁ, Ľ. 2013. SODB 2011 – výnimočné sčítanie. In: Zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie Štatistického úradu Slovenskej republiky Potrebuje ešte 
Slovensko po sčítaní 2011 ďalší cenzus ? 20. – 21. november 2013 Bratislava. Vyd. Štatistický 
úrad SR 2013. ISBN 978-80-8121-364-9. 

BENKOVIČOVÁ, Ľ., ŠTUKOVSKÁ, Z. 2014. Budúce sčítanie musí byť celospoločenskou 
záležitosťou. In: Slovenská štatistika a demografia, 3/2014, roč. 24, s. 5. Vyd. Štatistický úrad SR. 
ISSN 1339-6854. 

FIALOVÁ, L. a kol. 1998. Dějiny obyvatelstva českých zemí. 2. doplněné vyd. Praha: Mladá 
fronta, 1998. 398 s., ISBN 80-204-0720-0. 

KLUFOVÁ, R., POLÁKOVÁ, Z., 2010. Demografické metody a analýzy. Demografie české 
a slovenské populace. Wolter Kluwer, 2010. 306 s. ISBN 978-80-7357-546-5. 

126

http://aktualne.atlas.sk/vysledky-zo-scitania-obyvatelov-by-mohli-byt-uz-ku-koncu-roka/slovensko/spolocnost/
http://aktualne.atlas.sk/vysledky-zo-scitania-obyvatelov-by-mohli-byt-uz-ku-koncu-roka/slovensko/spolocnost/


PODMANICKÁ, Z. 2014. Skončil sa projekt Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. In: 
Slovenská štatistika a demografia, 3/2014, roč. 24, s. 5. Vyd. Štatistický úrad SR. ISSN 1339-6854. 

ŠPROCHA, B. 2014. Niektoré možnosti využitia výsledkov SODB 2011 v štátnej správe, 
samospráve a súkromnej sfére podľa územných úrovní. In: Slovenská štatistika a demografia, 
3/2014, roč. 24, s. 5. Vyd. Štatistický úrad SR. ISSN 1339-6854. 

VAŇO, B. 2014. Sčítanie obyvateľov na Slovensku – súčasnosť a perspektívy. In: Slovenská 
štatistika a demografia, 3/2014, roč. 24, s. 5. Vyd. Štatistický úrad SR. ISSN 1339-6854. 

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population 

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/ 

http://kdem.vse.cz/resources/relik12/sbornik/download/pdf/65-Megyesiova-Silvia-paper.pdf 

http://www.inprost.sk/reakcia-statistickeho-uradu-sr-na-informacie-mesta-turzovka 

http://aktualne.atlas.sk/print.xml?path[article]=statisticky-urad-zverejni-vysledky-scitania-ludu-
postupne 

http://aktualne.atlas.sk/scitanie-spomalili-ludia-vymienali-si-ciarove-kody/slovensko/spolocnost/ 

http://aktualne.atlas.sk/vysledky-zo-scitania-obyvatelov-by-mohli-byt-uz-ku-koncu-
roka/slovensko/spolocnost/ 

http://www.infostat.sk/vdc/ 

http://www.netky.sk/clanok/statistici-sa-zacali-pripravovat-na-scitanie-obyvatelov-v-roku-2021 

 
 
Autori 
Doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD. 
Katedra štatistiky a operačného výskumu 
FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
E-mail: zuzana.polakova@uniag.sk 
 
Ing. Eva Matejková, PhD. 
Katedra štatistiky a operačného výskumu 
FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
E-mail: eva.matejkova@uniag.sk 

127

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/
http://www.inprost.sk/reakcia-statistickeho-uradu-sr-na-informacie-mesta-turzovka
http://aktualne.atlas.sk/print.xml?path%5barticle%5d=statisticky-urad-zverejni-vysledky-scitania-ludu-postupne
http://aktualne.atlas.sk/print.xml?path%5barticle%5d=statisticky-urad-zverejni-vysledky-scitania-ludu-postupne


VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ŠTUDUJÚCICH V SR A VÝVOJ ŠTUDIJNEJ DOCHÁDZKY1 

AGE-STRUCTURE OF STUDENTS IN SLOVAKIA AND DEVELOPMENT OF SCHOOL 
ENROLLMENT 

 

Michal SZABO 

Abstract:  
This article deals with changes in the age-structure of students. It takes closer look on the rise of enrollment 
rates and on shift of ending educational career path to higher age. The reference period is three time points 
of censuses in years 1991, 2001 and 2011. 

Kľúčové slová: vzdelávanie, vek, cenzus 

Keywords: education, age, census 

Úvod 

Počet, resp. podiel študujúcich po ukončení povinnej školskej dochádzky priamo vstupuje do 
utvárania vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva. Dĺžku trvania vzdelávacej dráhy možno sledovať 
podľa poklesu podielu študujúcich v jednotlivých vekových kategóriách. 

 

1 Metodika a zdroj údajov 

Údaje o počtoch študujúcich sú z SĽDB 1991, SODB 2001 a SODB 2011. Konkrétne sú vybrané 
zo štruktúry obyvateľstva podľa EAO a veku. Pre rôznu dĺžku povinnej školskej dochádzky je 
sledované obyvateľstvo zjednotené do intervalu od 16 rokov do 34 rokov veku. Táto hranica bude 
zdôvodnená nižšie. 
Ako hlavné ukazovatele sú použité špecifická miera študijnej dochádzky (šmšdx)2 a úhrnná miera 
študijnej dochádzky. Špecifická miera študijnej dochádzky je určená ako podiel študujúcich vo 
veku x, voči celkovému počtu obyvateľov vo veku x. 

š𝑚š𝑑𝑥 = š𝑡𝑢𝑑𝑢𝑗ú𝑐𝑖𝑥
𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑠𝑡𝑣𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑢𝑥

     [1] 

Druhou hlavnou mierou je úhrnná miera študijnej dochádzky (úmšd). Tá je určená ako suma šmšdx 
vo vybranom vekovom rozpätí. V prípade tohto príspevku je to 16-34 rokov, s pomocnými 
intervalmi 16-19, 20-24 a 25-34 rokov. 

ú𝑚š𝑑 = ∑ š𝑚š𝑑𝑥34
𝑥=16      [2] 

 

2 Veková štruktúra študujúcich 

2.1 Vekovo-špecifické miery študijnej dochádzky 

Veková štruktúra študujúcich veľmi úzko súvisí s vzdelanostnou úrovňou obyvateľstva. Úroveň 
dosiahnutého vzdelania sa do veľkej miery odvíja od počtu rokov školskej dochádzky po ukončení 
povinnej školskej dochádzky.  Čas strávený školskou dochádzkou, resp. čas strávený v škole po 
ukončení povinnej školskej dochádzky, je jednou z alternatív pri sledovaní vzdelanostnej úrovne 

1 Dochádzkou sa rozumie participácia vo vzdelávaní jednotlivca, nie ako mechanický pohyb. 
2 Mierny rozdiel oproti klasickej demografickej špecifickej miere je, že nie je použitý stredný stav 
obyvateľstva, ale počet obyvateľov ku dňu príslušného cenzu. 
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obyvateľstva. Vekovú štruktúru študujúcich3 je možné sledovať cez (vekovo-) špecifické miery 
študijnej dochádzky (šmšd). Tieto následne možno zosumovať a výsledkom je úhrnná miera 
študijnej dochádzky (úmšd). Práve tú možno interpretovať ako priemerný čas strávený školskou 
dochádzkou. Sledovať školskú dochádzku do veku 16 rokov je bezpredmetné, pretože je povinná 
zo zákona a teoreticky by mala dosahovať 100%. Nie všetky národne školské systémy však majú 
jednotnú dĺžku trvania povinnej školskej dochádzky (OECD, 2014). Vtedy je vhodnejšie sledovať 
celú dĺžku školskej dochádzky. Ak je však sledovaný jeden národný systém, či už v čase, alebo 
priestore, stačí sledovať školskú dochádzku nad rámec zákonnej povinnosti. Prípadné legislatívne 
zmeny v priebehu času však treba zhodnotiť a spracovať. 
Jedine pri sčítaniach je sledovaný druh ekonomickej, či neekonomickej aktivity podľa veku 
v jednoročných kategóriách, ktorý v dostatočnom detaile dokáže ukázať zmeny prebiehajúce 
s postupujúcim vekom študujúcich. Počet študujúcich v jednotlivých vekoch je alternovaný ich 
špecifickou mierou študijnej dochádzka podľa veku, aby bol eliminovaný vplyv vekovej štruktúry. 
Všeobecným trendom, vo všetkých troch sčítaniach, je vysoká miera dochádzky vo veku 16 rokov 
(0,90 – 0,96)a následný pokles po vek 19-20 rokov, kde sa klesanie zmierni. Toto mierne klesanie 
pokračuje po vek 22-23 rokov, kde sa zrýchli a postupne klesá až k takmer nulovým 
hodnotám. 

Obrázok 1: Vekovo-špecifické miery študijnej dochádzky podľa veku 

zdroj: SĽDB1991, SODB 2001, SODB 2011; výpočty autora 

Pri pohľade na jednotlivé časové prierezy majú prvé dve sčítania (1991, 2001) podobný priebeh, 
hoci je pri druhom sčítaní viditeľný posun smerom doprava, čo znamená celkové predĺženie 
školskej dochádzky. Pri treťom sčítaní (2011) už vidno niekoľko výrazných rozdielov. Hneď 
prvým je výrazné udržanie vysokej miery dochádzky až do veku 18 rokov (0,89) a až následný 
pokles po vek 20 rokov, avšak na takmer dvojnásobnej úrovni oproti predchádzajúcim sčítaniam. 
Nasledujúce spomalenie poklesu sa deje rovnako na oveľa vyšších mierach a končí vo veku 23 
rokov. Ďalej nasleduje postupný pokles až k hodnotám blízkych nule. 

3 V tomto prípade sú to študujúci - ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, teda nie študujúci popri zamestnaní. 
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Výrazný skok pri SODB 2011 je okrem iného spôsobený mohutným rozvojom siete vysokých škôl 
po zmene režimu v roku 1989. Kým v danom roku študovalo približne 60,5 tis. študentov, v roku 
2006 ich počet presiahol 200 tis. (Šprocha, 2013) 

 

2.2 Úhrnné miery študijnej dochádzky 

Pre lepšie zhodnotenie priebehu zmien podľa veku študujúcich je vytvorený obr.2. V ňom je 
znázornená veľkosť poklesu špecifických mier. 

 

Obrázok 2: Absolútny pokles špecifickej miery študijnej dochádzky podľa veku 
 

zdroj: SĽDB1991, SODB 2001, SODB 2011; výpočty autora 

Z obr.2 je zrejmé všeobecný trend čiastočne opísaný v predchádzajúcom grafe (obr.1), no 
zameriava sa na absolútnu veľkosť zmeny/poklesu špecifických mier. Vo všetkých troch 
sledovaných obdobiach vidíme opäť niektoré všeobecné spoločné tendencie a zároveň rozdiely 
ukazujúce na vývoj zmeny prebiehajúce vo vzdelanostných dráhach obyvateľstva. Spoločným 
znakom sú dva vrcholy grafov a všeobecným trendom je znižovanie prvého vrcholu, zvyšovanie 
druhého vrcholu a ich posun do vyššieho veku. V prvom sledovanom období sledujeme prudký 
nárast klesania ktorý vrcholí vo veku 18 rokov, následne sa pokles rýchlo prepadáva na veľmi 
nízke hodnoty, čo znamená, že iba málo študentov ukončuje svoje štúdium. Nasleduje mierne 
zvýšenie poklesu, ktoré vrcholí vo veku 23 rokov. V druhov sledovanom období už vidno posun 
prvého poklesu, ale aj zníženie jeho maxima. Druhý vrchol poklesu sa taktiež posúva do 
neskoršieho veku, no zväčšuje sa. To znamená, že sa tu nachádza viac študentov, ktorí môžu 
ukončovať svoje vzdelanie. Napokon pri treťom sledovanom období sledujeme ešte výraznejší 
posun prvého vrcholu  a jeho mierne zníženie. Druhý vrchol sa taktiež posúva do neskoršieho veku 
a značne narastá oproti predchádzajúcim obdobiam. Takto vytvorené grafy teda ukazujú, v akom 
veku ukončuje najviac študujúcich svoje študijné dráhy. Prvý vrchol zodpovedá prevažne 
ukončovaniu strednej školy, druhý vrchol zodpovedá prevažne ukončovaniu vysokej školy. Rýchly 
nástup ukončovania študijnej dráhy v prvom sčítaní naznačuje stredné vzdelanie bez maturity. Jeho 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

po
kl

es
 

vek študujúcich 

SĽDB 
1991 

SODB 
2011 

SODB 
2011 

130



postupný presun do vyššieho veku hovorí o zmene preferencií zo stredného vzdelania bez maturity 
na stredné vzdelanie s maturitou. Znižovanie tohto vrcholu zas ukazuje ako stále viac ľudí 
pokračuje v študijnej dráhe. Nárast druhého vrcholu samozrejme zodpovedá nárastu počtu 
vysokoškolákov. Jeho rozšírenie ukazuje na flexibilnejšie možnosti v prípade neúspešného 
ukončenia štúdia. Ukončenie vzdelávacej dráhy automaticky neznamená úspešné ukončenie daného 
stupňa štúdia. 

Aby sme sa pozreli na študijnú dochádzku celostne je vhodné použiť úhrnné miery študijnej 
dochádzky. Tieto úhrnné miery štandardnou sumou špecifických mier od  16 do 34  rokov veku. 
Vyjadrujú, koľko rokov ešte v priemere trvajú vzdelávacie dráhy po ukončení povinnej školskej 
dochádzky. 

 

Obrázok 3: Úhrnné miery študijnej dochádzky 
zdroj: SĽDB1991, SODB 2001, SODB 2011; výpočty autora 

 

rok 1991 2001 2011 

ÚM (16-19) 2,09 2,61‘ 3,54‘‘ 

ÚM (20-24) 0,51 0,86 1,99 

ÚM (25-34) 0,03 0,08 0,27 

ÚM (spolu) 2,63’ 3,55‘‘ 5,80 

podiel ÚM (16-24) 98,91% 97,86% 95,31% 
Tabuľka 1: Úhrnné miery študijnej dochádzky podľa sčítaní 1991, 2001 a 2011 diferencované podľa vekových kategórii 

zdroj: SĽDB1991, SODB 2001, SODB 2011; výpočty autora 

Ako prvé je vidieť postupný nárast úhrnných mier, a to ako celkových tak aj čiastkových. 
V priebehu sledovaných troch sčítaní sa viac než zdvojnásobila úhrnná miera študijnej dochádzky. 
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Z 2,63 roku, čo zodpovedá približne stredoškolskému vzdelaniu s maturitou, na 5,80, čo zodpovedá 
približne prvému stupňu vysokoškolského štúdia. Rovnako stúpali aj vekovo diferencované úhrnné 
miery. Najvýraznejší rast zaznamenala ÚM (20-24), ktorej hodnoty stúpli takmer štvornásobne. 
Hoci hodnoty ÚM (25-34) stúpli až 9-násobne, jej hodnoty sú veľmi nízke. Preto je v poslednom 
riadku tabuľky uvedená relatívna hodnota ÚM (16-24) voči celkovej ÚM a takpovediac vyjadruje 
do akej miery vysvetľuje celkovú ÚM. Vo všetkých sledovaných obdobiach sa drží nad hodnotou 
95%. 
Zaujímavosťou, alebo až zvláštnosťou je spôsob a previazanosť stúpania úhrnných mier 16-19 
ročných. Vždy v nasledujúcom sčítaní dosahujú takmer rovnakú hodnotu akú má celková úhrnná 
miera v predchádzajúcom sčítaní (v tab.1 hodnoty s čiarkou)4. 

 

Záver 

Spoločnosť na Slovensku prešla medzi sčítaniami v rokoch 1991 a 2011 masívnymi zmenami. 
Jednou z nich je zmena hodnotovej orientácie čo sa týka vzdelania. Vzdelanie už nie je 
determinantom budúceho zamestnania, ako tomu bolo v minulosti. Vzdelanie je v súčasnosti 
chápané ako individuálna investícia jedinca. Toto sa prejavuje okrem iného v zvyšovaní si 
vlastného vzdelania a teda v predlžovaní času stráveného vo vzdelávacích inštitúciách. Kým v roku 
1991 bol čas strávený nad rámec povinnej školskej dochádzky v priemere 2,63 roku, v roku 2011 
narástol na 5,80 roku čo je viac než zdvojnásobenie časovej investície do vzdelania. Ako píše 
Lestaeghe (2010): „Popri individuálnej samostatnosti, sa sebarealizácia stáva samostatným cieľom. 
To má za následok zvýšený dopyt po lepšom vzdelaní...“ 
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OBYVATEĽSTVO BRATISLAVSKÉHO KRAJA VO SVETLE VÝSLEDKOV CENZOV 
OBYVATEĽSTVA 

POPULATION OF THE BRATISLAVA REGION IN THE LIGHT OF THE RESULTS OF 
POPULATION AND HOUSING CENSUSES 

 
 

Silvia SZABOVÁ 
 
Abstract: Population and Housing Census is a statistical survey which provides unique data on population, 
its demographic, social, educational, economic and cultural structures in quantified form. It is also a source of 
information on the quality of housing, structure of houses and dwellings. Article contains information 
obtained from the Population and Housing Census in 2011 comparing selected indicators with the results of 
previous census in 2001and 1991.  
 
Kľúčové slová: obyvateľstvo, štruktúra, ekonomická aktivita, domácnosť, rodina 
Key words: population, structure, economic activity, household, family 
 
 

Úvod 

Bratislavský kraj má v rámci Slovenskej republiky špecifické postavenie. Zo všetkých krajov je 
najrozvinutejší, na čo má výrazný vplyv skutočnosť, že na jeho území leží Bratislava, hlavné mesto 
Slovenskej republiky, ktorá je sídlom väčšiny ústredných orgánov štátnej správy, medzinárodných 
organizácií ako aj kultúrnych, vzdelávacích, vedeckých inštitúcií a pod. Na celkovom počte 
právnických osôb v SR sa Bratislavský kraj k 31. 12. 2014 podieľal 30,9 % a na počte podnikov 
viac ako tretinou, čo vytvára priaznivé predpoklady pre rozvoj kraja. 
Kraj má excentrickú polohu v západnej a juhozápadnej časti Slovenskej republiky, kde vytvára 
spoločnú hranicu s Rakúskom a Maďarskom. K atraktivite a rozvoju kraja prispieva aj jeho 
výhodná poloha v rámci stredoeurópskeho regiónu. 
 
 

1 Obyvateľstvo, vybrané charakteristiky a sídelná štruktúra 

Podľa výsledkov SODB 2011 mal Bratislavský kraj k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým 
bola polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011 602 436 trvalo bývajúcich obyvateľov, 
čím sa počtom obyvateľov radí medzi menšie kraje. S výmerou 2 052,7 km2  je najmenším krajom 
a hustotu zaľudnenia 293,5 obyvateľov na km2  mal 2,7 krát vyššiu ako bol celoslovenský priemer, 
zároveň najvyššiu zo všetkých krajov.  
Do roku 1991 boli na území Bratislavského kraja medzicenzové prírastky výrazné. Po tomto 
období došlo v deväťdesiatych rokoch k diametrálne odlišnej situácii. V rokoch 1991 - 2001 sa 
znížil, resp. pozastavil migračný prírastok vo väčšine miest. Najmä v prípade Bratislavy došlo 
k migračnému úbytku obyvateľov. Nízky prírastok v medzicenzovom období 2001 - 2011, iba 
3 421 obyvateľov v kraji (0,6 %), nám signalizuje, že proces narastania počtu obyvateľov 
v mestách kraja sa dlhodobo spomalil. Rástol podiel obyvateľstva vo väčších vidieckych sídlach, 
najmä v obciach v blízkosti veľkých miest. V tomto období sa v Bratislavskom kraji zvýšil podiel 
vidieckeho obyvateľstva zo 16 % v roku 2001 na 18,7 % v roku 2011. Podiel mestského 
obyvateľstva sa znížil o 2,7 p. b. Potvrdzuje to aj vysoký nárast počtu trvale bývajúcich obyvateľov 
v okrese Senec, v ktorom sa ich počet v medzicenzovom období zvýšil o 27,9 %. Koncentrácia 
pracovných príležitostí vyvolávala na druhej strane príliv prechodne bývajúcich. K špecifikám 
Bratislavského kraja patrí skutočnosť, že na rozdiel od republikovej úrovne a ostatných krajov mal 
viac obyvateľov s obvyklým ako trvalým pobytom. 
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Ukazovateľ 1970 1980 1991 2001 2011 
Počet obyvateľov 459 975 543 800 606 351 599 015 602 436 
Prírastok (úbytok) 
obyvateľov 

abs. x 83 825 62 551 -7 336 3 421 
v % x 18,2 11,5 -1,2 0,6 

Tabuľka 1 Medzicenzové prírastky / úbytky trvalo bývajúcich obyvateľov v Bratislavskom kraji, sčítania 1970 - 2011 
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

 
Vývoj hustoty zaľudnenia v Bratislavskom kraji kopíruje vývoj počtu obyvateľov v jednotlivých 
intercenzálnych obdobiach. Pri ostatnom sčítaní sa hustota obyvateľov kraja zvýšila o 1,7 
obyvateľa na 1 km2. Bratislavský kraj dosahoval pri všetkých realizovaných sčítaniach obyvateľov 
najvyššiu hustotu zaľudnenia, čo vyplýva z jeho najmenšej rozlohy, ako aj z vysokej koncentrácie 
obyvateľstva v hlavnom meste SR. Najvyššiu hustotu zaľudnenia (4 030,7 obyvateľov na km2) 
dosiahol okres Bratislava I, ktorý zaberá len 0,5 % z celkovej rozlohy Bratislavského kraja. 
Najnižší počet obyvateľov na 1 km2 bol v okrese Malacky.  
 
Ukazovateľ 1970 1980 1991 2001 2011 
Počet obyvateľov na 
1 km2 224,1 264,9 295,4 291,8 293,5 

Tabuľka 2 Hustota trvalo bývajúcich obyvateľov v Bratislavskom kraji, sčítania 1970 - 2011 
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

 
Ku dňu sčítania mal Bratislavský kraj 73 obcí, z nich malo štatút mesta sedem. V okrese Malacky 
bolo 26 obcí, v okrese Pezinok 17 obcí a v okrese Senec 29 obcí. Viac ako dve tretiny obyvateľstva 
kraja žilo v Bratislave. Tretina obcí patrila do veľkostnej skupiny 1 000 - 1 999 obyvateľov. 
Najväčší prírastok bol zaznamenaný vo veľkostnej kategórii 5 000 - 9 999 obyvateľov, kde pribudli 
tri obce. Najväčší úbytok bol v skupine obcí s 500 - 999 obyvateľmi, kde vzrástol v ôsmich obciach 
počet obyvateľov nad 1 000. 
 

Územie Počet obcí / mestských častí Trvalo bývajúce obyvateľstvo v % 
spolu z toho miest mestské vidiecke 

Bratislava I - V 17 - 100,0 - 
Malacky 26 2 39,1 60,9 
Pezinok 17 3 60,9 39,1 
Senec 29 1 25,7 74,3 
Bratislavský kraj 73 7 81,3 18,7 

Tabuľka 3 Obce a zloženie trvalo bývajúceho obyvateľstva v Bratislavskom kraji podľa okresov, SODB 2011 
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

 

Mestá kraja 
Obyvateľstvo Prírastok (úbytok) obyvateľstva 

1980 1991 2001 2011 1980 - 1991 1991 - 2001 2001 - 2011 
abs. v % abs. v % abs. v % 

Bratislava 380 259 442 197 428 672 411 228 61 938 16,3 -13 525 -3,1 -17 444 -4,1 
Malacky 15 218 17 573 17 773 17 051 2 355 15,5 200 1,1 -722 -4,1 
Stupava 8 062 7 834 8 063 9 282 -228 -2,8 229 2,9 1 219 15,1 
Modra 7 679 8 090 8 536 8 751 411 5,4 446 5,5 215 2,5 
Pezinok 17 116 20 515 21 082 21 179 3 399 19,9 567 2,8 97 0,5 
Svätý Jur 5 123 4 600 4 614 5 141 -523 -10,2 14 0,3 527 11,4 
Senec 10 772 14 357 14 673 17 050 3 585 33,3 316 2,2 2 377 16,2 
Tabuľka 4 Medzicenzové prírastky / úbytky trvalo bývajúceho obyvateľstva v mestách Bratislavského kraja, sčítania 
1980 - 2011 

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Najvyšší podiel obyvateľov v Bratislavskom kraji bol v okresoch Bratislava V (18,4 %) 
a Bratislava II (18 %). Tieto dva okresy mali najvyšší podiel aj pri predchádzajúcich sčítaniach, 
pričom v okrese Bratislava V došlo v medzicenzových obdobiach 1991 - 2011 k trvalému poklesu 
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počtu obyvateľov a v štruktúre podľa okresov sa jeho podiel znížil až o 3,4 p. b. Najnižší podiel 
obyvateľov si zachoval okres Bratislava I, v ktorom tiež došlo k postupnému poklesu podielu na 
kraji o 1,7 p. b. Najväčší nárast podielu obyvateľov na kraji zaznamenal okres Senec. 
 

Územie Trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu Podiel z úhrnu v % 
2011 2001 1991 2011 2001 1991 

Bratislava I 38 655 44 798 49 018 6,4 7,5 8,1 
Bratislava II 108 362 108 139 112 419 18,0 18,1 18,5 
Bratislava III 61 046 61 418 64 485 10,1 10,3 10,6 
Bratislava IV 92 030 93 058 84 325 15,3 15,5 13,9 
Bratislava V 111 135 121 259 131 950 18,4 20,2 21,8 
Malacky 67 376 64 354 62 205 11,2 10,7 10,3 
Pezinok 57 567 54 164 52 078 9,6 9,0 8,6 
Senec 66 265 51 825 49 871 11,0 8,7 8,2 
Bratislavský 
kraj 602 436 599 015 606 351 100,0 100,0 100,0 

Tabuľka 5 Trvalo bývajúce obyvateľstvo v Bratislavskom kraji podľa okresov, SODB 1991, 2001, 2011 
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

 
V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia je v kraji už tradične vyšší podiel žien. V absolútnom 
vyjadrení došlo u oboch pohlaví k miernemu rastu od sčítania obyvateľov v roku 2001, čo však 
nevykompenzovalo úbytok z predchádzajúceho medzicenzového obdobia, pričom od roku 1991 
ubudlo viac mužov, ako žien. Podiel žien na obyvateľstve 52,6 % bol najvyšší zo všetkých krajov. 
Na 1 000 mužov pripadlo 1 111 žien (najvyšší index femininity). Najviac žien na 1 000 mužov 
(1 180) pripadlo v okrese Bratislava II, najmenej (1 040) v okrese Malacky. 
 

Rok sčítania Muži Ženy Spolu Podiel v % 
muži ženy spolu 

2011 285 360 317 076 602 436 47,4 52,6 100,0 
2001 283 383 315 632 599 015 47,3 52,7 100,0 
1991 288 819 317 532 606 351 47,6 52,4 100,0 

Tabuľka 6 Trvalo bývajúce obyvateľstvo v Bratislavskom kraji podľa pohlavia, SODB 1991, 2001, 2011 
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

 
Priemerný vek obyvateľov kraja dosiahol podľa údajov ostatného sčítania 40,6 roka. Od roku 2001 
zostarlo obyvateľstvo kraja v priemere o 2,5 roka, pričom zvýšenie priemerného veku sa zistilo vo 
všetkých okresoch kraja. Relatívne najväčšie zvýšenie priemerného veku v porovnaní 
s predchádzajúcim sčítaním sa zaznamenalo v okrese Bratislava V (z 34,8 na 39,8 roka). 
Najmladšie obyvateľstvo žilo v okrese Senec, kde dosiahlo priemerný vek 37,9 roka. Najstaršie 
obyvateľstvo kraja žilo v okrese Bratislava I s priemerným vekom 44,8 roka, v okrese Bratislava III 
(42,9 roka) a v okrese Bratislava II (42,1 roka). Pokračujúce starnutie populácie v porovnaní 
s rokom 1991 je ešte výraznejšie. Pri sčítaní v uvedenom roku bol priemerný vek 34,4 roka, t. j. 
o 6,2 roka nižší ako v roku 2011. Bratislavský kraj mal najvyšší nárast obyvateľov vo veku 80+ 
(takmer 8,3 tisíc). 
Na vekovej pyramíde sú zreteľné viaceré oblasti, v ktorých sa veková štruktúra obyvateľstva kraja 
odlišovala od štruktúry Slovenskej republiky. Podiel obyvateľov vo veku do 4 rokov bol mierne 
vyšší ako podiel v SR. Druhou skupinou, v ktorej bola zrejmá odlišnosť vo vekovej štruktúre, bol 
nižší podiel obyvateľov vo veku 5 - 24 rokov, ako v úhrne za Slovenskú republiku. Bratislavský 
kraj mal na rozdiel od Slovenskej republiky vyšší podiel obyvateľov vo veku 30 - 39 rokov a 55 a 
viac. V budúcnosti ich posunom do vyššieho veku sa starnutie obyvateľov kraja prehĺbi. 
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Obrázok 1 Trvalo bývajúce obyvateľstvo v Bratislavskom kraji a SR podľa pohlavia a vekových skupín, SODB 2011 

 
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

 
Zatiaľ čo v roku 2001 tvorilo obyvateľstvo v predproduktívnom veku 14,9 %, v roku 2011 sa tento 
podiel znížil (o 1,3 p. b.) a dosiahol 13,6 %, čo bol tretí najnižší podiel v rámci krajov. Znižovanie 
predproduktívnej zložky obyvateľstva bolo dôsledkom poklesu pôrodnosti. Keďže pôrodnosť na 
Slovensku dosiahla v roku 2002 svoje minimum, podiel vo vekovej skupine 5 - 9 ročných bol nižší 
ako pri sčítaní v roku 2001. Postupným veľmi miernym zvyšovaním pôrodnosti od roku 2003 sa 
zvýšil podiel obyvateľov vo veku 0 - 4 rokov, u mužov o 2 a u žien o 1,8 p. b. U produktívneho 
obyvateľstva vo vekovej skupine 15 - 64 ročných sa podiel obyvateľstva zvýšil o 2,6 p. b. 
a naopak, podiel obyvateľov v poproduktívnom veku sa znížil o 1,3 p. b. Môžeme predpokladať, že 
pri ďalšom cenze sa zvýši podiel obyvateľov v poproduktívnom veku, pretože sa do tejto vekovej 
skupiny posunú početné vekové skupiny obyvateľstva, ktoré dosiahnu dôchodkový vek. 
Najpočetnejšou podľa päťročných vekových skupín bola skupina 30 - 34 ročných, ktorá sa 
podieľala na celkovom počte obyvateľov 9,9 %. Ďalšie populačne najsilnejšie vekové skupiny boli 
35 - 39 roční s 8,6 % podielom a 55 - 59 roční s 8,1 % podielom. 
Veková skladba bola v rámci jednotlivých okresov najnepriaznivejšia v okrese Bratislava I. 
V tomto okrese bol najnižší podiel obyvateľstva v produktívnom veku (67,8 %) a zároveň najvyšší 
podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku (20,1 %), a to aj v porovnaní s ostatnými okresmi 
Slovenskej republiky. Z pohľadu vekovej štruktúry mal špeciálne postavenie okres Bratislava V, 
v ktorom v rámci okresov kraja bol zistený najvyšší podiel obyvateľov v produktívnom veku a 
zároveň najnižší podiel obyvateľov v poproduktívnom veku, ktorý s hodnotou 7,7 % je druhý 
najnižší v rámci všetkých okresov SR.  
Pre Bratislavský kraj bola v medzicenzovom období 2001 - 2011 charakteristická vyššia 
sobášnosť, vyššia rozvodovosť a nižšia úmrtnosť v porovnaní s priemermi za Slovenskú republiku. 
Tieto demografické ukazovatele mali v Bratislavskom kraji v intercenzálnom období 2001 - 2011 
kolísavý vývoj a ovplyvňovali štruktúru rodinného stavu. Trendom za posledných dvadsať rokov 
je klesajúci podiel ženatých/vydatých a rastúci podiel rozvedených. Napriek tomu, podiel ženatých 
mužov a vydatých žien (42,6 % zhodne s Trnavským krajom), bol najvyšší zo všetkých krajov. 
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Pohlavie, rok sčítania Rodinný stav 
slobodný/á ženatý/vydatá rozvedený/á vdovec/vdova nezistený 

Muži 

2011 abs. 124 767 126 869 19 387 7 896 6 441 
v % 43,7 44,5 6,8 2,8 2,3 

2001 abs. 124 625 131 127 14 816 6 505 6 310 
v % 44,0 46,3 5,2 2,3 2,2 

1991 abs. 126 393 144 138 11 002 6 232 1 054 
v % 43,8 49,9 3,8 2,2 0,4 

Ženy 

2011 abs. 117 227 129 681 30 926 33 463 5 779 
v % 37,0 40,9 9,8 10,6 1,8 

2001 abs. 115 949 133 760 25 013 34 555 6 355 
v % 36,7 42,4 7,9 10,9 2,0 

1991 abs. 119 251 144 910 18 923 33 619 829 
v % 37,6 45,6 6,0 10,6 0,3 

Tabuľka 7 Trvalo bývajúce obyvateľstvo v Bratislavskom kraji podľa pohlavia a rodinného stavu, SODB 1991, 2001,  
2011 

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Z pohľadu národnostnej štruktúry bol v kraji výrazne dominantný podiel obyvateľov hlásiacich 
sa k slovenskej národnosti (90,2 %). V porovnaní s rokom 2001 klesol jej podiel o 1,1 p. b. Žiadna 
z ďalších národností nedosiahla v kraji výraznejší podiel. Aj v skupinách obyvateľstva 
s maďarskou a českou národnosťou sa v medzicenzovom období zaznamenal pokles. K maďarskej 
národnosti sa prihlásilo o 3 546 ľudí menej a k českej o 2 771 obyvateľov menej ako 
v predchádzajúcom sčítaní. K moravskej národnosti sa v kraji prihlásilo 966 obyvateľov, čo je 
o 221 viac ako v roku 2001. Bratislavský kraj mal v národnostnom zložení v porovnaní s ostatnými 
krajmi najvyšší podiel obyvateľov českej národnosti (1,1 %) a najvyšší nárast obyvateľov rusínskej 
národnosti (o 67,3 %). Pokles podielu obyvateľov so slovenskou národnosťou bol spomedzi krajov 
najnižší. 
Okresy Bratislavského kraja môžeme z hľadiska národnostnej štruktúry rozdeliť do dvoch skupín. 
Bratislava I - V, Malacky a Pezinok majú veľmi podobnú národnostnú štruktúru. Zastúpenie 
slovenskej národnosti v týchto okresoch sa pohybuje od 89,1 % v okrese Bratislava II až do 95,2 % 
v okrese Pezinok. Podiel obyvateľov maďarskej národnosti je v týchto okresoch najnižší v okrese 
Malacky (0,5 %) a najvyšší v okrese Bratislava II (4,9 %). Druhú skupinu tvorí okres Senec, 
v ktorom obyvatelia hlásiaci sa k maďarskej národnosti tvorili 13,8 %, čo predstavovalo druhú 
najpočetnejšiu národnosť. V porovnaní s rokom 2001 sa jej podiel znížil o 6,6 p. b. Podiel 
obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti sa za to isté obdobie v uvedenom okrese zvýšil 
o 0,6 p. b. 
Pod náboženským vyznaním sa rozumie účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi alebo 
vzťah k nej. Podiel obyvateľov hlásiacich sa k niektorej z cirkví alebo náboženskej spoločnosti bol 
v Bratislavskom kraji najnižší (65,5 %). V medzicenzovom období 2001 - 2011 sa tento podiel 
znížil o 5,1 p. b. Osoby bez vyznania tvorili v roku 2011 z celkového počtu obyvateľov 
Bratislavského kraja 26,8 % pričom sa ich podiel zvýšil najviac v porovnaní s ostatnými krajmi. 
Svoje náboženské vyznanie pri ostatnom sčítaní nedeklarovalo 46 146 obyvateľov, čo bolo 
o 19 177 viac ako v roku 2001. Rovnako ako pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 si aj pri ostatnom 
cenze najviac obyvateľov kraja uviedlo rímskokatolícku cirkev, pričom častejšie išlo o ženy ako 
mužov. Ostatné náboženstvá boli zastúpené v menšej miere.  
Vzdelanostná úroveň obyvateľstva je významným činiteľom determinujúcim ekonomicko-
sociálny potenciál územia. Vzdelanostná úroveň obyvateľstva Bratislavského kraja za ostatných 
desať rokov výrazne vzrástla, čo je predpokladom lepšieho uplatnenia na trhu práce. 
Vzdelanostnou úrovňou sa Bratislavský kraj radí na 1. miesto v medzikrajskom porovnaní. 
Vysokoškolsky vzdelaných ľudí bolo najviac v Bratislavskom kraji (podiel na SR 21,1 %). Od roku 
2001 sa znížil podiel obyvateľov so základným vzdelaním o 5,6 p. b. a dosiahol úroveň 9,6 %. 
Zmeny nastali aj v jednotlivých kategóriách stredoškolského vzdelania. V medzicenzovom období 
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vzrástol podiel obyvateľov kraja s úplným stredným odborným vzdelaním z 18,1 na 20,7 %. 
V kategórii vyššieho vzdelania tiež nastal v intercenzálnom období nárast z 5 233 na 13 110 ľudí. 
Priaznivo sa vyvíjalo zastúpenie vysokoškolsky vzdelaných osôb v kraji. Významnú úlohu zohráva 
skutočnosť, že na území kraja má sídlo hlavné mesto SR Bratislava, ktoré je strediskom 
slovenského vysokého školstva. Obyvateľstvo Bratislavského kraja vo všetkých stupňoch 
vysokoškolského vzdelania prevyšuje celoslovenský priemer. V kraji trvalo býva 2,8 % 
obyvateľov, ktorí majú ukončený bakalársky stupeň vysokoškolského štúdia. 2. stupeň 
vysokoškolského vzdelania (magisterský, inžiniersky, doktorský) malo až 21 % obyvateľov, čo 
bolo o 10,2 p. b. viac ako priemer v SR. Doktorandské štúdium ukončilo 2,4 % obyvateľov kraja, 
v ostatných krajoch sa podiel obyvateľov s týmto stupňom vzdelania pohybuje od 0,4 do 0,7 %. 
V okresoch Bratislavy bolo viac zastúpené obyvateľstvo s vyšším vzdelaním ako 
v mimobratislavských okresoch. Do istej miery je to prejav migrácie vysokoškolsky vzdelaných 
ľudí do blízkej Bratislavy pre dostatok zaujímavých pracovných príležitostí. Najvyššie 
vzdelanostné parametre spomedzi okresov kraja mal okres Bratislava I. Najnižšie vzdelanostné 
parametre mal okres Malacky. Rast vzdelanostnej úrovne je ešte výraznejší v porovnaní s rokom 
1991, oproti ktorému bol podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov vyšší o 12,7 p. b. 
Podiel ekonomicky aktívnych osôb na celkovom počte obyvateľstva pri sčítaní sa oproti roku 
2001 znížil o 2 p. b. a dosiahol 53,3 %. Podiel pracujúcich a pracujúcich dôchodcov v kraji sa 
v medzicenzovom období takmer nezmenil. Podiel pracujúcich (okrem dôchodcov) sa mierne 
zvýšil zo 44,3 % na 44,7 %. Podiel pracujúcich dôchodcov zostal na úrovni 3,5 %. V skupine 
neaktívnych s vlastným zdrojom obživy sa od roku 2001 zvýšil počet nepracujúcich dôchodcov na 
116 916 ľudí, t. j. zvýšenie podielu o 3,4 p. b. Do skupiny ostatných neaktívnych sa v roku 2011 
započítali aj osoby na rodičovskej dovolenke, preto sa ich podiel zvýšil o 2 p. b. 
 

Stupeň ekonomickej aktivity Zloženie v % 
2011 2001 1991 

Ekonomicky aktívne osoby 53,3 55,3 52,7 
z toho    
   pracujúci 44,7 44,3 45,8 
   na materskej dovolenke* 0,5 2,1 2,9 
   nezamestnaní 4,8 5,4 2,2 
Neaktívni s vlastným zdrojom obživy 22,7 17,3 16,3 
z toho    
   nepracujúci dôchodcovia 19,4 16,0 16,3 
Závislé osoby 21,5 24,7 31,0 
Nezistení 2,5 2,6 0,0 
Spolu 100,0 100,0 100,0 
Tabuľka 8 Trvalo bývajúce obyvateľstvo v Bratislavskom kraji podľa ekonomickej aktivity, SODB 1991, 2001, 2011 
*  v roku 2001 vrátane osôb na rodičovskej dovolenke 

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Pokles nastal od roku 2001 v skupine osôb závislých na ekonomicky aktívnych (o 3,2 p. b.), 
v ktorej sa prejavilo zníženie podielu obyvateľov najmladších vekových skupín. Podiel skupiny 
ostatných osôb závislých na ekonomicky aktívnych (osoby v domácnosti) mierne klesol o 0,3 p. b. 
Bratislavský kraj je regiónom s najvyššou zamestnanosťou a s najnižšou mierou nezamestnanosti 
a špecifickou charakteristikou kraja je aj najvyššia zamestnanosť žien v porovnaní 
s celoslovenským priemerom. Bratislavský kraj podľa výsledkov SODB 2011 v porovnaní 
s ostatnými krajmi dosiahol niekoľko naj: najvyšší podiel pracujúcich, pracujúcich dôchodcov, 
študentov vysokých škôl; najnižší podiel nezamestnaných, detí do 16 rokov a študentov stredných 
škôl.  
V porovnaní základných skupín ekonomickej aktivity si Bratislavský kraj udržal najvyšší podiel 
ekonomicky aktívnych obyvateľov a najnižší podiel závislých osôb.  
Na regionálne rozdiely v ekonomickej aktivite obyvateľstva poukazuje aj miera nezamestnanosti 
(vyjadrená podielom celkového počtu nezamestnaných k ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu). 
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V porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenskej republiky mal Bratislavský kraj výrazne nižšiu mieru 
nezamestnanosti (o 7,9 p. b.), čo súviselo s vyššou ponukou pracovných miest v kraji. 
Mierne rozdiely v stupňoch ekonomickej aktivity pozorujeme v rámci okresov Bratislavského 
kraja. Oproti celokrajskému priemeru vyšší podiel ekonomicky aktívnych osôb z úhrnu obyvateľov 
bol iba v okrese Bratislava V (62 %). Tento okres sa vyznačuje aj najnižším podielom ekonomicky 
neaktívnych obyvateľov a závislých osôb. Najvyšší podiel ekonomicky neaktívnych obyvateľov 
mal okres Bratislava I, v ktorom žije najviac dôchodcov (24,7 %). Okres Bratislava I mal aj 
najnižší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov, podiel pracujúcich v tomto okrese je len 
40,8 %. 
Podiel zamestnancov z počtu ekonomicky aktívnych osôb bol v Bratislavskom kraji v porovnaní 
s celoslovenským priemerom vyšší o 5,2 p. b. Podnikatelia dosiahli 13,6 % podiel na celkovom 
počte ekonomicky aktívneho obyvateľstva, z nich vyšší podiel tvorili podnikatelia bez 
zamestnancov (75,5 %). Relatívne vyššie zastúpenie podnikateľov (o 1,2 p. b.) mal len Žilinský 
kraj. V sociálnej štruktúre boli zistené štatisticky zanedbateľné podiely spoločenskej skupiny 
vypomáhajúcich (neplatených) členov domácnosti v rodinnom podniku a skupiny členov 
produkčných družstiev (rovnako 0,2 %). 
V rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa prvýkrát v histórii sčítaní zisťovali 
vybrané počítačové znalosti celej populácie v Slovenskej republike. Aj v tejto oblasti boli podiely 
obyvateľov s počítačovými znalosťami v Bratislavskom kraji zo všetkých krajov najvyššie. Viac 
ako 60 % obyvateľov ovládalo tri zo štyroch zisťovaných počítačových znalostí. Prácu s textom 
ovládalo 63,7 % obyvateľov, zvládnutie práce s tabuľkami uviedlo 51,3 % obyvateľov kraja. 
S elektronickou poštou vedelo pracovať 61,2 % obyvateľov v kraji. Najviac ovládanou bola práca 
s internetom, ktorú ovládalo 66,1 % obyvateľov kraja. Najmenej ovládanou počítačovou znalosťou 
bola práca s tabuľkami a to vo všetkých krajoch SR. 
 
 

2. Domácnosti a rodiny 

Štatistický úrad SR spracoval údaje o domácnostiach zo sčítania 2011 podľa miesta sčítania, tzn. 
údaje objektívne vypovedajú o štruktúre domácností k rozhodujúcemu okamihu sčítania.  
Výsledky SODB 2011 potvrdili v Bratislavskom kraji rast početnosti všetkých typov domácností. 
Najviac vzrástli o 7,5 % bytové domácnosti. Tento nárast súvisel aj s vývojom bytovej výstavby, 
u ktorej došlo po roku 2001 k výraznému oživeniu, keď v medzicenzovom období pribudlo v kraji 
viac ako 35 tisíc bytov. Oproti roku 1991 predstavoval rast počtu bytových domácností 8,4 %. 
Vývoj v počte domácností v medzicenzovom období bol v Bratislavskom kraji odlišný ako v SR, 
kde počet hospodáriacich a cenzových domácností klesol. V medzikrajskom porovnaní mal 
Bratislavský kraj najnižší priemerný počet členov u všetkých typov domácností. Bytové 
domácnosti mali v priemere 2,63; hospodáriace 2,46 a cenzové domácnosti 2,28 členov, pričom sa 
priemerný počet členov v bytových a cenzových domácnostiach za desaťročné obdobie znížil a 
v hospodáriacich domácnostiach zostal na úrovni roku 2001.  
 

Typ domácnosti Počet domácností 
2011 2001 1991 

Bytové domácnosti 229 930 213 859 212 102 
Hospodáriace domácnosti 245 997 243 106 231 943 
Cenzové domácnosti 265 306 254 962 235 403 

Tabuľka 9 Počet domácností v Bratislavskom kraji, SODB 1991, 2001, 2011 
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

 
Pri bytových domácnostiach prevládali jednočlenné domácnosti (29,1 %). Ďalej nasledovali 
dvojčlenné (22,9 %), trojčlenné (22,1 %), štvorčlenné (16,7 %), päťčlenné (5,5 %) a šesť 
a viacčlenné domácnosti (3,7 %). V porovnaní so SODB 2001 sa najviac zvýšil podiel 
jednočlenných domácností o 4,2 p. b. a klesol podiel štvorčlenných domácností o 4,3 p. b. Podiel 
šesť a viacčlenných domácností sa v medzicenzovom období nezmenil. V rámci SR mal 
Bratislavský kraj najvyšší podiel bytových domácností s jednou cenzovou domácnosťou.  
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Na celkovom počte hospodáriacich domácností mali dominantný podiel hospodáriace domácnosti 
tvorené 1 cenzovou domácnosťou (93,2 %). Oproti roku 2001 ich podiel klesol o 2,6 p. b. 
Hospodáriace domácnosti zložené z dvoch cenzových domácností sa na celkovom počte 
hospodáriacich domácností podieľali 6 % pri medzicenzovom raste o 2,4 p. b. Podiel 
hospodáriacich domácností tvorených tromi a viacerými cenzovými domácnosťami tiež vzrástol 
(o 0,2 p. b). 
Najpočetnejšiu skupinu hospodáriacich domácností podľa počtu členov tiež tvorili domácnosti 
jednotlivcov, ktoré sa na ich celkovom počte podieľali tretinou. V porovnaní s rokom 2001 počet 
týchto domácností vzrástol o 3,3 %. Výrazne oproti roku 2001 vzrástol počet hospodáriacich 
domácností s jednou cenzovou domácnosťou a počtom členov traja (o 15,5 %). Najväčší 
medzicenzový pokles u hospodáriacich domácností s jednou cenzovou domácnosťou bol pri 
domácnostiach s počtom členov päť (o 31,6 %) a s počtom členov šesť (o 29,4 %).  
V spoločne hospodáriacich domácnostiach zložených z dvoch a viacerých cenzových domácností 
bola najpočetnejším typom hospodáriaca domácnosť, ktorú tvorili piati členovia, kým v roku 2001 
to bola skupina hospodáriacich domácností s počtom členov štyria.  
Cenzové domácnosti sú typom domácností, ktoré umožňujú detailný pohľad na štruktúry súžitia 
osôb v rámci rodín prípadne iných nerodinných štruktúr a sú najvýznamnejším zdrojom dát 
o rodine. V roku 2011 bolo v Bratislavskom kraji 265 306 cenzových domácností. Najväčší podiel 
mali úplné rodiny, nasledovali domácnosti jednotlivcov, neúplné rodiny a viacčlenné nerodinné 
domácnosti. Rodinné domácnosti sa na celkovom počte cenzových domácností podieľali 61,7 % 
a ich podiel oproti roku 2001 klesol o 1 p. b.  
Základnou medzicenzovou zmenou v rodinných domácnostiach bolo zníženie počtu úplných rodín 
v prospech neúplných, čo sa prejavilo v štruktúre cenzových domácností. Tento trend je 
pokračovaním predchádzajúceho desaťročného obdobia, odkedy podiel úplných rodín klesol až 
o 12,8 p. b. 
 

Rok CD 
spolu 

v tom podľa jednotlivých typov štruktúra v % 
úplné 
rodiny 
spolu 

neúplné 
rodiny 
spolu 

viacčlenné 
nerodinné 
domácnosti 

domácnosti 
jednotlivcov 

úplné 
rodiny 
spolu 

neúplné 
rodiny 
spolu 

viacčlenné 
nerodinné 
domácnosti 

domácnosti 
jednotlivcov 

2011 265 306 122 423 41 377 5 427 96 079 46,1 15,6 2,0 36,2 
2001 254 962 123 777 36 030 6 005 89 150 48,5 14,1 2,4 35,0 
1991 235 403 138 568 29 940 1 079 65 816 58,9 12,7 0,5 28,0 
Tabuľka 10 Cenzové domácnosti v Bratislavskom kraji podľa typu, SODB 1991, 2001, 2011 

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
V roku 2011 bolo v Bratislavskom kraji z neúplných rodín 22 567 rodín so závislými deťmi. 
V medzicenzovom období počet neúplných rodín vzrástol o 14,8 %, za dvadsaťročné obdobie až 
o 38,2 %. 
Významnú skupinu tvorili domácnosti jednotlivcov, ktorých počet v Bratislavskom kraji od 
predchádzajúceho cenzu vzrástol o 7,8 %, čo je opačný trend ako v SR. Tento nárast bol od roku 
1991 oveľa výraznejší (o 46 %). Domácnosti jednotlivcov tvorili najčastejšie ženy, ich podiel na 
celkovom počte domácností jednotlivcov bol 58,7 %.  
V skupine viacčlenných nerodinných domácností boli vývojové zmeny badateľné v porovnaní 
s rokom 1991. Ich podiel na celkovom počte cenzových domácností bol 2 % a v porovnaní s rokom 
1991 sa ich podiel zvýšil o 1,5 p. b.  
Rodiny s deťmi a optimálne fungujúce vzťahy v rodine tvoria predpoklad zdravej spoločnosti. 
V roku 2011 bolo v Bratislavskom kraji 163 800 domácností, ktoré tvorili aspoň jeden rodič a deti 
(závislé i nezávislé). Oproti roku 2001 sa tento počet zvýšil o 3 993 domácností.  
Sociálne a ekonomické zmeny spoločnosti sa prejavili aj v štruktúre úplných a neúplných rodín 
podľa počtu závislých detí. Kým pri sčítaní v roku 1991 prevládal v Bratislavskom kraji dvojdetný 
model rodiny, pri SODB 2001 začal prevládať model úplnej rodiny s jedným dieťaťom a tento 
trend pokračoval aj v roku 2011. Podiel úplných rodín s jedným dieťaťom bol na celkovom počte 
úplných rodín s deťmi 55,4 % a oproti roku 2001 sa zvýšil o 8,7 p. b. V neúplných rodinách bol 
podiel rodín s deťmi na celkovom počte neúplných rodín 54,5 % a oproti roku 2001 sa znížil 
o 3,9 p. b.  
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Záver 

Niektoré špecifiká vo vývojových trendoch Bratislavského kraja potvrdili aj výsledky sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov, ktoré sú jediným a nenahraditeľným zdrojom informácií v rôznych 
oblastiach. Tým, že sa údaje zo sčítaní získavajú úplným zisťovaním na celom území republiky, 
stávajú sa reprezentatívne na každej územnej úrovni.  
 
 

Bibliografia 

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, SODB 2011. Štatistický úrad SR, december 2014. ISBN 
978-80-8121-371-7 

Vývoj obyvateľstva v Bratislavskom kraji v roku 2011. Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, september 
2012. ISBN 978-80-8121-167-6 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 Bratislavský kraj. Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, marec 
2004 

Fakty o zmenách v živote obyvateľov SR, Bratislavský kraj, SODB 2011. Pracovisko ŠÚ SR 
v Bratislave, jún 2015. ISBN 978-80-8121-452-3 

 
 
Autor 
Ing. Silvia Szabová 
Štatistický úrad Slovenskej republiky - pracovisko ŠÚ SR v Bratislave  
Silvia.Szabova@statistics.sk 

141



KOHORTNÍ PLODNOST ČESKA A SLOVENSKA VE VÝSLEDCÍCH SČÍTÁNÍ LIDU 
1991–20111 

COHORT FERTILITY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA IN THE RESULTS 
OF THE POPULATION CENSUSES 1991 – 2011 

 
 

Luděk ŠÍDLO, Branislav ŠPROCHA, Roman KURKIN 
 

 
Abstract: 
Population censuses are one of the main data source for the fertility analysis from the cohort perspective. In 
the last quarter century held three general population censuses (1991, 2001 and 2011) in the Czech Republic 
and Slovakia. An integral part of these censuses was the question on the number of births among women. It 
can be assumed that the level of cohort fertility indicators due to a dramatic transformation of society in both 
countries will vary both in time and space. The aim of this study is to analyse these changes and identify 
similarities and differences in cohort fertility of women from the Czech and Slovak Republic. 

Klíčová slova: kohortní plodnost, Česko, Slovensko, sčítání lidu 

Key words: cohort fertility, Czech Republic, Slovakia, population census 
 
 

Úvod 

Integrální součástí československých sčítaní od roku 1930 a následně i českých a slovenských 
cenzů je otázka kladená ženě na počet narozených dětí. K dispozici tak máme dlouhou časovou 
řadu údajů o realizované plodnosti žen Česka a Slovenska, která umožňuje konstrukci 
nenahraditelných a v demografické analýze především v období transformace reprodukce 
nezastupitelných indikátorů skutečné intenzity plodnosti. Právě kohortní (nebo generační) pohled 
v období, kdy dochází k tak dynamickým a dramatickým změnám v charakteru plodnosti (např. 
Sobotka 2003, Zeman 2010), jaké můžeme spatřit v obou populacích po roce 1989, umožňuje si 
vytvořit nezkreslenou představu o skutečné (tzv. realizované) intenzitě plodnosti, o jejích 
mezigeneračních změnách v čase a prostoru a případně také o existenci určitých diferenciačních 
rozdílů. 
Nenahraditelnou výhodou použití údajů ze sčítání je možnost kombinovat údaje o realizované 
plodnosti nejenom s věkem a rokem narození (tzv. kohortou, resp. generací) ženy, ale také 
s dalšími populačními strukturami. Nejčastěji se za tímto účelem využívá rodinný stav, nejvyšší 
dosažené vzdělání, náboženská a národnostní struktura, ekonomická aktivita, oborová klasifikace 
zaměstnání apod. Vícenásobné třídění umožňuje také pohled na různou administrativní úroveň 
(např. Rychtaříková 2007, Kurkin 2013 ab, Bleha a kol. 2014). Je zřejmé, že nejenom pro 
demografii jsou takto koncipovaná data v současnosti pro oba státy nenahraditelným zdrojem 
nesmírně cenných informací použitelných v různých rozhodovacích oblastech formovaní našich 
společností (např. konstrukce různých typů politik, prognóz apod.).  
Kohortní plodnost představuje jeden ze základních indikátorů, který je možné z dostupných dat ze 
sčítání konstruovat. Představuje reálný průměrný počet dětí, který se narodil jedné ženě do 
rozhodného okamžiku sčítání. Nejčastěji je kombinován s věkem nebo rokem narození ženy 
(generací), často jsou publikována také data o kohortní plodnosti podle délky trvání manželství 
(případně i v kombinaci s věkem ženy). Od určitého věku nebo pro určité generace je možné použít 
i termín konečná plodnost, který evokuje, že plodnost předmětných skupin žen již byla ukončená. 
V souladu s vymezením reprodukčního období (nejčastěji 15–49 let) se za ženy s ukončenou 
reprodukcí považují osoby ve věku 50 let a více. Standardně je však už o ukončené reprodukci 

1Příspěvek je součástí výzkumného projektu GAČR č. 15-09443S „Rizika odkladu rodičovství: Nová role 
rodinné politiky?“a také částečným výsledkem projektu VEGA č. 1/0026/14 „Transformácia plodnosti žien 
Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050“. 
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možné uvažovat v případě žen starších 40 let, protože intenzita jejích plodnosti je velice nízká a na 
celkovou realizovanou plodnost má jen zanedbatelný vliv. V naší analýze jsme udělali určitý 
kompromis a za populaci žen s ukončenou reprodukcí považujeme osoby ve věku 45 let a víc. 
Určité problémy však přináší i sledování konečné plodnosti starších žen. Porovnání úrovně 
kohortní plodnosti dvou nebo více po sobě následujících cenzů naznačuje, že průměrný počet dětí 
připadající na jednu ženu z příslušné kohorty (s ukončenou reprodukcí) se může lišit. Výsledky 
sčítání totiž prezentují jenom údaje za ženy, které se dožily rozhodného okamžiku sčítání. Rozdíly 
mezi sčítáními v daných kohortách tak jsou výsledkem úmrtí a migrace žen. Předpokládá se 
(například Hank 2010, Grundy a Kravdal 2008, Simons a kol. 2013), a výsledky konečné plodnosti 
a struktury žen podle parity to také potvrzují, že vyššího věku se častěji dožívají ženy s vyšším 
počtem dětí, a proto konečná plodnost může být ve vyšších věcích postupně v každém dalším 
cenzu nadhodnocena. Proto pracujeme ve všech sčítáních s horní hranicí 70 let (a příslušnou 
kohortou).  
Z pohledu metodiky je potřebné ještě upozornit na určité změny v konstrukci otázky na počet 
narozených dětí mezi sčítáními 1991, 2001 a 2011 a také na mírně odlišný způsob zjišťování této 
informace v Česku a na Slovensku. V roce 1991 v rámci posledního československého sčítání byl 
koncept pro obě republiky shodný. Zjišťoval se počet živě narozených dětí ženám ve věku 15 let a 
více. V roce 2001 se v Česku sbíraly informace o počtu narozených dětí a v závorce s dodatkem, že 
bezdětné ženy mají uvést nulu. Na Slovensku však byla v otázce opět specifikace na živě narozené 
děti, ale bez dodatku o bezdětných ženách. Poslední sčítání v Česku i na Slovensku shodně 
zjišťovalo počet živě narozených dětí, přičemž v Česku byly předtištěné kolonky s odpověďmi 
(žádné, jedno, dvě, více – respondentka měla uvést číslo) a na Slovensku měla žena jenom uvést 
číslici počet (pro bezdětné byla v závorce poznámka o zapsání nuly). V Česku určitou časovou 
porovnatelnost znesnadňuje také zavedení konceptu obvyklého pobytu do sčítání 2011. Oba 
předchozí cenzy pracovaly s koncepcí trvalého bydliště. Na Slovensku je koncept trvalého bydliště 
zachován i pro sčítání 2011. Pro metodicky čistou porovnatelnost jsme však údaje ze sčítání 2011 
také na Slovensku převedly dle obvyklého bydliště.2 
Poslední upozornění se týká prací se skupinou žen, které na otázku o počtu narozených dětí 
nereflektovala. Při sčítání v roce 2001 počet i podíl žen bez odpovědi z celkového počtu žen ve 
věku 15 let a víc v Česku i na Slovensku vzrostl na 6 % resp. téměř 11 %. V posledním cenzu se 
jejich zastoupení v Česku snížilo na necelé 4 % a na Slovensku zůstalo mírně nad hranicí 10 %. 
Podrobnější analýza ukazuje, že v obou populacích jde především o mladé a velmi mladé ženy (do 
25 let), které samozřejmě nemohou ovlivnit hodnotu konečné plodnosti. 
Cílem studie je především analyzovat vývoj, změny, podobnosti a rozdíly v kohortní plodnosti žen 
v Česku a na Slovensku prostřednictvím údajů posledních tří sčítání (1991, 2001, 2011). 
 

1 Změny v kohortní plodnosti a struktuře žen podle parity ve sčítáních 1991–2011 

Hodnoty, stejně jako i vývojové tendence konečné plodnosti, byly v Česku i na Slovensku dlouhou 
dobu odlišné. Souvisí to především s otázkou časovaní a dynamiky změn charakteru plodnosti, 
kterými prošly obě populace během demografické revoluce. Její ukončení před druhou světovou 
válkou v Česku, v kombinaci s prosazením dvoudětného modelu rodiny a historickou příslušností 
Česka do tzv. evropského modelu sňatečnosti, podmínilo, že konečná plodnost žen narozených od 
poloviny 30. let do konce 60. let se stabilně pohybovala na úrovni 2,0–2,1 dítěte na ženu. Mírný 
nárůst s vrcholem u žen narozených na začátku 50. let byl projevem reakce populace na komplex 
přijatých propopulačních opatření na sklonku 60. a v první polovině 70. let. Od tohoto momentu 
však zřetelně vidíme pokles realizované plodnosti, která se již od generace 1960 dostává trvale pod 
hranici dvou dětí na ženu. Poslední údaj o konečné plodnosti ze sčítání 2011 za kohortu 1965 
hovoří o úrovni 1,92 dítěte na ženu.  
Na Slovensku měla konečná plodnost jednoznačně stabilně mezigeneračně klesající trend. 
Z původních více než 2,6 dětí na ženu v kohortách z druhé poloviny 30. let se snížila o více než půl 
dítěte a kohorty žen narozené v polovině 60. let tak měly už v průměru jenom 2,1 dítěte na ženu. 

2 Rozdíly v hodnotách kohortní plodnosti mezi ženami podle trvalého a obvyklého pobytu jsou v Česku i na 
Slovensku na státní úrovni zanedbatelné. 
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Rozdíl v úrovni konečné plodnosti mezi Českem a Slovenskem se tak za tři desítky generací žen 
zredukoval z 0,6 na necelé dvě desetiny dítěte na ženu ve prospěch Slovenska. 
 
 

 
Obrázek 1: Vývoj realizované plodnosti žen Česka a Slovenska narozených v letech 1935–1975, SLDB 2011 
Pozn.: Nevyplněné body znázorňují vybrané generace žen v čase sčítání s ještě neukončenou reprodukcí. 

Zdroj dat: ČSÚ SLDB 2011, ŠÚ SR SODB 2011 
 
Vývoj realizované plodnosti v mladších generacích poukazuje na pokračující pokles konečné 
plodnosti. V souladu s intenzitou plodnosti ve věku nad 35 let je nereálné, aby ženy narozené 
v letech 1966–1975 dosáhly alespoň stejné úrovně konečné plodnosti jako předchozí starší kohorty. 
Je zřejmé, že v Česku jako i na Slovensku úroveň realizované plodnosti zůstane pod hranicí dvou 
dětí. Dá se také předpokládat, že proces sbližování úrovní konečné plodnosti obou populací bude 
dále pokračovat. 
Hlavním faktorem, který podmínil tak značné rozdíly v konečné plodnosti starších generací žen 
Česka a Slovenska, byla jejich struktura podle počtu narozených dětí. V Česku měl dlouhodobě 
převahu dvoudětný model rodiny. Ten se navíc ještě posiloval a vrcholu dosáhl v generacích žen 
narozených od 50. do poloviny 60. let, kde se více než 55 % žen narodily právě dvě děti. Výše 
zmíněné časové zaostávání Slovenska v transformaci plodnosti v rámci demografické revoluce se 
projevilo i ve vyšším zastoupení žen s více dětmi. Dokonce v generacích z první poloviny 30. let 
měly ženy se třemi a více dětmi mírnou převahu. Mezigeneračně se jejich zastoupení sice postupné 
snižovalo, ale nadále tvořily na Slovensku velmi důležitou skupinu (více jak 25 % až do generace 
1965). Naproti tomu v Česku ženy s více než dvěma dětmi představovaly přibližně čtvrtinu a 
v mladších generacích pětinu z celkové generace. Kromě toho významným rozdílem na Slovensku 
bylo také velmi nízké zastoupení žen pouze s jedním dítětem. V Česku se jednalo o 15–20 % žen, 
zatímco na Slovensku tvořily dlouho jenom jednu desetinu. Až v generacích z konce 50. let se 
jednodětnost začala zvyšovat a u žen narozených v polovině 60. let překročila hranici 15 %. Ženy 
na Slovensku se tak dlouhodobě v porovnání s Českem odlišovaly častějším příklonem k početnější 
rodině a naopak méně často volily variantu jenom s jedním dítětem. O něco častěji také bývaly 
bezdětné. Obecně však bezdětnost byla ve sledovaných generacích velmi zřídkavým jevem, což 
svědčí o vysoké normativitě mateřství (blíže Hašková, Zamykalová 2006). Model rodiny se dvěma 
dětmi se na Slovensku prosadil především v generacích z 60. let, kde se jednalo o více než 45 % 
žen. 
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Obrázek 2 a 3: Struktura žen Česka a Slovenska z generací 1935–1975 podle počtu narozených dětí, SLDB 2011 
Pozn.: Generace 1966–1975 v čase sčítání ještě neměly ukončenou reprodukci. 

Zdroj dat: ČSÚ SLDB 2011, ŠÚ SR SODB 2011 
 
Kohorty žen narozené v letech 1966–1975 v čase sčítání ještě sice neměly ukončenou reprodukci, 
ale z předběžných údajů je zřejmé, že v jejich případě dochází k poměrně dramatické změně 
reprodukčního modelu. Jeho výsledkem nesporně je a bude posun k rodinám jenom s jedním 
dítětem (na úkor do té doby dominantního modelu se dvěma dětmi) a také zvýšení zastoupení 
bezdětných žen. To, do jaké míry se výsledná struktura žen podle parity bude lišit od 
prezentovaných výsledků ze sčítání, bude záviset od intenzity dobíhání odložených reprodukčních 
záměrů ve věku 35 let a více. S ohledem na celkovou intenzitu plodnosti v tomto věkovém 
intervalu si dovolíme předpokládat, že nepůjde o žádné zásadní posuny. 
Odlišná struktura žen podle parity ve výsledcích sčítání 2011 byla výsledkem rozdílu 
v pravděpodobnostech narození (prvního) dalšího dítěte ženám vystavených šanci tuto událost 
podstoupit. Mezigenerační vývoj zmíněných pravděpodobností zobrazuje pro Česko obrázek 4 a 
pro Slovensko obrázek 5. I z nich je patrná vyšší šance mít aspoň dvě děti nebo riziko zůstat 
bezdětnou v případě žen ze Slovenska. Kromě toho vývoj pravděpodobností též potvrzuje, že 
směrem k mladším kohortám se postupně snižuje šance stát se matkou a především stát se matkou 
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opakovaně. Určitou výjimkou jsou ženy s vyšším počtem dětí, které v obou zemích představují 
reprodukčně značně specificky chovající se subpopulaci. 
 
 

 

 
Obrázek 4 a 5: Pravděpodobnosti zvětšení rodiny v generacích žen Česka a Slovenska narozených v letech 1935–1975, 
SLDB 2011 
Pozn.: Generace 1966–1975 v čase sčítáni ještě neměli ukončenou reprodukci. 
Vysvětlivky: a0 – pravděpodobnost narození prvního dítěte bezdětné žene, a1 – pravděpodobnost narození druhého dítěte 
žene s jedním, a2 – pravděpodobnost narození třetího dítěte žene se dvěma apod. 

Zdroj dat: ČSÚ SLDB 2011, ŠÚ SR SODB 2011 
 
Transformace reprodukce nastoupivší v obou zemích po roce 1989 se projevila především 
v reprodukčním chování žen narozených na sklonku 60. a v průběhu 70. let. Pro mnohé z nich 
proto sčítání ještě nepřináší informaci o úrovni konečné plodnosti ani o jejich struktuře podle počtu 
narozených dětí. Určité předpoklady jsme sice už předestřeli výše, ale pro bližší představu o 
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dynamice a dramatičnosti změn se podíváme i na vývoj realizované plodnosti žen ve věku 15–50 
let, a to mezi sčítáními 1991–2011. 
Obrázky 6 a 7 jednoznačně poukazují na dva základní jevy spojené s transformací plodnosti. 
V Česku i na Slovensku se mezi sčítáními 1991, 2001 a 2011 postupně projevuje odkládání rození 
dětí do vyššího věku a s tím spojený celkový pokles realizované plodnosti. Její věkový profil tak 
prošel v průběhu dvou intercenzálních období poměrně značným stárnutím. Pokud v Česku na 
začátku 90. let ve věku 30 let už na jednu ženu v průměru připadalo téměř 1,8 dítěte, v roce 2001 to 
bylo 1,5 a v roce 2011 dokonce již méně jako jedno dítě. Téměř identickou je situace také na 
Slovensku, kde se mezi lety 1991–2011 realizovaná plodnost ve věku 30 let snížila z přibližně 1,9 
na 1,1 dítěte na ženu. Je zřejmé, že v obou populacích probíhají identické změny v charakteru 
procesu plodnosti. Určitý rozdíl představuje jejich nástup a dynamika, která z počátku (především 
v 90. letech) byla větší v Česku, přesto v posledním intercenzálním období Slovensko mnohé ze 
zmeškaného úspěšně dohnalo. 
 
 

 
Obrázek 6 a 7: Realizovaná plodnost žen Česka a Slovenska ve věku 15–50 let, SLDB 1991, 2001, 2011 

Zdroj dat: ČSÚ SLDB 1991, 2001, 2011; ŠÚ SR SĽDB 1991, SODB 2001 a 2011 
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Dopady odkládání mateřských startů do vyššího věku v průběhu posledních dvou dekád je možné 
sledovat i na podílu žen, které se aspoň jednou staly matkami. Na začátku 90. let v Česku ve věku 
20 let již 31 % žen měla aspoň jedno dítě. Na Slovensku to bylo v tom období přibližně 28 %. Ve 
věku 30 let zůstalo bezdětných jenom něco méně jak 10 % žen v Česku a 12 % žen na Slovensku. 
Do konce reprodukčního věku se bezdětnost už jen mírně snížila. Také to svědčí o vysoké 
koncentraci plodnosti a jejíbrzkém začátku v československém prostoru. V průběhu 90. let a také 
v poslední intercenzální dekádě se uvedený model podstatně změnil. Podle údajů ze sčítání 2011 se 
podíl žen s aspoň jedním dítětem ve věku 20 let snížil na přibližně 6 % v Česku a na 8 % na 
Slovensku. Ve věku 30 let však zůstává bezdětných v obou populacích téměř 40 % žen. V druhé 
polovině reprodukčního věku též vzniká zajímavá situace, kdy se převaha žen-matek na Slovensku 
mění ve vyšší zastoupení žen s aspoň jedním dítětem v Česku. Je zřejmé, že také v mladších 
generacích bude platit vyšší bezdětnost žen ze Slovenska. 
 
 

 
Obrázek 8 a 9: Podíl žen Česka a Slovenska podle věku, které se aspoň raz staly matkou, SLDB 1991, 2001 a 2011 

Zdroj dat: ČSÚ SLDB 1991, 2001, 2011; ŠÚ SR SĽDB 1991, SODB 2001 a 2011 
 
Nesporně zajímavý je také vývoj věkových rozdílů v realizované plodnosti mezi ženami z Česka a 
Slovenska (obrázek 10). Na začátku 90. let platilo, že nejmenší rozdíly se nacházely v nejmladších 
věcích a až po dovršení 25. roku života docházelo k jejich prohlubování v prospěch Slovenska. 
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V roce 2001 se převaha Slovenska zvýraznila také v mladším věkua ve věku nad 40 let došlo k její 
redukci. Velmi specifický průběh rozdílu realizované plodnosti přineslo poslední sčítání. 
V mladších věcích (vrchol ve věku 25 let) mají ženy na Slovensku celkem jednoznačně v průměru 
vyšší počet dětí. Po třicítce se realizovaná plodnost vyrovnává, aby ve vyšším věku (především po 
40 letech) opět dominovaly ženy Slovenska. Získané informace naznačují, že na Slovensku má na 
hodnoty kohortní plodnosti větší vliv určitá podskupina žen, která se reprodukce účastní již ve 
mladším věku. Naopak ve vyšším věku jsou rozdíly ještě pozůstatkem celkově častějšího příklonu 
k větší rodině. Ve věku 30–40 let se realizovaná plodnost obou populací významně přibližuje a 
můžeme předpokládat, že k tomu postupně dojde i ve věku nad 40 let. Rozhodujícím faktorem 
odlišné intenzity a časování realizované plodnosti na Slovensku tak zůstane vliv specifické 
subpopulace žen s brzkým (v porovnání s většinovým modelem) vstupem do mateřství a 
rodičovství. 
Prodlužující se období bezdětnosti je možné také vyjádřit empiricky prostřednictvím průměrného 
počtu člověkoroků prožitých ve stavu bezdětný. Ve své podstatě je to analogie 
ukazovatele3používaného standardně při analýze časování sňatečnosti. Singulate mean age at first 
birth (SMAFB, např. Booth 2001), který říká, jaký počet roků žena prožije do konce reprodukčního 
věku bezdětná. Na začátku 90. let pro Česko hodnota uvedeného ukazatele mírně přesahovala 
hodnotu 22 let a na Slovensku 23 let. Podle sčítání 2001 by to bylo v Česku 25,5 let a na Slovensku 
24,6 roků. Údaje z posledního cenzu ukazují, že počet let, které prožije žena z Česka, jako 
bezdětná, do konce reprodukčního věku se zvýšil už na 28,7 roku. Na Slovensku se hodnota 
sledovaného ukazatele také dostala nad hranici 28 let (28,4 roku). 
 
 

 
Obrázek 10: Rozdíly v realizované plodnosti žen Česka a Slovenska ve věku 15–50 let, SLDB 1991, 2001 a 2011 

Zdroj dat: ČSÚ SLDB 1991, 2001, 2011; ŠÚ SR SĽDB 1991, SODB 2001 a 2011 
 

 

 

 

 

 

3 Jde o ukazatel známy pod zkratkou SMAM (singulate mean age at marriage).  
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Závěr 

Výsledky poslední tří sčítání v Česku a na Slovensku (1991, 2001 a 2011) poukazují na dynamické 
a dramatické změny v charakteru plodnosti. Odkládaní mateřství a rodičovství do vyššího věku se 
významnou měrou podepisuje pod složení žen podle počtu narozených dětí v reprodukčním věku. 
Jsme svědky nárůstu bezdětnosti a váhy žen pouze s jedním dítětem. Model rodiny s dvěma dětmi 
se postupně dostává do pozadí, byť se stále jedná o dominantní model. Na definitivní podobu 
struktury žen podle počtu dětí narozených v druhé polovině 60. a první polovině 70. let si však 
ještě musíme pár let počkat. Záviset bude především na intenzitě rekuperace, teda od toho, jak se 
bude ženám Česka a Slovenska z těchto kohort dařit naplňovat odložené reprodukční záměry ve 
vyšším věku. S ohledem na skutečnost, že v čase sčítání měly již 35 a více let, nemůžeme očekávat 
nějaké dramatické změny.  
Výsledky posledního sčítání též potvrdily, že konečná plodnost v obou populacích definitivně a 
s jistotou klesne pod hranici dvou dětí. Sbližování Slovenska a Česka pokračuje a bude nadále 
pokračovat, a to nejen z pohledu samotné realizované plodnosti, ale také dle struktury žen podle 
parity. Na druhé straně je též zřejmé, že také navzdory podobným trendům určité rozdíly zůstávají 
a zůstanou zachovány. 
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BEZDETNOSŤ ŽIEN NA SLOVENSKU A V ČESKU VO VÝSLEDKOCH SČÍTANÍ  
1991 – 2011 (A JEJ MOŽNÝ VÝVOJ DO BUDÚCNOSTI)1 

CHILDLESSNESS OF WOMEN IN SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC 
ACCORDING TO CENSUS 1991 – 2011 RESULTS (AND ITS POSSIBLE FUTURE 

DEVELOPMENT) 
 
 

Branislav ŠPROCHA, Anna ŠŤASTNÁ, Luděk ŠÍDLO 
 
 
Abstract: 
Population censuses belong to the key sources of information not only for the analysis of population 
structures, but contain important information for the assessment of the character and changes in reproductive 
behaviour. Especially in connection with the transformation of fertility in Slovakia and in the Czech Republic 
they are extremely valuable. The cohort perspective offered by censuses, combined with other population 
structures, can identify the key aspects of changes in the realized fertility and structure of women by parity 
and brings some opportunities for the construction of projection scenarios. 
The aim of this paper is to analyse patterns and changes in the realized fertility in Slovakia and in the Czech 
Republic in the context of increasing childlessness. Finally the authors evaluate possible future developments 
of this phenomenon in the Slovak and Czech society. 

Kľúčové slová: bezdetnosť, Slovensko, Česko, projekcia 

Key words: childlessness, Slovakia, Czech Republic, population projection 
 
 
 

Úvod 

Dramatické a dynamické zmeny, ktorými prechádza reprodukčné správanie od 90. rokov minulého 
storočia v Česku ako aj na Slovensku má viacero spoločných znakov. Jedným z najdôležitejších je 
starnutie vekového profilu plodnosti ako výsledok odkladania materských štartov do vyššieho 
veku. Proces odkladania sa výraznou mierou podpísal aj pod prepad prierezových ukazovateľov 
intenzity plodnosti. Napríklad úhrnná plodnosť v oboch populáciách už dve desaťročia nedosahuje 
ani hodnotu 1,5 dieťaťa na ženu.2 Dramaticky sa tiež znížila úhrnná plodnosť prvého poradia, ktorá 
na konci 90. rokov a na začiatku nového milénia dosahovala dokonca len niečo viac ako 0,5 
dieťaťa na ženu. Vývoj v poslednej dekáde síce v oboch krajinách prispel k jej nárastu mierne nad 
hranicu 0,7 dieťaťa na ženu, no aj napriek tomu dlhodobejšie zotrvávanie na takto nízkej úrovni 
môže ovplyvniť aj hodnoty kohortných ukazovateľov. Ak by k tomu došlo, a úhrnná plodnosť 
prvého poradia by sa najbližšie tri dekády pohybovala na spomínanej hladine 0,7 dieťaťa na ženu, 
na Slovensku a v Česku by mohla takmer každá tretia žena zostať bezdetná. Je takto vysoká 
bezdetnosť v našom priestore reálna? Keďže uvedené ukazovatele sú prierezového charakteru a pri 
zmene časovania môže dochádzať k ich skresleniu, je vhodné pracovať s ich očistenými variantmi 
alebo použiť generačný koncept. Ten pracuje so skutočnou realizovanou plodnosťou a celkovou 
bezdetnosťou. Prvotné signály skutočne naznačujú, že pre Slovensko ako aj Česko je pri poklese 
úrovne generačnej plodnosti v mladších generáciách dôležité nielen obmedzovanie rodenia druhých 
a ďalších detí, ale aj nárast podielu bezdetných žien. Práve otázke bezdetnosti je pritom 
v porovnaní s ďalšími aspektmi transformácie plodnosti venovaná menšia pozornosť. Kľúčovou 
otázkou tak zostáva, či a v akej miere sa podarí v mladších generáciách žien „dobehnúť“ 
a realizovať odložené rodičovské zámery. Môžeme očakávať, že sa Česko a Slovensko zaradia 

1 Príspevok je čiastkovým výsledkom projektu VEGA č. 1/0026/14 „Transformácia plodnosti žien Slovenska 
v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050“ a výskumného projektu GAČR č. 15-09443S 
„Rizika odkladu rodičovství: Nová role rodinné politiky?“ 
2 V Česku ju prelomila až v roku 2014. 
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medzi krajiny s vysokou bezdetnosťou alebo zostanú v pozícii populácií s relatívne nízkym 
podielom bezdetných žien?  
Cieľom príspevku je prostredníctvom výsledkov posledných troch sčítaní poukázať na zmeny 
v procese plodnosti v spojitosti s rastúcou bezdetnosťou žien v Česku a na Slovensku. Zasadiť ich 
do širšieho historického a tiež európskeho rámca a v kombinácii s niektorými ďalšími údajmi sa 
pokúsiť tiež načrtnúť možné vývojové scenáre bezdetnosti najmladších generácií žien v oboch 
sledovaných populáciách.   
 
 

1 Zdroje údajov a metodika práce 

Kohortnú analýzu bezdetnosti môžeme v našich dátových podmienkach oprieť o dva základné 
zdroje údajov. Prvým a najdôležitejším sú výsledky sčítania obyvateľov z rokov 1991, 2001 
a 2011. Ich integrálnou súčasťou bola v Česku ako aj na Slovensku otázka na počet narodených 
detí. V spojitosti s vekom a najmä rokom narodenia predstavuje nenahraditeľný zdroj údajov 
o realizovanej plodnosti všetkých žien a ich štruktúre podľa parity. Určitou nevýhodou je, že tieto 
informácie máme k dispozícii len raz za desať rokov. 
Niektoré kohortné ukazovatele je možné konštruovať aj vhodnou úpravou prierezových každoročne 
získavaných údajov v rámci štatistického zisťovania prirodzeného pohybu obyvateľstva. 
Nespornou výhodou tohto prístupu je predovšetkým aktuálnosť informácií, ktoré sú dostupné aj 
v intercenzálnom období, čím vieme postupne hodnotiť vývoj realizovanej plodnosti a bezdetnosti 
aj u generácií, ktoré v čase posledného sčítania ešte nemali svoju plodnosť ukončenú. Určitou 
nevýhodou je, že v československom priestore momentálne okrem veku, generácie a parity 
nevieme použiť pri analýze žiadne iné ďalšie triediace kritériá, ktoré by nám umožňovali hlbší 
pohľad na proces generačnej plodnosti a bezdetnosti. 
V súvislosti so sčítaním sa ešte pozastavíme pri otázke zvyšujúceho sa počtu a podielu žien, ktoré 
neodpovedali na otázku o počte narodených detí. V sčítaní 1991 v oboch populáciách predstavovali 
zanedbateľné percento. V roku 2001 ich podiel vzrástol na 6 % v Česku a na takmer 11 % na 
Slovensku vo veku 15 a viac rokov. Posledný cenzus ukazuje na mierne zníženie v Česku (na 
približne 4 %) a zotrvanie nad hranicou 10 % na Slovensku. Podrobnejšia analýza však ukázala, že 
v drvivej miere ide o veľmi mladé a mladé ženy (do 25 rokov), a preto táto skupina nemôže 
výraznejšie ovplyvniť hodnoty konečnej bezdetnosti. Vo všetkých použitých sčítaniach sme sa 
preto rozhodli s touto skupinou nepracovať a analyzujeme tak len realizovanú plodnosť žien, ktoré 
na predmetnú otázku v cenzoch reflektovali. Okrem toho je potrebné tiež ešte upozorniť na dve 
drobnosti. Prvou je skutočnosť, že údaje za Česko z roku 2011 sú za ženy s obvyklým pobytom, 
kým na Slovensku pracujeme s konceptom trvalého pobytu. Druhú predstavuje čiastočne meniaca 
sa formulácia otázky.   
Aj keď sa v našej štúdii zameriavame predovšetkým na bezdetnosť mladších generácií žien 
(narodených od konca 60. do polovice 80. rokov), pre širšie rámcovanie jej úrovne bol potrebný aj 
kratší historický exkurz. Za týmto účelom boli využité údaje o parite žien aj zo starších sčítaní 
(1950 a 1970). Keďže publikovaná štruktúra žien podľa počtu detí je kombinovaná len s vekom, 
bolo potrebné tieto previesť do kohortnej podoby.   
 
 

2 Vývoj bezdetnosti na Slovensku a v Česku 

Z historického hľadiska Slovensko patrilo medzi populácie nachádzajúce sa na východ od tzv. 
Hajnalovej línie (pozri Hajnal 1953, 1965), kým Česko bolo radené do skupiny krajín s európskym 
typom sobášneho správania. Ten sa vyznačoval neskorším vstupom do manželstva a vyšším 
podielom trvalo slobodných osôb. Keďže väčšina koncepcií sa odohrávala v manželstve, časovanie 
a celková intenzita sobášnosti predstavovali nielen dôležitý faktor celkovej reprodukcie, ale 
výrazne ovplyvňovali aj samotný podiel bezdetných žien v populácii. Nešlo pritom len o vyššiu 
mieru bezdetnosti v mladšom veku ako dôsledok neskoršieho manželského debutu, ale aj o častejší 
výskyt trvalo bezdetných v súvislosti s absenciou skúseností s manželským životom. Na druhej 
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strane populácie na východ od Hajnalovej línie (s tzv. neeurópskym typom sobášneho správania) sa 
vyznačovali skorším vstupom do manželstva a celkovo vyšším podielom aspoň raz vydatých žien.  
Ako uvádza Rowland (1997, 2008) i Sobotka (2006) vo viacerých krajinách západnej a severnej 
Európy sa bezdetnosť žien narodených na začiatku 20. storočia pohybovala významne nad hranicou 
20 %. Veľmi podobný podiel bezdetných žien nachádzame aj v Česku. Naopak krajiny východnej 
a juhovýchodnej Európy sa vyznačovali nižšou bezdetnosťou. Napríklad na Slovensku sa 
v generáciách zo začiatku 80. rokov 19. storočia pohybovala tesne nad hranicou 10 %. Relatívne 
nízke hodnoty môžeme u žien narodených na začiatku 20. storočia nájsť aj v Poľsku (10 – 12 %), v 
bývalej Juhoslávii (15 %) alebo v Bulharsku, kde bezdetnosť dokonca neprekračovala hranicu 10 
%.3   Do tejto skupiny je možné zaradiť aj niektoré juhoeurópske krajiny. Napríklad v Španielsku 
sa konečná bezdetnosť aspoň raz vydatých žien udržiavala na hranici 14 % (Rowland 2007).  
Vo všetkých európskych krajinách však platilo, že podiel žien, ktoré sa matkami nestali sa 
v kohortách z konca 19. a začiatku 20. storočia pomerne výrazne zvýšil. Išlo o generácie, ktoré 
najviac zasiahli nepriaznivé okolnosti prvej svetovej vojny a hospodárskej krízy na začiatku 30. 
rokov. V Česku napríklad historicky najvyšší známy podiel bezdetných žien dosahovali kohorty 
1889 – 1902, kde viac ako pätina z nich sa ani raz nestala matkou. Na Slovensku síce tento rastúci 
trend nebol tak výrazný, no aj tu platilo, že najvyššiu bezdetnosť (približne 14 %) zaznamenali 
generácie narodené v rokoch 1893 – 1901. Len pre porovnanie ešte doplníme, že v Maďarsku 
podiel bezdetných žien narodených na začiatku 20. storočia dosahoval jednu pätinu a v Rakúsku 
a Nemecku dokonca dosahoval jednu tretinu4 (Sobotka 2007, Kreyenfeld a Konietzka 2007). 
Smerom k mladším kohortám môžeme vidieť klesanie bezdetnosti. Platilo to aj pre populáciu 
Slovenska a predovšetkým Česka. Najnižšie zastúpenie žien, ktoré sa nestali matkami v európskom 
priestore môžeme nájsť v generáciách narodených v 40. rokoch. Sobotka (2004) ešte dodáva, že 
spomínaný pokles bol v prípade východnej a strednej Európy výraznejší a dlhodobejší.  Minimálnu 
úroveň na Slovensku môžeme nájsť u žien narodených v rokoch 1933 – 1944, keď podiel trvalo 
bezdetných sa pohyboval v intervale 6 – 8 %. Ešte nižšiu bezdetnosť nachádzame v Česku (5 – 6 
%). Navyše na takto nízkej úrovni sa v Česku udržala oveľa dlhšie (generácie 1941 – 1959), kým 
na Slovensku už v kohortách z druhej polovice 40. rokov môžeme vidieť mierny nárast. 
Nízku úroveň bezdetnosti v týchto kohortách môžeme pripísať viacerým skutočnostiam. V prípade 
žien Slovenska a Česka je potrebné si uvedomiť, že väčšina z nich svoju reprodukčnú kariéru 
začínala už resp. ešte v období reálneho socializmu. Po druhej svetovej vojne najmä v Česku došlo 
k postupnému presunu maximálnej plodnosti prvého poradia do mladšieho veku, priemerný vek pri 
prvom pôrode klesol na historicky nízku úroveň (dokonca nižšiu ako na Slovensku) a v takejto 
podobe sa reprodukčný model udržal v podstate až do pádu bývalého režimu na konci 80. rokov. 
Určitá stabilita formujúcich mechanizmov (napr. veľmi obmedzené možnosti ďalšieho vzdelávania, 
plná zamestnanosť, postupne sa vytvárajúca silná podpora mladých rodín s deťmi, minimum 
alternatív k manželstvu a rodičovstvu, vysoká normativita materstva, nízka dostupnosť moderných 
kontracepčných prostriedkov najmä pre mladé bezdetné ženy a pod.) prispela k spomínanej 
dlhodobej medzigeneračne nízkej bezdetnosti. Z pohľadu krajín západného bloku boli hlavnými 
mechanizmami nízkeho podielu bezdetných žien návrat k rodine v rámci tzv. zlatého veku (najmä 
jednopríjmovej) rodiny, postupné budovanie sociálneho štátu v súvislosti s nástupom ekonomickej 
prosperity. Rovnako aj v tejto časti Európy v povojnovom období bola vnímaná dobrovoľná 
bezdetnosť ako niečo neprirodzeného, sebeckého (Kiernan 1989) a v podstate nemysliteľného 
(Toulemon 1996). Mať deti sa chápalo ako nevyhnutný dôsledok rozhodnutia žiť v manželstve 
(Kiernan 1989).  
 
 
 
 
 
 

3 Na tomto mieste je potrebné upozorniť, že uvedené historické údaje sa dotýkajú v niektorých prípadoch do 
určitej miery odlišných skupín žien. Kým v Česku a na Slovensku ide o všetky ženy, v Poľsku a Bulharsko 
údaje reprezentujú aspoň raz vydaté ženy a v Juhoslávii sa zisťovali len žijúce deti.  
4 Podobne vysokú bezdetnosť dosiahli ženy z týchto kohort napríklad aj v Austrálii (Rowland 2007). 
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Obrázok 1: Vývoj bezdetnosti žien Slovenska a Česka narodených v rokoch 1880 – 1970 

Zdroj údajov: ČSÚ, ŠÚ SR SLDB 1950, 1961, 1991, 2001, 2011 a SODB 2001, 2011 
 
Nástup zmien v charaktere a intenzite plodnosti v súvislosti s posunmi v rodinných vzorcoch, 
odklone od života v manželstve, náhradou manželstvom založenej rodiny rôznymi formami 
kohabitácií a neformálnych partnerských zväzkov, zvyšovaním podielu slobodných osôb a osôb 
dlhodobo bez partnera, zmenami na trhu práce, vyššou participáciou žien v zamestnaní 
(presadzovanie dvojpríjmových rodín), predlžovaním vzdelanostných dráh (najmä u žien), 
rozširovaním možností účinného bránenia sa neželanému počatiu, ako aj zvyšujúcou sa krehkosťou 
existujúcich manželských zväzkov, určitou postupnou akceptáciou bezdetnosti v spoločnosti spolu 
s ďalšími faktormi5 prispeli vo viacerých populáciách bývalého západného bloku k dynamickému 
nárastu konečnej bezdetnosti. Nepriaznivá situácia bola predovšetkým v niektorých nemecky 
hovoriacich krajinách (Rakúsko, býv. SRN), ďalej v Holandsku, Anglicku a Walese, ale tiež vo 
Fínsku, kde sa podiel bezdetných žien dostal v generáciách z polovice 50. rokov nad hranicu 15 % 
(pozri Sobotka 2005). Na druhej strane v krajinách východného bloku sa bezdetnosť žien 
narodených v 40. a na začiatku 50. rokov udržala na úrovni do 10 %.  
 
 
2.1 Bezdetnosť mladších generácií žien  

Podiel žien, ktoré sa do konca svojho reprodukčného veku nestali matkami, začal na Slovensku 
postupne medzigeneračne rásť už od kohort zo začiatku 40. rokov. Aj preto približne desatina žien 
narodených v polovici 60. rokov bola bezdetná a v generácii žien z roku 1970 to bolo už približne 
11,5 %. V Česku rast bezdetnosti začal neskôr (až v generáciách z konca 50. rokov), pričom 
iniciačná úroveň v porovnaní so Slovenskom bola o niečo nižšia. Miera konečnej bezdetnosti sa 
preto v kohortách z polovice 60. rokov pohybovala na úrovni 6,5 % a v generácii 19706 dosiahla 
len približne 7,6 %.  
Porovnanie výsledkov sčítaní 1991 – 2011 poukazuje na postupné prehlbovanie sa podielu mladých 
bezdetných žien v oboch krajinách. Kým na začiatku 90. rokov sa viac ako polovica žien na 
Slovensku i v Česku stala matkou už do veku 22 rokov, v roku 2011 ešte vo veku 28 rokov bolo 
v Česku bezdetných viac ako 54 % žien a na Slovensku viac ako 53 %. Obrázky 2 a 3 tiež 
poukazujú na skutočnosť, že prehlbovanie bezdetnosti v mladších vekoch prebiehalo v Česku v 90. 

5 Celý konštrukt zmien, ktoré prispeli k dramatickým a dynamickým zmenám v charaktere reprodukčného 
správania dostal zastrešujúce pomenovanie druhý demografický prechod (pozri napr. van de Kaa 1987) 
6 Úroveň plodnosti prvého poradia vo veku 40 a viac rokov je v populácii Česka i Slovenska veľmi nízka, 
preto môžeme predpokladať, že k výrazným zmenám v úrovni bezdetnosti v prípade generácií z konca 60. 
a na začiatku 70. rokov do konca ich reprodukčného veku nedôjde.  
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rokoch o niečo rýchlejšie. Dramatický nárast bezdetnosti vo veku do 35 rokov tak Slovensko zažilo 
predovšetkým v poslednom intercenzálnom období.    
Okrem toho výsledky posledných dvoch cenzov tiež poukázali vo veku do 28 rokov na vyššiu  
bezdetnosť žien Česka, kým v staršom veku je bezdetnosť vyššia na Slovensku. Zdá sa, že do 
materstva vstupuje na Slovensku stále určitá časť žien skôr a vo väčšej miere ako je tomu v Česku. 
Na druhej strane v druhej polovici reprodukčného veku zase na Slovensku sa väčšia časť 
bezdetných žien z rôznych dôvodov nestáva matkou. 
Dramatické zmeny v charaktere reprodukčného správania, ktoré v oboch populáciách nastúpili na 
začiatku 90. rokov, ovplyvnili predovšetkým charakter a intenzitu plodnosti žien narodených v 70. 
rokoch. Tieto kohorty sa stali prvými nositeľkami transformácie reprodukčného modelu. 
Potvrdzujú to aj nasledujúce obrázky 4 – 7 znázorňujúce priebeh generačných pravdepodobností 
narodenia prvého dieťaťa bezdetným ženám podľa veku a porovnanie ich úrovne s referenčnou 
kohortou žien 1965.7 Je zrejmé, že proces odkladania vstupov do materstva vo veku do 27 sa 
postupne medzigeneračne prehlboval a zdá sa, že vyvrcholil v kohortách z prvej polovice 80. 
rokov.  
 

  
Obrázok 2 a 3: Podiel bezdetných žien v Česku a na Slovensku podľa veku (15 – 50 rokov) v sčítaniach 1991, 2001 a 
2011 

Zdroj údajov: ČSÚ, ŠÚ SR SLDB 1991, 2001, 2011 SODB 2001, 2011 
 

  
Obrázok 4 a 5: Pravdepodobnosti narodenia prvého dieťaťa bezdetným ženám v Česku a na Slovensku, vybrané 
generácie 

Zdroj údajov: Human Fertility Database 

7 Za referenčnú kohortu sme zvolili takú, od ktorej sa v nasledujúcich piatich po sebe idúcich generáciách 
priemerný vek pri prvom pôrode stabilne zvyšoval. 
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Na druhej strane môžeme tiež vidieť, že vo veku 28 a viac rokov dochádza k zvyšovaniu 
pravdepodobností narodenia prvého dieťaťa, a to pomerne výrazne nad hodnoty, ktoré dosahovala 
referenčná kohorta. Okrem toho je zrejmé, že proces rekuperácie o niečo dynamickejšie prebieha 
zatiaľ v Česku ako na Slovensku.   
Predlžovanie obdobia bezdetnosti v reprodukčnom veku môže so sebou priniesť aj riziko rastu 
podielu trvalo bezdetných žien. Kumulatívne rozdiely generačných mier prvého poradia 
sledovaných generácií (1966 – 1985) s referenčnou kohortou (1965) naznačujú, že generačná 
plodnosť prvého poradia žien narodených v polovici 80. rokov poklesla až na 40 – 45 %. Ak by sa 
týmto ženám nepodarilo vo vyššom veku žiadnu časť z týchto odložených materských štartov 
realizovať, konečná bezdetnosť by sa v Česku a na Slovensku priblížila k hranici 60 %. 
 

  
Obrázok 6 a 7: Zmeny v úrovni pravdepodobností narodenia prvého dieťaťa bezdetným ženám v Česku a na Slovensku 
medzi vybranými generáciami a referenčnou kohortou (1965) 

Zdroj údajov: Human Fertility Database 
 
Hodnota konečnej bezdetnosti generácií žien transformujúcich svoje reprodukčné správanie 
odkladaním materských štartov tak závisí nielen od úrovne tohto odkladania, ale aj od intenzity s 
akou budú odložené reprodukčné zámery vo vyššom veku realizované. Ako ukazujú niektoré 
analýzy (napr. Sobotka a kol. 2011, Šprocha 2014) v Česku ako aj na Slovensku hlavné slovo 
z pohľadu transformácie plodnosti má odkladanie prvých detí, no zároveň platí, že prevažná časť 
z nich sa ženám zo začiatku 70. rokov vo vyššom veku narodila. Zdá sa, že inak tomu nebude aj 
v mladších kohortách, keďže aj v ich prípade index rekuperácie dosahoval už úroveň 70 %8 (pozri 
Šprocha 2014). 
Pre projekciu konečnej bezdetnosti žien narodených od konca 60. do polovice 80. rokov je preto 
kľúčovou celková úroveň odkladania materských štartov a nadväzujúca intenzita s akou túto 
plodnosť prvého poradia realizujú vo vyššom veku. Kým rozdiely v kumulatívnych generačných 
mierach plodnosti prvého poradia medzi sledovanými kohortami a referenčnou (1965) poznáme až 
do generácie 1985, index rekuperácie9 bolo potrebné modelovať.  Celkovo sme pracovali s 
niekoľkými projekčnými scenármi. Pomyselné mantinely predstavuje 100 % a 0 % rekuperácia, 
teda situácie, keď všetky resp. žiadny z odložených reprodukčných zámerov nie je realizovaný vo 
fáze rekuperácie. Ide o najmenej pravdepodobné scenáre. Ďalej pracujeme s konštantným scenárom 
využívajúci úroveň rekuperácie poslednej kohorty, u ktorej tento údaj sme vedeli vyčísliť. 
V podstate jeho určitou obdobou sú aj nasledujúce scenáre. Priemerný scenár pracuje s priemerom 
indexu rekuperácie posledných troch generácií, pre ktoré bolo možné indikátor konštruovať. Práve 
priemerný a konštantný scenár sú vzhľadom na súčasné poznatky a znalosť rekuperácie aj v iných 

8 Navyše ide o kohorty 1974 – 1977, v ktorých je možné očakávať ešte určitý nárast realizovanej plodnosti.  
9 Bližšie k tejto problematike pozri Sobotka a kol. 2011. Pre populáciu Česka a Slovenska bol tento koncept 
aplikovaný v prácach Šprochu 2014, 2015. 
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krajinách Európy, ktoré prešli a prechádzajú transformáciou plodnosti odkladaním, ako 
najpravdepodobnejšie. Tri percentuálne scenáre: 25 %, 50 % a 75 %, ukazujú ako by sa bezdetnosť 
vyvíjala v sledovaných kohortách, ak by úroveň rekuperácie stabilne dosahovala príslušné hodnoty. 
Prvé dva menej pravdepodobné scenáre ukazujú ako by sa mohla bezdetnosť vyvíjať, ak by proces 
rekuperácie plodnosti prvého poradia bol v oboch populáciách výrazne poddimenzovaný. Tretia 
úroveň sa významne približuje súčasným pozorovaným hodnotám a patrí tak medzi 
pravdepodobnejšie scenáre. Výsledky projekcie znázorňujú 8 a 9.  
 

 
Obrázok 8: Projekcia konečnej bezdetnosti žien Česka narodených v rokoch 1966 – 1985, rôzne scenáre    

Zdroj údajov: výpočty autorov 
 
Ako je z nich zrejmé, ak by platil scenár bez akejkoľvek rekuperácie odloženej plodnosti prvého 
poradia, v Česku ako aj na Slovensku by sa konečná bezdetnosť postupne vyšplhala až k hranici 60 
% v kohortách z polovice 80. rokov. Pri štvrtinovej náhrade vo vyššom veku by postupne 
prekročila 45 %. Ak by rekuperovaná bola presne polovica z odložených detí prvého poradia, zo 
žien narodených v polovici 80. rokov, by viac ako tretina zostala bezdetná. Posledné tri scenáre 
(konštantný, priemerný a 75 %) v prípade Česka hovoria o postupnom náraste bezdetnosti na 
hranicu 15 – 20 %, kým na Slovensku by sa pri ich naplnení podiel trvalo bezdetných mohol do 
generácie z roku 1985 zvýšiť až na 20 – 23 %. 
 

 
Obrázok 9: Projekcia konečnej bezdetnosti žien Slovenska narodených v rokoch 1966 – 1985, rôzne scenáre    

Zdroj údajov: výpočty autorov 
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Záver 

Generácie žien Česka a Slovenska realizujúcich svoju reprodukciu alebo aspoň jej časť v období 
minulého politického režimu mali v európskom priestore pomerne nízku úroveň konečnej 
bezdetnosti. Matkou sa nestalo v generáciách z konca 30. – 60. rokov približne         5 – 7 % žien 
Česka a 7 – 10 % žien Slovenska. Celospoločenská transformácia po roku 1989 v dôsledku 
odkladania materských štartov priniesla výrazný nárast podielu bezdetných žien v prvej polovici 
reprodukčného obdobia. Podľa údajov z posledného sčítania ešte vo veku          28 rokov bola 
v oboch populáciách viac ako polovica žien bezdetných, kým na začiatku         90. rokov to bolo 
len približne 12 – 15 % žien. Takýto dramatický nárast bezdetnosti môže vyvolávať obavy, či sa 
ešte podarí väčšine z nich stať matkou alebo celková bezdetnosť generácií žien narodených v 70. 
a prvej polovici 80. rokov nadobudne dramaticky vysokú úroveň. Vzhľadom na pozorovanú mieru 
rekuperácie prvých pôrodov, ako aj znalosti transformácie plodnosti odkladaním z krajín severnej 
a západnej Európy, však môžeme predpokladať, že značná časť z týchto odložených materských 
štartov sa zrealizuje.  
Podľa výsledkov z nášho pohľadu najpravdepodobnejších scenárov projekcie (konštantný, 
priemerný, 75 %) by konečná bezdetnosť v Česku mohla do generácie žien narodených v roku 
1985 postupne vzrásť na úroveň 15 – 20 % (v závislosti od scenára) a na Slovensku by sa mohla 
pohybovať v rozpätí 20 – 23 %. Z týchto údajov je zrejmé, že bezdetnosť v oboch populáciách ani 
zďaleka nedosiahne tak dramatické rozmery, ako ukazovali niektoré prierezové ukazovatele 
intenzity plodnosti, no určite sa musíme zmieriť s tým, že integrálnou súčasťou životných dráh 
pomerne dôležitej časti žien v oboch krajinách sa stane bezdetnosť a materstvo už nebude tak 
univerzálnym javom ako tomu bolo v kohortách žien z 30. – 60. rokov. V prípade, že by sa tieto 
scenáre naplnili Česko aj Slovensko by sa v európskom priestore zaradili do skupiny krajín 
s priemernou úrovňou konečnej bezdetnosti.  
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ŽENY PODĽA POČTU ŽIVONARODENÝCH DETÍ V KONTEXTE OPATRENÍ NA 

ZVYŠOVANIE PÔRODNOSTI 

WOMEN BY NUMBER OF LIVE BIRTHS IN THE CONTEXT OF POPULATION 
MEASURES 

 
 

Boris VAŇO 
 
 
Abstract: 
The period of high fertility in Slovakia in the second half of the 20th century is often connected with two 
children in families, but children born in the higher order were not exception. An accompanying sign of 
declining natality and fertility since the beginning of 90s of last century to the present is the decrease of 
proportion of births of higher order and increase of proportion of children born in the first order and childless 
women. If the current very low fertility level should be increased, it is necessary to reverse this trend 
including structure of live births by order and at least partially bring it closer to the levels before 1990. The 
paper evaluate the differences in reproductive intentions of selected generations of women through number of 
children born to these women and also how these differences are influenced by various factors, which are 
available in the census. This concerns marital status, nationality, religiosity and education. 
 
Kľúčové slová: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, poradie narodených detí, rodinný stav, národnosť, 
religiozita, vzdelanie, populačné opatrenia 
 
Key words: Population census, live births by parity, marital status, nationality, religiosity, education, 
population measures 
 
 

Úvod 

Obdobie vysokej plodnosti na Slovensku v 2. polovici 20. storočia je spájané s dvojdetným 
modelom rodiny, deti narodené vo vyššom poradí však neboli v rodinách žiadnou výnimkou. 
Sprievodným znakom klesajúcej pôrodnosti a plodnosti od začiatku 90. rokov minulého storočia až 
po súčasnosť je znižovanie podielu narodených vyššieho poradia a zvyšovanie podielu detí 
narodených v prvom poradí ako aj bezdetných žien. Ak sa majú súčasné veľmi nízke hodnoty 
pôrodnosti a plodnosti zvýšiť, je potrebné zvrátiť tento trend a štruktúrou narodených podľa 
poradia sa aspoň čiastočne priblížiť k hodnotám pred rokom 1990.  
V príspevku budeme sledovať, ako sa líši rozdelenie žien podľa počtu detí vo vybraných 
generáciách žien a tiež ako na toto rozdelenie vplývajú rôzne faktory, ktoré by sa prípadne dali 
využiť pri koncipovaní propopulačných opatrení.  
Pri hodnotení reprodukčného správania obyvateľstva budeme vychádzať z údajov Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 (ďalej SODB), pričom využijeme údaje o počte 
živonarodených detí. Tieto údaje budeme sledovať u troch skupín (generácií) žien. Prvou skupinou 
sú ženy, ktoré mali v čase sčítania 50 rokov a viac a teda ich reprodukcia bola ukončená (ďalej ako 
50+). Ide o ženy, ktoré sa narodili pred rokom 1961. Veľká väčšina žien v tejto skupine realizovala 
svoju plodnosť podľa „socialistického“ reprodukčného modelu. Iba malá časť (ide o vekovo 
najstaršie ženy v tejto skupine) si zakladala rodiny a mala deti pred rokom 1948.  Druhou 
sledovanou skupinou sú ženy vo veku 45-49 rokov, teda ženy narodené v rokoch 1962-1966 (ďalej 
ako 45-49). Ide o skupinu žien, ktorá má už prakticky ukončenú reprodukciu a ako posledná 
realizovala svoju plodnosť prevažne podľa starého reprodukčného modelu. Tieto ženy sa však už 
nepodieľali ako matky na vysokej pôrodnosti v 70. rokoch minulého storočia a do ich 
reprodukčných stratégií čiastočne zasiahla aj zmena politického režimu na prelome 80. a 90. rokov. 
Treťou skupinou sú ženy, ktoré mali v roku 2011 od 35 do 39 rokov, narodili sa v rokoch 1972-
1976 (ďalej ako 35-39). Ide o ženy z veľmi silných populačných ročníkov, ktoré sa už ako prvé 
naplno riadili novým modelom reprodukčného správania, nakoľko do reprodukcie vstúpili na 
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začiatku 90. rokov. Táto skupina žien nemá ešte ukončenú reprodukciu, čo je potrebné zohľadniť 
pri hodnotení výsledkov.    
Tieto tri skupiny žien nám umožnia sledovať zmenu v reprodukčných stratégiách žien, resp. rodín 
na Slovensku počas posledných zhruba 80 rokov. Budeme si všímať rozdiely medzi nimi aj 
vzhľadom na niektoré charakteristiky, ktoré ovplyvňujú reprodukciu a ktoré sú k dispozícii 
v údajoch zo sčítania. Ide o rodinný stav, národnosť, vierovyznanie a vzdelanie.  
 
 

1 Ženy podľa počtu živonarodených detí 

Počet narodených detí prechádza za posledné desaťročia výraznými zmenami (Obrázok 1). 
Jednoznačný trend je vidieť u žien s nižším počtom detí (bezdetné a jednodetné) ako aj u žien s 
vyšším počtom detí (trojdetné a štyri a viac detné). Trend u žien s dvomi deťmi nie je jednoznačný 
aj vzhľadom na neukončenú reprodukciu generácie 35-39 rokov. Dá sa však predpokladať, že 
podiel žien s dvomi deťmi sa zatiaľ výraznejšie nezmení. 
U všetkých troch sledovaných generácií žien prevládajú ženy s dvomi deťmi, pričom rozdiely 
v zastúpení žien s dvomi deťmi medzi generáciami nie sú významné. Podiel žien s dvomi deťmi na 
celkovom počte žien presahuje 40 % a je predpoklad, že u dvoch mladších generácií presiahne 
45%. Výrazné rozdiely medzi generáciami a jednoznačný trend je u žien s ostatnými počtami detí 
(pri nižších počtoch detí sa zastúpenie žien postupne zvyšuje, pri vyšších počtoch detí naopak 
znižuje). 
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Obrázok č. 1 – Vybrané generácie žien podľa počtu detí 

Zdroj: SODB 2011 
 
U generácie 50+ sú početnejšie zastúpené ženy s viacerými deťmi ako bezdetné a jednodetné ženy. 
U generácie 45-49 sa podiel žien v skupine 3 aj 4 a viac detí výrazne znížil v porovnaní 
s generáciou 50+, ženy s tromi deťmi však stále zostávajú druhou najpočetnejšou skupinou žien. 
Ženy so 4 a viac deťmi sa dostali početnosťou až za ženy s jedným dieťaťom tesne pred bezdetné 
ženy (podiel zhruba 10%). U generácia 35-39 vidíme zásadnú zmenu a naplno sa presadzujúci 
nový model reprodukčného správania. V praxi to znamená výrazný úbytok žien v skupinách 
s tromi a viac deťmi a výrazný nárast žien v skupinách s menej ako dvomi deťmi.  Aj keď 
vzhľadom na neukončenú reprodukciu sa dá ešte predpokladať presun zo skupiny bezdetných 
a jednodetných žien medzi ženy s väčším počtom detí, je zrejmé, že druhou najpočetnejšou 
skupinou budú ženy s jedným dieťaťom a bezdetné ženy sa pravdepodobne vyrovnajú ženám 
s tromi deťmi, čo u predchádzajúcich generácií bolo niečo nepredstaviteľné.  

162



2 Ženy podľa počtu živonarodených detí a vybraných ukazovateľov 

V ďalšej časti sa pozrieme na rozdiely v rozdelení žien podľa počtu živonarodených detí 
v sledovaných generáciách v závislosti od vybraných ukazovateľov. Využijeme také ukazovatele, 
ktoré ovplyvňujú reprodukčné správanie obyvateľstva a ktoré sú zároveň k dispozícii vo 
výsledkoch SODB. Ide o rodinný stav, národnosť, vierovyznanie a vzdelanie. 
 
2.1  Rodinný stav 

V rozdelení žien podľa počtu živonarodených detí sú výrazné rozdiely medzi slobodnými ženami 
a ženami s ostatnými rodinnými stavmi (Obrázok 2). Rozdiely medzi generáciami sú spôsobené nie 
len rozdielnymi reprodukčnými stratégiami žien v rôznych časových obdobiach ale aj postupne sa 
zvyšujúcou spoločenskou akceptáciou materstva u nevydatých žien. Prejavuje sa to hlavne 
v skupine slobodných žien, u ktorých sa znižuje podiel bezdetných žien od najstaršej generácie 
k najmladšej a opačný trend je u slobodných žien, ktoré majú deti. Ide o jedinú skupinu žien (nielen 
zo všetkých rodinných stavov ale aj zo všetkých analyzovaných skupín žien), v ktorej sa postupne 
(od najstaršej generácie k najmladšej) zvyšuje plodnosť. Ešte raz treba v tejto súvislosti zdôrazniť 
vplyv zvyšujúcej sa spoločenskej akceptácie materstva u slobodných žien, resp. žien, ktoré žijú 
v kohabitácii. Väčšina slobodných žien, ktoré nie sú bezdetné, má len jedno dieťa, u najmladšej 
generácie je vidno výraznejšie zvýšenie aj v skupine žien s dvomi deťmi. 
U ostatných rodinných stavov sa zachováva hlavný trend znižujúcej sa pôrodnosti od najstaršej 
sledovanej generácie k najmladšej. Najmenšie rozdiely medzi sledovanými generáciami sú 
u vydatých žien. Dá sa predpokladať, že ide o skupinu s najvyšším podielom prorodinne 
orientovaných žien a aj vekové rozdiely medzi sledovanými generáciami sú menšie, nakoľko 
z generácie 50+ sú medzi vydatými ženami zastúpené skôr mladšie ženy, ktoré sú vekovo bližšie 
k dvom mladším sledovaným generáciám. 
U rozvedených žien je najzreteľnejší posun k nižšej plodnosti zo všetkých rodinných stavov, ktorý 
sa prejavuje odklonom od dominantnosti dvojdetného modelu. Podiel žien s jedným a dvomi deťmi 
je u najmladšej generácie rozvedených žien vyrovnaný, u dvoch starších generácií ženy s dvomi 
deťmi sú s odstupom najpočetnejšie. Dôvodom uvedených zmien môže byť menšia stabilita 
rodinného prostredia, ktorá sa dá predpokladať v rozvádzajúcich sa rodinách a tiež kratšie obdobie 
partnerského spolužitia (aj v porovnaní s ovdovelými ženami, nakoľko rozvod nastáva v priemere 
skôr ako ovdovenie). 
U ovdovených žien je situácia opačná ako u vydatých. V generácii 50+ sú zastúpené hlavne staršie 
vekové ročníky, čo sa prejavuje väčším odstupom generácie 50+ od dvoch mladších generácií 
ovdovelých žien. Rozdiely medzi generáciami sa akumulujú predovšetkým v skupine žien so 4 
a viac deťmi. 
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Obrázok č. 2 – Vybrané generácie žien podľa počtu detí a rodinného stavu 

Zdroj: SODB 2011 
 

2.2  Národnosť 

Rozdelenie žien slovenskej národnosti podľa počtu detí je veľmi blízke priemerným hodnotám za 
SR (Obrázok 3). Je to logické vzhľadom na dominanciu žien slovenskej národnosti v populácii SR. 
Ženy maďarskej národnosti majú nižšiu plodnosť ako je priemer za SR, čo sa prejavuje vyšším 
zastúpením žien s jedným dieťaťom na úkor všetkých ostatných poradí. Platí to dlhodobo, 
v súčasnosti sa však príklon k jednodetným rodinám zosilňuje. Potvrdzuje to najmladšia sledovaná 
generácia 35-39 ročných žien, v ktorej zatiaľ nastal výrazný presun od žien s dvomi deťmi k ženám 
s jedným dieťaťom. Podiel žien s dvomi deťmi sa znížil oproti generácii 45-49 o viac ako 10 
percentuálnych bodov a podiel žien s jedným dieťaťom sa zhruba o rovnakú hodnotu zvýšil, 
pričom presiahol 30%. 
Najvýraznejšie sa od priemeru za SR líši pôrodnosť žien rómskej národnosti. Aj v tejto skupine 
najmenej zasiahnutej modernizačnými vplyvmi a najviac ovplyvnenej tradíciami vidno rozdiely 
medzi generáciami. U žien rómskej národnosti nikdy neexistoval dominantný dvojdetný model 
rodiny, ale početné zastúpenie žien sa zvyšuje s rastúcim počtom detí. To znamená, že dlhodobo sú 
najpočetnejšou skupinou ženy so 4 a viac deťmi aj keď dve mladšie zo sledovaných generácií už 
zaznamenali výrazné zníženie podielu na celkovom počte žien (o 10, resp. 15 percentuálnych 
bodov). Stále to však stačí na výraznú dominanciu tejto skupiny žien. Zaujímavosťou u žien 
rómskej národnosti je skutočnosť, že bezdetných žien je viac ako žien s jedným dieťaťom a to vo 
všetkých troch sledovaných generáciách. To pravdepodobne znamená, že ženy rómskej národnosti, 
ktoré môžu a chcú mať deti, majú obvykle detí viac. 
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Obrázok č. 3 – Vybrané generácie žien podľa počtu živonarodených detí a národnosti 

Zdroj: SODB 2011 
 
Ženy ostatných národnosti sa rozdelením podľa počtu detí výraznejšie nelíšia od priemeru za SR. V 
tejto skupine žien sú mierne nadpriemerne zastúpené ženy s dvomi deťmi a mierne podpriemerne 
ženy so štyrmi a viac deťmi. 
 
2.3 Vierovyznanie 

Čo sa týka vierovyznania, existujú vzhľadom na pôrodnosť dve deliace čiary. Prvá prebieha medzi 
veriacimi ženami a ženami bez vyznania, druhá v rámci veriacich žien medzi ženami 
s rímskokatolíckym a gréckokatolíckym vierovyznaním na jednej strane a ženami ostatných 
vierovyznaní na druhej strane (Obrázok 4).. 
U všetkých hlavných vierovyznaní aj u žien bez vyznania vidno výrazné znižovanie pôrodnosti od 
najstaršej sledovanej generácie po najmladšiu. Napriek tomu, že pôrodnosť je najnižšia v skupine 
žien bez vyznania, v tejto skupine je aj najviac zreteľné zníženie pôrodnosti, ktoré sa prejavuje 
rozdielom  medzi najmladšou a staršími generáciami hlavne u žien s dvomi a menej deťmi. 
Z hlavných vierovyznaní majú dlhodobo najnižšiu pôrodnosť ženy evanjelického vierovyznania, čo 
sa prejavuje nižším podielom žien s tromi a viac deťmi a vyšším zastúpením žien s dvomi a menej 
deťmi. 
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Ženy gréckokatolíckeho vierovyznania
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Ženy bez vyznania
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Obrázok č. 4 – Vybrané generácie žien podľa počtu detí a vierovyznania 

Zdroj: SODB 2011 
 
2.4  Vzdelanie 

Úroveň dosiahnutého vzdelanie ovplyvňuje reprodukciu obyvateľstva nielen schopnosťou získať 
a vyhodnotiť potrebné informácie ale ovplyvňuje aj reálnu dĺžku reprodukčného obdobia (Šprocha, 
Potančoková, 2010). Preto rozdelenie žien podľa počtu detí v závislosti od najvyššieho 
dosiahnutého vzdelania nie sú nevýznamné (Obrázok 5). Ženy so základných vzdelaním majú 
netypické rozdelenie podľa počtu narodených detí. Podiel žien s dvomi deťmi nie je dominantný 
a okrem generácie 45-49 nie sú ženy s dvomi deťmi dokonca ani najpočetnejšou skupinou. 
V generácii 50+ a 35-39 sú najpočetnejšou skupinou ženy so štyrmi a viac deťmi. Zaujímavosťou 
u žien so základným vzdelaním je vysoký nárast bezdetných žien a stabilný vývoj bez 
výraznejšieho poklesu u žien so štyrmi a viac deťmi. Vyššia pôrodnosť v tejto skupine žien súvisí 
okrem iného aj so skorším vstupom do reprodukcie vzhľadom na skoršie ukončené vzdelanie a aj 
vyšším zastúpením rómskych žien. 
Ženy so stredoškolským vzdelaním (bez maturity aj s maturitou)  majú tradičné rozdelenie žien 
podľa počtu detí a tiež posuny medzi generáciami sú v blízkosti priemeru za SR (u žien so 
stredoškolským vzdelaním s maturitou sú mierne nadpriemerne zastúpené ženy s dvomi deťmi).  
Ženy s vysokoškolským vzdelaním treba hodnotiť aj v kontexte neskoršieho vstupu do reprodukcie 
v dôsledku dlhšieho obdobia vzdelávania a preto sa dajú očakávať posuny v generácii 35-39, ktorá 
nemá ukončenú reprodukciu. Ak by sa ešte uskutočnili predpokladané zmeny hlavne u žien 
s menším počtom detí (0 až 2), budú ženy s vysokoškolským vzdelaním skupinou žien 
s najmenšími rozdielmi medzi generáciami.  
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Ženy so stredoškolským vzdelaním s maturitou
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Obrázok č. 5 – Vybrané generácie žien podľa počtu detí a vzdelania 

Zdroj: SODB 2011 
 

Záver 

 
Dlhodobé znižovanie plodnosti a pôrodnosti nadobudlo v prvej polovici 90. rokov výrazne 
zrýchlený trend. Na prelome tisícročí dosahovala plodnosť na Slovensku historicky najnižšie 
hodnoty, ktoré radili Slovensko medzi krajiny s najnižšou plodnosťou v Európe. Po roku 2002 sa 
plodnosť na Slovensku postupne zvyšovala a dostala sa nad hranicu veľmi nízkej plodnosti. Stále 
však zostáva pod priemerom EU, čo je na krajinu, ktorá v minulosti patrila medzi krajiny 
s najvyššou plodnosťou v Európe, netradičný stav. Výrazný pokles plodnosti a veľké rozdiely 
medzi početnými generáciami z 2. polovice 20. storočia a málo početnými generáciami narodenými 
po roku 1994, spôsobia veľmi intenzívne starnutie obyvateľstva, ktoré je do roku 2060 nezvratné 
(Bleha, Šprocha, Vaňo, 2013).  
Jedinou možnosťou, ako zmierniť proces populačného starnutia, je zvyšovanie plodnosti. Čím viac 
detí sa narodí, tým bude proces populačného starnutia pomalší. Ak teda spoločnosť neprijíma 
hodnotové argumenty na zvyšovanie plodnosti, t.j. že deti predstavujú budúcnosť, že bez detí 
spoločnosť stráca dynamiku, že viac detí vyrastajúcich  rodinách je najlepší model pre výchovu 
novej generácie, mali by sme prijať aspoň argument, že intenzívne starnutie obyvateľstva spôsobí 
závažné problémy pre fungovanie spoločnosti, predovšetkým  na trhu práce, v sociálnom poistení, 
v zdravotníctve a v sociálnych službách 
Keď uvažujeme o zvýšení plodnosti, znamená to postupný návrat minimálne na úroveň plodnosti 
zo začiatku 90. rokov (úhrnná plodnosť 1,7 až 1,9 detí na ženu počas reprodukčného obdobia), t.j. 
pred výrazný pokles plodnosti spôsobený spoločenskou transformáciou. Z dnešného pohľadu nie je 
reálne uvažovať o prekročení hranice rozšírenej reprodukcie v horizonte najbližších desaťročí. 
Z generačného pohľadu ide o generácie narodené v prvej polovici 60. rokov, ktoré začínali 
reprodukciu ešte podľa starého reprodukčného modelu avšak do ich reprodukčných zámerov 
a stratégií už zasiahli spoločenské zmeny na prelome 80. a 90. rokov. V tomto príspevku boli tieto 
generácie označené ako 45-49 a ich konečná plodnosť sa pohybovala na úrovni 2,1 detí na jednu 
ženu počas reprodukčného obdobia. 
Zvýšeniu úrovne plodnosti zodpovedá samozrejme aj zmena jej štruktúry. V kontexte tohto 
príspevku nás bude zaujímať štruktúra žien podľa počtu živonarodených detí. Pre zvyšovanie 
plodnosti sú z pohľadu Slovenska rozhodujúce deti druhého a hlavne tretieho poradia (Demeny 
2003, Demeny, 2005, Mcdonald, 2001). Nárast narodených v týchto dvoch poradiach na úkor 
bezdetných a jednodetných žien možno považovať za reálnu reprodukčnú stratégiu. Zameriavať sa 
pri úvahách o zvyšovaní pôrodnosti na ženy so štyrmi a viac deťmi nie je efektívne, nakoľko 
viacdetné rodiny sú v súčasnosti na Slovensku okrajový reprodukčný model, ktorý nedokáže 
ovplyvniť celkovú úroveň pôrodnosti a plodnosti.   
Pokiaľ generácia 45-49 má tvoriť akúsi modelovú generáciu (čo sa týka štruktúry žien podľa počtu 
živonarodených detí), ku ktorej by sme mali dospieť počas obdobia zvyšovania plodnosti, bude nás 
zaujímať, aké rozdiely v analyzovaných skupinách žien nastali medzi generáciami 45-49 a 35-39. 
Čím sú rozdiely medzi uvedenými dvomi generáciami menšie, tým má uvedený ukazovateľ väčší 
význam pre populačnú a rodinnú politiku zameranú na podporu plodnosti 
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Kombináciou počtu narodených detí a štyroch ukazovateľov (rodinný stav, národnosť, 
vierovyznanie a vzdelanie), vzniklo 17 skupín žien (obrázky 2 – 5). Len v dvoch z týchto 17 skupín 
môžeme rozdiely medzi generáciami 45-49 a 35-39 označiť ako menej významné (samozrejme po 
zohľadnení faktu neukončenej reprodukcie v generácii 35-39). Ide o vydaté ženy a hlavne 
vysokoškolsky vzdelané ženy.  
Po roku 2000 sa na zvýšení plodnosti podieľala hlavne realizácia odložených pôrodov 
z predchádzajúceho obdobia (Potančoková, 2009). Potenciál pre realizáciu odložených pôrodov sa 
však v krátkom čase vyčerpá a bude potrebné hľadať iné možnosti, ktoré by mohli prispieť ku 
zvýšeniu plodnosti (Bleha, Vaňo, 2007). Z predchádzajúcich údajov vyplýva, že v komplexe 
prípadných propopulačných opatrení, by nemali chýbať podpora sobášnosti a zvyšovanie 
informovanosti a vzdelanosti obyvateľstva. 
Dôležitou oblasťou pre propopulačné opatrenia by mala byť podpora skoršieho vstupu do 
reprodukcie. O význame skoršieho vstupu do reprodukčného procesu pre úroveň plodnosti svedčí 
vyššia plodnosť v skupine žien so základným vzdelaním a žien rómskej národnosti, teda žien, 
ktorých priemerný vek pri prvom pôrode je výrazne nižší ako celoslovenský priemer. Je preto na 
mieste začať diskutovať o potrebe skracovať dobu prípravy na povolanie a tiež vstup do 
zamestnania zladiť čo najlepšie s rodinným životom, aby sa zakladanie rodiny a narodenie detí 
nemuselo odkladať na obdobie, keď je pracovná pozícia stabilizovaná. 
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ÚROVEŇ POČÍTAČOVÝCH ZNALOSTÍ OBYVATEĽSTVA SR PODĽA ÚDAJOV SODB 
2011 A IKT 2012 A 2014 

THE LEVEL OF COMPUTER LITERACY OF THE POPULATION SR ACCORDING BY 
THE DATA  CENSUS 2011 AND ICT 2012 A 2014 

 
 

Vladimíra ŽELONKOVÁ 
 
Abstract: The contribution shows the selected data from the "Census of population and housing censuses" of 
computer literacy of the population in Slovakia. The values of computer literacy of the population, they are 
the comparing by the ability to work with a computer or the Internet. In the contribution is the analysis the 
level of computer knowledge according to demographic characteristics such as gender and regions in the SR. 
Regular annual survey on information and communication technology (ICT) in households by individuals 
provided at the Statistical Office of the Slovak Republic, provides results and many more indicators within 
computer knowledge on data for the years 2012 and 2014. 

Key words: househould, individual, personal computer, internet, digital literacy, computer and  internet 
skills 

Kľúčové slová: domácnosť, jednotlivec, počítač, internet, digitálna gramotnosť, počítačové a internetové 
zručnosti  
 
 

Úvod 

Pri vypracovaní príspevku sa využili ako hlavný zdroj údaje predovšetkým z publikácie zo 
„Sčítania obyvateľstva, domov a bytov 2011“ Základné údaje zo Sčítania  obyvateľov, domov 
a bytov 2011, Obyvateľstvo podľa počítačových znalostí. [1] Konkrétne, išlo o výstupy, kde sa 
obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR triedilo podľa počítačovej znalosti – práca s textom, pohlavia 
a veku, obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa počítačovej znalosti – práca s tabuľkami, 
pohlavia a veku, Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa počítačovej znalosti – práca 
s elektronickou poštou (e-mailom), pohlavia a veku, Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa 
počítačovej znalosti – práca s internetom, pohlavia a veku  Ďalej na porovnanie vývoja týchto 
počítačových znalostí boli využité údaje z publikácie zo zisťovania IKT v domácnostiach 
u jednotlivcov za roky 2012 a 2014.  
 

1. Počítačová a internetová gramotnosť – všeobecná definícia 

Počítačová gramotnosť je súbor znalostí, schopností a zručností zameraných na ovládanie 
a využívanie počítača v reálnom živote. Jednotlivec ako počítačovo gramotný človek vie ovládať 
osobný počítač s bežným programovým vybavením a využívať počítačovú sieť internet. Presný 
pojem počítačová gramotnosť vymedzuje štruktúrovaný sylabus ECDL (European Computer 
Driving Licence), ktorý je doplnený o objektívne a štandardizované medzinárodné metódy na 
overenie počítačových schopností formou praktických testov. Táto koncepcia je vytvorená 
medzinárodnou organizáciou CEPI, (Council of European Professional Informatics Societies) 
a neziskovou organizáciou ECDL (ECDL - Foundation), ktorá združujú odborníkov v oblasti 
počítačových vied. [2] 
 
 
1.1 SODB  legislatíva 

Sčítanie obyvateľov domov a bytov SODB v roku 2011 sa uskutočnilo prvýkrát v celej Únii, ktorej 
počet obyvateľov sa odhaduje na pol miliardy. V Európskej Únii boli pri sčítaní obyvateľov  
využité rovnaké alebo podobné zisťovacie údaje. Obyvatelia siedmych štátov, vrátane Slovenska, 
mali okrem papierových hárkov prvýkrát alternatívu online hlasovania a možnosť sčítania sa cez 
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internet. Okrem údajov o domoch a bytoch sa zisťovali u trvalo bývajúceho obyvateľstva aj otázky 
o úrovni počítačových znalostí, teda o schopnosti ovládať počítač a využívať internet.  [3] 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bolo súčasťou celosvetového programu 
populačných a bytových cenzov, ktorý v spolupráci s Eurostatom koordinovala OSN. V členských 
štátoch Európskej únie sa sčítanie uskutočnilo po prvý raz v histórii v tom istom roku 2011 s 
využitím porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Záväzným dokumentom na vykonanie 
SODB 2011 sa stalo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o 
sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Rozhodujúcim okamihom sčítania bolo, aby sa zabezpečila 
porovnateľnosť údajov, ktoré poskytujú členské štáty a aby sa vytvorili spoľahlivé prehľady na 
úrovni Spoločenstva  použité údaje by sa mali vzťahovať na rovnaký referenčný rok. [4] 
Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila, že sčítanie sa vykoná v čase od 13. mája 
2011 do 6. júna 2011. Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 poskytli 
informácie o stave spoločnosti a jej obyvateľov, ukázali stav demografickej, sociálnej, kultúrnej, 
vzdelanostnej a ekonomickej úrovne okrem  štruktúry domového a bytového fondu. U obyvateľstva 
na Slovensku sa prvýkrát zisťovala aj úroveň vybraných počítačových znalostí jednotlivcov, ktorí 
sami určovali v dotazníku či ovládajú niektorú zo štyroch počítačových znalostí. Výsledky  
zistených údajov mohli ukázať a určiť prvýkrát aj stupeň ich digitálnej gramotnosti. 
 
1.2 SODB a definovanie úrovne počítačových znalostí obyvateľstva 

V SODB sa počítačová znalosťou rozumela ako počítačová gramotnosť obyvateľa, jeho schopnosť 
používať v každodennom živote vybrané počítačové znalosti. Nezisťovala sa úroveň počítačových 
znalostí, čiže stupeň ich ovládania. Obyvateľ vyznačil len odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“ 
podľa toho, či k rozhodujúcemu okamihu sčítania podľa vlastného posúdenia ovládal alebo 
neovládal: prácu s textom, prácu s tabuľkami, prácu s elektronickou poštou (e-mailom), prácu 
s internetom. [1] 
 
1.3 Metodika SODB – počítačové znalosti obyvateľstva 

Podľa pokynov SODB pre sčítacích komisárov od 13. mája do 20. mája 2011 sčítací komisár 
navštívil domácnosti vo svojom sčítacom obvode a požiadal o vyplnenie sčítacích tlačív (formulár 
A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) v listinnej podobe alebo elektronickej 
forme. Sčítací formulár vypĺňali štátni občania Slovenskej republiky a cudzinci zdržujúci sa na 
území Slovenskej republiky v rozhodujúcom okamihu sčítania. Cudzinci, ktorí mali pobyt kratší 
ako 90 dní, boli povinní poskytnúť údaje v obmedzenom rozsahu (pohlavie, dátum narodenia a 
štátna príslušnosť). Trvalo bývajúce obyvateľstvo zahŕňalo obyvateľov, ktorí mali 
k rozhodujúcemu okamihu sčítania, k 21. máju 2011 trvalý pobyt na území SR.  
Zisťovanie ovládania počítačových znalostí v SODB sa vykonávalo prostredníctvom sčítacieho 
formulára A - Údaje o obyvateľovi v otázke č. 24, konkrétne pod názvom Počítačová znalosť. 
Počítačová znalosť je v SODB chápaná ako vyjadrenie úrovne počítačovej gramotnosti a zručnosti 
obyvateľa. Obyvateľ vyznačil v sčítacom formulári - A. Údaje o obyvateľovi, či uvedené činnosti 
na počítači ovláda alebo neovláda. Zisťovala sa tak úroveň počítačových znalostí, ktorej  
východiskom bolo osobné posúdenie znalosti obyvateľov) za oblasti ako práca s textom, b) práca s 
tabuľkami c) práca s elektronickou poštou (e-mail) d) práca s internetom s možnosťami odpovedí 
áno alebo nie. 
 
1.4 Výstupné údaje SODB - počítačové znalosti obyvateľstva 

Slovenská republika sa k rozhodujúcemu okamihu sčítania územne členila na 8 krajov, 79 okresov 
a 2 927 obcí (vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc). Najviac (602 436) trvale žijúcich 
obyvateľov sa nachádzalo v Bratislavskom kraji a najmenej v Trnavskom kraji (554 741). 
Počítačovú znalosť (prácu s textom) podľa údajov SODB 2011 ovládalo až (2 691 016) obyvateľov 
SR (49,9 %).  Podľa krajov najväčší podiel (383 526)  obyvateľov s touto počítačovými znalosťou  
bol v Bratislavskom kraji pri hodnote (63,7 %) a najmenej (353 872) v Košickom kraji (44,7 %).  
Nižšie hodnoty u (2 096 203) obyvateľov tvorila počítačová znalosť práca s tabuľkami (38,8 %). 
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Opäť pri tejto počítačovej znalosti najviac zastúpené bolo obyvateľstvo (309 126) v Bratislavskom 
kraji (51,3 %) a najmenej ju ovládalo (275 380) obyvateľov v Košickom kraji (34, 8%). Na druhom 
mieste v ovládaní obidvoch počítačových znalostí bol Žilinský kraj. V Žilinskom kraji prácu 
s textom ovládalo 52,2 % teda (359 766) obyvateľov a prácu s tabuľkami ovládalo (278 287) 
obyvateľov (40,4 %) 
 

 
Obrázok č. 1: Počítačové znalosti obyvateľstva SR - SODB 2011(text, tabuľky) 
 
Z ďalších počítačových znalostí, ktoré sa zisťovali v sčítacom formulári SODB bola práca 
s internetom, ktorú na Slovensku ovládalo až (2 905 374) obyvateľov (53,8%) a počítačovú znalosť 
prácu s elektronickou poštou (e-mail) zistenú u (2 533 621) obyvateľstva SR (46,9 %).  
 

 
Obrázok č. 2: Počítačové znalosti obyvateľstva SR - SODB 2011(internet, e-mail) 
 
 
 
 
 
 
 

Územie

Trvalo 
bývajúce
obyvateľstvo
spolu

Trvalo 
bývajúce
obyvateľstvo
spolu

Podiel v % 
z celkového počtu 
trvalo bývajúcich 
obyvateľov kraja

Trvalo bývajúce
obyvateľstvo
spolu

Podiel v % 
z celkového počtu 
trvalo bývajúcich 
obyvateľov kraja

100 % 49,9%  (v %) 38,8 % (v %)
Slovenská 
republika 5 397 036 2 691 016 2 096 203

Bratislavský kraj 602 436 383 526 63,7 309 126 51,3
Trnavský kraj 554 741 273 164 49,2 214 549 38,7
Trenčiansky kraj 594 328 301 356 50,7 232 763 39,2
Nitriansky kraj 689 867 333 423 48,3 259 844 37,7
Žilinský kraj 688 851 359 766 52,2 278 287 40,4
Banskobystrický kraj 660 563 304 609 46,1 236 012 35,7
Prešovský kraj 814 527 381 300 46,8 290 242 35,6
Košický kraj 791 723 353 872 44,7 275 380 34,8

Počítač práca s textom Počítač práca s tabuľkami
SODB 2011 
Počítačové znalosti

Územie

Trvalo 
bývajúce
obyvateľstvo
spolu

Trvalo 
bývajúce
obyvateľstvo
spolu

Podiel v % 
z celkového počtu 
trvalo bývajúcich 
obyvateľov kraja

Trvalo bývajúce
obyvateľstvo
spolu

Podiel v % 
z celkového počtu 
trvalo bývajúcich 
obyvateľov kraja

100 % 53,8 % ( v %) 46,9% ( v %)
Slovenská 
republika 5 397 036 2 905 374 2 533 621

Bratislavský kraj 602 436 397 938 66,1 368 885 61,2
Trnavský kraj 554 741 301 349 54,3 261 456 47,1
Trenčiansky kraj 594 328 323 722 54,5 282 045 47,5
Nitriansky kraj 689 867 366 296 53,1 315 300 45,7
Žilinský kraj 688 851 388 587 56,4 335 964 48,8
Banskobystrický kraj 660 563 327 385 49,6 283 526 42,9
Prešovský kraj 814 527 415 866 51,1 353 868 43,4
Košický kraj 791723 384 231 48,5 332 577 42,0

Počítač elektronická pošta (e-mail)Počítač práca si internetom
SODB 2011 
Počítačové znalosti 
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Obrázok č. 3: Počítačové znalosti obyvateľstva SR SODB - 2011(text, tabuľky) podľa pohlavia muži a ženy  
 
Pri porovnávaní počítačových znalostí podľa pohlavia v roku 2011 z údajov SODB,  podiel žien za 
celé Slovensko bol vyšší vo všetkých štyroch činnostiach ako u mužov. Pre obidve kategórie 
mužov a žien najviac ovládanou činnosťou bola práca s internetom a najmenej práca s tabuľkami. 
(Obrázok č. 3) 
 
1.5  Metodika IKT – počítačové a internetové znalosti obyvateľstva 

Zisťovanie o využívaní IKT jednotlivcami a v domácnostiach sa uskutočňuje každoročne v období 
od apríla do konca mája vo všetkých krajoch Slovenska. Referenčným  obdobím sú prvé tri 
mesiace kalendárneho roka. Na získavanie údajov sa používa iba jeden dotazník s označením ICT 
HH 1 – 01, ktorý tvorí osem modulov, ktorých obsah zodpovedal zneniu otázok z 
modulov dotazníka pripraveného Eurostatom. SODB je oporou výberu domácností v zisťovaní 
IKT. Cieľová populácia pokrýva celú krajinu na úrovni NUTS 3 – 8 krajov. Všetky obce sú 
rozdelené do skupín podľa administratívneho kraja (8 skupín). Všetky obce v krajoch boli 
rozdelené do skupín podľa veľkosti obce (6 skupín). Kombináciou administratívneho kraja a 
veľkosti obce vzniknú celkovo 46 strát. Pri zisťovaní v domácnosti sa  využíva metóda osobného 
rozhovoru (face - to - face) s vybranou osobou v domácnosti staršou ako 16 rokov. [5]  
V dotazníku ICT HH 1 – 01 sa v roku 2012 a v roku 2014 zisťovali v samostatnom module otázky 
ohľadom počítačovej a internetovej znalosti.  Účelom otázky  v dotazníku IKT je zistiť úroveň 
elektronických zručností jednotlivca, jeho schopnosť využívať počítač a internet od 
najjednoduchších až po najzložitejšie elektronické zručnosti. Medzi menej zložité a všeobecné 
patria počítačové zručnosti ako kopírovanie alebo presúvanie súborov, adresárov, použitie 
nástrojov na kopírovanie, vkladanie alebo presúvanie textu v dokumente, použitie základných 
matematických operácií (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie) v tabuľkách, kompresia 
(zipovanie) súborov.  
Medzi náročnejšie a sofistikovanejšie sú zaradené počítačové a internetové zručnosti ako napr. 
pripájanie alebo inštalovanie nových zariadení – tlačiarne, modemu, ďalej tvorba počítačových 
programov pomocou programovacích jazykov, prenos údajov medzi počítačom a inými 
zariadeniami (z digitálneho fotoaparátu, kamery, mobilného telefónu, mp3/mp4 prehrávača), 
nastavovanie a overovanie konfiguračných parametrov rôznych softvérových aplikácií, okrem 
internetových prehliadačov, vytváranie elektronických prezentácií pomocou prezentačného 
softvéru (vytvorenie slajdov spolu s obrázkami alebo zvukom, videom alebo grafmi, inštalovanie 
nového, alebo výmena starého operačného systému). V roku 2012 sa v zisťovaní IKT  určovala 
úroveň počítačových zručností kategorizáciou  počítačových zručností do nízkej, strednej a vysokej 
úrovne počítačových zručností. Nízka úroveň bola ovládanie 1-2 počítačových zručností, stredná 
úroveň 3-4 zručnosti a vysokú úroveň až ovládanie 5-6 elektronických zručností. [6] 
 
 

Územie

Trvalo 
bývajúce
obyvateľstvo
spolu

Trvalo 
bývajúce
obyvateľstvo
spolu (muži)

Podiel v % 
z celkového počtu 
trvalo bývajúcich 
obyvateľov SR

Trvalo 
bývajúce
obyvateľstvo
spolu (ženy)

Podiel v % 
z celkového počtu 
trvalo bývajúcich 
obyvateľov SR

100 % ( %)
Slovenská 
republika 5 397 036

Počítačové znalosti:
práca s textom 1 303 601 24,0 1 387 415 25,7
práca s tabuľkami 1 033 876 19,0 1 062 327 20,0
práca s internetom 1 445 372 26,8 1 460 002 27,1
elektronická pošta 1 245 998 23,1 1 287 623 23,9
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1.6 IKT  Výstupné údaje – počítačové zručnosti obyvateľstva 

Pri porovnávaní rokov 2012  a 2014 v zisťovaní IKT ovládanie počítačových a internetových 
zručností jednotlivcami zaznamenalo nárast vo všetkých zisťovaných zručnostiach. Základnú 
počítačovú zručnosť „Kopírovanie alebo presunutie súborov alebo adresárov", v roku 2014 
ovládalo (94,8 %) respondentov, to znamenalo nárast o 10,3 percentuálneho bodu (p. b.) oproti 
roku 2012. V roku 2014 počítačová zručnosť „Použitie základných matematických operácií“  
tvorila nárast o 11,8 (p. b.) pri percentuálnej hodnote (71,7 %). Zručnosť „Kompresia (zipovanie) 
súborov" ovládalo až (55,5 % ) respondentov pri náraste o 15,2 p. b. pri percentuálnej hodnote 
(87,8 %) k zisťovanému roku 2012. (Obrázok č. 4,5)  
 

 

Obrázok č. 4: Podiel obyvateľov s základnými počítačovými zručnosťami v krajoch SR - IKT 2012  
Použité skratky v tabuľkách za kraje: (BL – Bratislavský kraj, TA – Trnavský kraj, TC – Trenčiansky kraj, NI –  
Nitriansky kraj, ZI –   Žilinský kraj, BC – Banskobystrický kraj, PV – Prešovský kraj ,KI –   Košický kraj.) 
 
V roku 2012 v zisťovaní IKT najvyššie podiely u jednotlivcov, ktorí ovládali všetky základné 
činnosti (Obrázok č. 4)  boli zistené v Bratislavskom kraji. Najmenší podiel ovládania v troch 
počítačových  činnostiach bol zistený v Trnavskom kraji . Najmenej ovládanú počítačová činnosť 
za všetky kraje SR bola kompresia súborov a to za obidva zisťované roky 2012 a 2014.  
  

 
Obrázok č. 5: Podiel obyvateľov s základnými počítačovými zručnosťami v krajoch SR - IKT 2014  
 

IKT 2012 
v %   (16 -74 rokov) SR BL TA TC NI ZI BC PV KI

Základné - menej 
náročné

Kopírovanie alebo
   presúvanie súborov   
  alebo adresárov 84,5 82,2 70,5 75,8 71,1 68,2 67,9 67,6 80,8
Použitie nástrojov na
  kopírovanie, vklada-
  nie alebo presúva-
  nie textu v doku-
  mente 79,6 76,6 61,3 71,6 68,6 66,7 65,9 66,8 73,2
Použitie základných 
  matematických ope-
  rácií v tabuľkách 59,9 59,9 46,7 51,6 51,0 48,0 54,9 50,2 51,3

Kompresia súborov 40,3 42,3 23,5 41,1 31,6 26,4 38,8 37,8 37,3

IKT 2014 
v %  (16 -74 rokov) SR BL TA TC NI ZI BC PV KI

Základné - menej 
náročné

Kopírovanie alebo
   presúvanie súborov   
  alebo adresárov 94,8 79,4 71,2 77,8 71,4 75,7 76,9 73,6 75,3
Použitie nástrojov na
  kopírovanie, vklada-
  nie alebo presúva-
  nie textu v doku-
  mente 87,8 73,7 51,4 67,9 64,6 68,9 70,0 70,8 64,8
Použitie základných 
  matematických ope-
  rácií v tabuľkách 71,7 59,6 34,0 47,3 48,1 56,9 60,6 55,7 43,8

Kompresia súborov 55,5 46,6 25,5 41,1 32,8 37,6 41,9 43,5 33,9
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Medzi náročnejšie a zložitejšie počítačovú zručnosť v zisťovaní IKT patrí prenos súborov medzi 
počítačom a inými zariadeniami z digitálneho fotoaparátu do mobilného telefónu, MP3 / MP4 
prehrávača. V roku 2014 túto počítačovú činnosť ovládalo (77,6 %) respondentov, to znamenalo 
nárast o 11,1 p.b. v porovnaní s rokom 2012.  
 

 
Obrázok č. 6: Podiel obyvateľov s náročnými počítačovými zručnosťami v krajoch SR - IKT 2012  
 
V roku 2012 v zisťovaní IKT najvyššie podiely boli  jednotlivcov, ktorí ovládali všetky náročné 
a zložité počítačové činnosti (Obrázok č. 6)  boli zistené v Bratislavskom kraji (65,2 %). Najmenší 
podiel mala počítačová činnosť tvorba programov za celú SR (8,9 %). Táto počítačová činnosť 
mala najvyšší podiel v Žilinskom kraji s hodnotou (9,9 %) a najnižšia hodnotu (3,6 %) hodnota 
bola zistená v Trnavskom kraji . Najmenej ovládanou  počítačovou činnosť za všetky kraje SR bola 
kompresia súborov a to za obidva zisťované roky 2012 a 2014.   
 
 
1.7 IKT počítačové zručnosti a internet  
 
V zisťovaní IKT používatelia internetu sú jednotlivci v domácnostiach vo veku 16 – 74 rokov, ktorí 
sa pripájajú na internet prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia (stolové, prenosné alebo 
vreckové) vrátane mobilných telefónov alebo smartfónov.  
Aj podľa výsledkov zo zisťovania o IKT v roku 2014 malo až  (78,4 %) domácností prístup na 
internet. Od roku 2009 počet domácností s prístupom na internet doma stúpol o 16,2 p.b. pri 
percentuálnej hodnote (62,2 %). (Obrázok č. 7) V súčasnosti vedieť využiť počítačové schopnosti 
na internete predstavuje úroveň digitálnej zručnosti. Podľa novej metodiky Eurostatu v zisťovaní 
IKT 2014 jednotlivec má vedieť  bezpečne používať počítač a internet v štyroch oblastiach: 
informácia, komunikácia, vytváranie obsahu, riešenie problémov. [7] [9]V praxi to znamená, že 
úroveň počítačových schopností sa overí práve zvládnutím ich využitia na internete v oblastiach 
ako je „Komunikácia“ (Posielanie a prijímanie e-mailov, Telefonovanie cez internet (napr. Skype), 
videohovory (pomocou webovej kamery) prostredníctvom internetu, Odosielanie správ na chat, 
 
 
 

IKT 2012 
v %   (16 -74 rokov) SR BL TA TC NI ZI BC PV KI

Náočné, zložité

Pripájanie alebo 
  inštalovanie nových 
  zariadení 49,9 49,0 40,2 49,9 40,8 37,3 40,2 39,8 48,5

Tvorba počítačových 
  programov 8,9 8,1 5,3 9,3 7,9 9,9 7,9 6,2 3,6
Prenos údajov medzi
  počítačom a inými 
  zariadeniami 66,5 65,2 45,1 64,1 58,3 52,9 44,1 54,3 60,9
Nastavovanie a overo-
  vanie konfigurač-
  ných parametrov rôz-
  nych softvérových 
  aplikácií 15,1 15,2 8,2 16,6 13,9 12,9 8,2 8,2 13,3
Vytváranie elektronic-
  kých prezentácií po-
  mocou prezentač-
  ného softvéru 32,5 35,0 18,9 36,6 28,7 27,1 23,0 27,0 33,2
Inštalovanie nového 
  alebo výmena 
  starého operačného 
  systému 16,8 21,7 10,2 21,5 16,5 14,5 11,6 9,4 14,5
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Obrázok č. 7: Prístup na internet doma v rokoch 2009 – 2014 v % z celkového počtu domácností obyvateľstva SR 
 
 
blogy do diskusných skupín alebo online komunikáciu na diskusných fórach a na stránkach 
sociálnych sietí (napr. facebook). „Prístup k informáciám“ - Čítanie / sťahovanie online novín 
alebo časopisov, RSS služba, Vyhľadávanie informácií o tovaroch a službách, Vyhľadávanie 
informácií o tovaroch a službách. „Prístup k zábave“ - Počúvanie internetového rozhlasu alebo 
sledovanie internetovej televízie, Hranie a sťahovanie hier, obrázkov, filmov alebo hudby 
„Tvorivosť“ - Nahrávanie vlastného vytvoreného obsahu (texty, fotografie, hudba, videá, software 
atď.) na zdieľané webové stránky, Vytvorenie webových stránok alebo blogov. „Zdravie“ - 
Dohodnutý elektronický kontakt s lekárom prostredníctvom webovej stránky (napr. v 
nemocniciach, zdravotných strediskách), „Iné on-line služby“ - Vyhľadávanie služieb týkajúcich sa 
cestovania a ubytovania, Predaj tovarov a služieb napr. prostredníctvom aukcií (napr. eBay), 
Internetové bankovníctvo. „Elektronický obchod“ – nakupovanie online, „Elektronizácia verejnej 
správy –vedieť si stiahnúť úradné materily a zaslať elektronickou formou.  
 
 

Záver 

Z výsledkov SODB a zisťovania IKT vidieť, že napriek nezvyčajnému pokroku IKT technológii 
obyvateľstvo získava potrebné technické zručnosti. Rastie ich celková digitálna gramotnosť 
obyvateľstva Slovenka podľa všetkých krajov.  V prvých výskumoch a zisťovaniach sa za základný 
indikátor digitálneho rozdelenia spoločnosti považovalo používanie osobného počítača a internetu. 
Je možné predpokladať že s rastúcou životnou úrovňou sa bude existujúce digitálne rozdelenie 
zmenšovať. Ďalším problémom bude, že ľudia síce môžu mať k pokročilým technológiám prístup, 
ale nemusia s nimi vedieť efektívne zaobchádzať (Neumajer 2006). Z toho vyplýva, že celoživotné 
vzdelávanie sa nevyhnutne stane súčasťou života tých, ktorí nebudú chcieť zaostávať. [2] 
Ovládanie počítačových a internetových znalostí bude vhodné naďalej zisťovať a monitorovať 
nielen v pravidelnom zisťovaní IKT,  ale v budúcom  sčítania 2021.  Schopnosť ovládať počítačové 
a internetové znalosti sú predpokladom sú nevyhnutným predpokladom života v dnešnej modernej 
spoločnosti.    
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