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Predhovor 
 

 

V poradí 16. Slovenská demografická konferencia sa uskutočnila od 29. júna do 

1. júla roku 2017 v Nitre v priestoroch Študentských domovov Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre. Ústrednou problematikou konferencie sa stali 

Regióny v demografickej perspektíve. Záštitu nad konferenciou prevzal dekan 

Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor 

Vozár, CSc. Okrem Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 

spoluorganizátormi konferencie bola Fakulta prírodných vied Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre a Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

16. Slovenská demografická konferencia nadviazala na už bohatú históriu 

demografických konferencií na Slovensku, ktoré sa stali jednými z hlavných akcií 

zastrešovaných Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou. 

Predchádzajúce ročníky potvrdili, že demografická problematika je veľmi 

žiadanou a nesmierne zaujímavou vo vedeckej i odbornej verejnosti. Práve 

demografické konferencie predstavovali a predstavujú dôležité fórum na 

prezentáciu výsledkov, odbornú diskusiu, ako aj prehlbovanie pracovných 

kontaktov ich aktérov.  

Programový a organizačný výbor ďakuje všetkým autorom za ich príspevky, 

ktoré sa podstatnou mierou podieľali na kvalite a úspechu tohto podujatia. 

Zároveň veríme, že 16. Slovenská demografická konferencia priniesla viaceré 

zaujímavé informácie, podnety, názory, ktoré prispejú nielen k ďalšiemu 

rozvoju demografie, ale aj celkového vedeckého bádania na Slovensku. 

 

Programový a organizačný výbor 

Poďakovanie 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť ďakuje za pomoc pri 

organizovaní 16. Slovenskej demografickej konferencie: 

Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

Štatistickému úradu Slovenskej republiky 
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Populačný raster Bratislavy - tvorba dasymetrickou metódou 
Population raster of Bratislava - creation of the dasymetric 
method 

Pavol Ďurček 
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave 
Department of Human Geography and Demography, Faculty of Natural Sciences, Comenius 
University in Bratislava 
durcek@fns.uniba.sk 
 

Abstrakt: Raster ako koncept vznikol už v 60. rokoch 20. storočia. Hlavným zámerom autorov 
tejto geografickej prezentačnej techniky bolo poskytovať údaje za priestorovo rovnaké 
a porovnateľné jednotky. Tvorba rastrov je možná na základe dvoch základných postupov. 
Prvým z nich je agregácia (alebo metóda zdola), ktorá umožňuje vytvoriť raster z najnižších 
priestorových jednotiek tzv. adresných bodov. Druhý postup je opačný a využíva princíp 
dezagregácie (metóda zhora), kedy je z väčších územných jednotiek odhadnutá rastrová 
prezentácia. Aj napriek tomu, že druhý postup je menej presný, rozhodli sme sa vyskúšať 
práve princíp dezagregácie.  Konkrétnych dezagregačných metód je viacero, napríklad: 
downscaling, dasymetric, areal  interpolation. My sme sa rozhodli využiť dasymetrickú 
metódu. Konkrétne sme pomocou údajov o obývaných budovách prerozdelili počet 
obyvateľov zo základných sídelných jednotiek do vopred definovanej rastrovej mriežky 100 x 
100 metrov. Tento postup sme modelovo vyskúšali na vysoko urbanizovanom území mesta 
Bratislava. Na konci príspevku ešte naznačíme možnosti využitia a výhody dezagregačnej 
metódy.  
Abstract: Raster as the concept was already created in 60.years of 20.century. The main aim 
of this geographical presentation technic was according to the authors to offer the data for 
spatially identic and comparable units. The creation of the rasters is possible in two ways. 
The first is the aggregation (button-up), which enables to create raster from the lowest 
special units, so called address points. The second way is the opposite and uses the principle 
of disaggregation (top-down), when there is from the bigger special units estimated raster 
presentation. Taking into account the poor availability of address points with all necessary 
data, we decided to apply the second approach, disaggregation principle. There exist several 
disaggregation methods: downscaling, dasymetric, areal interpolation. In our paper we will 
use dasymetric method. To be more concrete, we used the data about inhabited buildings 
and divided the number of inhabitants from the basic residence units to the defined raster 
grid 100x100 meters. This procedure was applied on the highly urbanized area of the city of 
Bratislava. In the end of the article we suggested the possibilities of usage and advantages of 
disaggregation method. 
Kľúčové slová: raster, dezagregácia, obývané budovy, základné sídelné jednotky, 
obyvateľstvo 
Key words: raster, disaggregation, inhabited buildings, basic residence units, population 
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Demografický vývoj v krajích ČR v posledních letech 
a porovnání s projekcí ČSÚ od roku 2013 
Demographic Development in Czech Regions in Latest Years 
and Comparison with the projection of the Czech Statistical 
Office since 2013 

Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová 
Katedra demografie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Department of Demography, Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, 
Prague 
fiala@vse.cz, langhamj@vse.cz 
 

Abstrakt: Článek se zabývá analýzou vývoje základních demografických charakteristik v ČR 
a jejích krajích v období 2013–2016 a jejich porovnáním s hodnotami Projekce obyvatelstva 
v krajích ČR do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem v roce 2014. Poukazuje 
především na výrazně vyšší hodnoty úhrnné plodnosti v porovnání s předpoklady projekce 
i na vyšší migrační přírůstek zvláště do Prahy a dalších krajů s rozvinutým průmyslem. 
Abstract: The paper contains the analysis of the development of basic demographic 
characteristics in the Czech Republic and its regions in the period 2013–2016 and comparison 
with corresponding results of the Population projection of regions of the Czech Republic until 
2050 published by the Czech Statistical Office in 2014. It mainly points out considerably 
higher values of total fertility rate in comparison with the assumptions of projection as well 
as higher net migration especially to Prague and other regions with developer industry. 
Klíčová slova:Česká republika, kraje, demografická projekce. 
Key words: Czech Republic, regions, population projection. 
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Vývoj pohlavnej a vekovej štruktúry obyvateľov v okrese 
Trenčín v období 1996 až 2015 
Changes of the gender and age structure of the inhabitants 
of Trenčín district in the period of 1996 to 2015 

Alžbeta Garajová, Dagmar Kusendová 
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave 
Department of Human Geography and Demography, Faculty of Natural Sciences, Comenius 
University in Bratislava 
kusendova@fns.uniba.sk 
 

Abstrakt: V kontexte tvorby celkového demografického obrazu regiónu Trenčín v ostatných 
troch desaťročiach prezentujeme v našom príspevku analýzu vekovej a pohlavnej štruktúry 
obyvateľstva okresu Trenčín v komparácii s ostatnými okresmi Slovenska. V analýze sme 
využili dostupné štatistiky zo sčítaní a priebežnej evidencie obyvateľstva. Hlavným cieľom 
analýzy je určenie intenzity vzťahu medzi vybranými ukazovateľmi pohlavnej a vekovej 
štruktúry obyvateľstva, konkrétne konfident femininity a priemerného veku. Vzťahy 
ukazovateľov sme realizovali pomocou regresnej a korelačnej analýzy. Na základe získaných 
výsledkov, ktoré potvrdili stanovenú hypotézu o významnej korelácii na rozdiel od miery 
vysvetlenia, boli identifikované ďalšie doplňujúce analýzy demografických procesov a 
štruktúr, ktoré by poskytli detailnejší obraz o obyvateľstve sledovaného regiónu. 
Abstract: In the context the overall demographic image of Trenčín Region in the last three 
decades, we present in our contribution ananalysis of the age and gender structure of the 
Trenčín population in comparison with the other districts of Slovakia. The analysis was 
composed of available statistics from the census and current population records.The main 
goal of the analysisis to identify the intensity of the relationship between selected indicators 
of the gender and age structure of the population. In the case of the above analysis we 
consider as main indicators of age and gender structure indicators such as coefficient of 
femininity and average age. The relationships of the particulars indicators was detected by 
using regression and correlation analysis. On the ground of mentioned regression analysis 
were already identified additional analysis of demographical processes and structures of 
monitored Region. 
Kľúčové slová: demografická a regresná analýza, okres Trenčín, femininita, priemerný vek 
Key words: demographical and regresssion analysis, district of Trenčín, feminity, mean age of 
population 
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Sami vo veľkom meste - domácnosti seniorov – jednotlivcov 
v urbánnom priestore Bratislavy a Košíc 
Lonely in big city – households of the single elderly in 
Bratislava and Košice urban space 

Marcela Káčerová, Juraj Majo 
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave 
Department of Human Geography and Demography, Faculty of Natural Sciences, Comenius 
University in Bratislava 
kacerova@fns.uniba.sk, majo@fns.uniba.sk 
 

Abstrakt: Príspevok analyzuje špecifickú problematiku v rámci starnutia urbánnej populácie 
Slovenska v rokoch 2001 a 2011. Všíma si vybrané zisťované ukazovatele bývania seniorov – 
jednotlivcov nad 65 rokov veku v najväčších mestách Slovenska – Bratislava a Košice. 
Domácnosti jednotlivcov v danom veku sú špecifickým objektom výskumu starnúcej 
populácie: osamelosť v etape života, kedy sa vytvárajú predpoklady potenciálne horších 
životných podmienok môžu nepriaznivo pôsobiť a zhoršovať fyzický, ale aj mentálny stav 
týchto jednotlivcov. Poznávanie a zameranie hlbšej pozornosti na tento segment populácie je 
dôležitou súčasťou výskumu starnutia. V práci analyzujeme štruktúrne demografické znaky 
tejto časti seniorskej populácie, niektoré aspekty ich bývania a statusu. Údaje sú zároveň 
porovnané s celoslovenskými hodnotami. 
Abstract: This paper is aimed at the specific issue within the ageing urban population 
research in Slovakia according to 2001 and 2011 census data. We look at the data on living 
standards of the single elderly person households above 65 of age in two biggest cities in 
Slovakia – Bratislava and Košice. This type of households, that have specific position even 
within single-person households, are an important object of ageing population research. We 
should take into account that loneliness in this phase of life presuppose potentially worsening 
living standards which can influence overall physical and mental status of these individuals. 
Therefore, ageing research should be aimed at this aspect particularly. We adopted 
demographical approach in this stage of research, where we analyze several demographic 
aspects of this segment of aged population, and some aspects of their living standards and 
status. This set of data is compared to the national data available for this segment of 
population. 
Kľúčové slová: mesto, starnutie, osamelosť, kvalita života, Bratislava, Košice 
Key words: urban space, ageing, loneliness, quality of life, Bratislava, Košice 
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Populačný raster – aktuálna forma prezentácie dát zo 
sčítania 
Population Raster – the Current Form of Data Presentation 
from Censuses 

Dagmar Kusendová 
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave 
Department of Human Geography and Demography, Faculty of Natural Sciences, Comenius 
University in Bratislava 
kusendova@fns.uniba.sk 
 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vizualizáciou rozmiestnenia a charakteristík obyvateľstva na 
báze pravidelných priestorových štruktúr (gridov), ktoré dnes predstavujú univerzálnu formu 
kartografickej prezentácie výsledkov sčítaní, resp. demografických štatistík. Grid, ako jedna 
z foriem rastrových prezentácií geograficky lokalizovaných dát, efektívne rieši problematiku 
heterogénnosti a časových zmien hraníc územných štatistických jednotiek. Približujeme 
históriu vzniku a postupy tvorby „demografických“ gridov v medzinárodnom a národnom 
kontexte, a tiež z pohľadu ich budúceho vývoja a možného použitia. 
Abstract: The paper deals with the visualization of distribution and further characteristics of 
the population on the basis of regular spatial structures (grids), which represent today a 
universal form of cartographic presentation of the results from censuses, resp. demographic 
statistics. Grids, as one of the forms of the raster presentations of geographically localized 
data, effectively address the issue of heterogeneity and time changes of the territorial 
statistic units' boundaries.We approach the history of creation and producing procedures of 
"demographic" grids in the international and national context, and also in terms of their 
future development and possible use. 
Kľúčové slová: grid, geografická vizualizácia, sčítanie obyvateľstva, Slovensko 
Key words: Grid, geographic visualization, population census, Slovakia 
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Kríza manželstva ako demografický a sociálny problém  
Crisis of the Marriage as a Demographical and Social 
Problem 

Karol Pastor 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky   
Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics 
pastor@fmph.uniba.sk 
 

Abstrakt: Manželstvo ako inštitúcia je v kríze v celom postmodernom svete. Táto kríza sa 
prejavuje nielen nízkou sobášnosťou a vysokou rozvodovosťou, nárastom podielu detí 
narodených mimo manželstva, ale hlavne znejasným chápaním podstaty manželstva vo 
verejnej mienke a snahami o legislatívne predefinovanie manželstva. Je súčasťou a 
pokračovaním druhej demografickej revolúcie a vyvoláva mnohé nepriaznivé demografické, 
sociálne i politické dôsledky.  
Príspevok sa sústreďuje na situáciu na Slovensku, ale všíma si aj regionálne rozdiely v rámci 
Európy. Vychádzajúc z demografických údajov za SR, poukazuje na tesný súvis medzi 
procesmi sobášnosti a pôrodnosti. Zmysluplná rodinná a populačná politika nesmie tento 
súvis prehliadať.  
Abstract: Marriage as an institution is in a crisis in the whole postmodern world. Among 
most visible symptoms of this crisis there belong not only low nuptiality and high divorce 
rates, increase of the ratio of children born outside of marriage, but above all ambiguous 
understanding fundamentals of marriage in the public opinion, and attempts to redefine the 
marriage. This crisis is a part and continuation of the Second demographic transition, and 
causes lot of unfavorable demographic and social impacts.  
The paper is focused in situation in Slovakia, but is also noticing regional differences in the 
European framework. Being based on demographic date, it calls attention to the close 
relation between the processes of nuptiality and natality. The meaningful family and 
population politics must not disregard this connection. 
Kľúčové slová: Sobášnosť, pôrodnosť a plodnosť, špecifické miery, inštitúcia manželstva, 
druhá demografická revolúcia, Slovensko.  
Key words: Nuptiality, natality, fertility, specific rates, institution of marriage, Second 
Demographic Transition, Slovakia 

Poďakovanie / Acknowledgement. Tento výskum bol podporený grantom VEGA č. 

2/0047/15.  
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Porovnanie prírastkov obyvateľstva v okresoch SR v roku 
1996 a 2016 
Comparison of population growth in the districts of the 
Slovak Republic in 1996 and 2016 
 

Viera Pilinská 
INFOSTAT - Výskumné demografické centrum, Leškova 16, 817 95 Bratislava; Centrum 
spoločenských a psychologických vied, Šancová 56, 811 05 Bratislava. 
INFOSTAT - Demographic Research Centre, Leškova 16, 817 95 Bratislava; Center of Social 
and Psychological Sciences SAS, Šancová 56, 811 05 Bratislava. 
pilinska@infostat.sk 

 

Abstrakt: Dynamika populačného rastu v okresoch Slovenska vykazuje značnú variabilitu. 
Príspevok prezentuje porovnanie prirodzeného prírastku, migračného salda, ako aj celkových 
prírastkov v rokoch 1996 a 2016. Kým v roku 1996 bol populačný rast predovšetkým daný 
prirodzeným prírastkom v okresoch severného a východného Slovenska, v okresoch 
západného a juhozápadného Slovenska hlavným zdrojom rastu bola migrácia. Po 20 rokoch 
sa situácia zmenila. Oblasti vysokých prirodzených prírastkov sa vo všeobecnosti výrazne 
zmenšili a na krajnom východe vznikol región s výrazným prirodzeným poklesom. Na druhej 
strane na západe, okresy hlavného mesta a jeho zázemia, predstavujú priestor najvyššieho 
rastu prirodzenou menou. Juhozápad a západ Slovenska a okresy na hranici s Českou 
republikou si zachovali a dokonca posilnili svoj štatút migračne ziskových okresov. Porovnanie 
úrovne celkového nárastu populácie v rokoch 1996 a 2016 umožňuje identifikovať niektoré 
oblasti vyľudňovania - južný a stredoslovenský región a krajný východ Slovenska. 
Abstract: Population growth dynamics in Slovakia’s districts shows variability. The paper 
presents the detailed comparison of natural increase, net migration, as well as total 
population increase in 1996 and 2016. While in 1996 was the population growing 
predominantly by natural increase in the northern and eastern districts, in territories of 
south-western and western Slovakia the migration was the crucial source of growth. After 20 
years the situation has changed. The territory of high natural increase has markedly reduced 
and a region with significant natural decline was created in the far east of Slovakia. On the 
contrary, in the west, in the districts of the capital and in its suburb, the area of higher 
natural growth was created. The southwestern, western Slovakia and also the districts on the 
national border with the Czech Republic have maintained and even strengthened its status of 
migratory profitable districts. Comparison the level of total increase of population in 1996 
and 2016 allows to identify some depopulation areas - the south and the central Slovakian 
region and the far east of Slovakia too. 
Kľúčové slová: prirodzený prírastok, migračné saldo, celkový prírastok 
Key words: natural increase, net migration, total population increase 
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Preferencia spotreby vybraných druhov mäsa 
Preference of consumption of selected meat species 
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Abstrakt: Hlavným cieľom príspevku je poukázať na rozdielnu spotrebu jednotlivých druhov 
mäsa (hydinové, hovädzie, bravčové, divina, rybacie mäso) medzi vybranými vekovými 
kategóriami. Údaje sú získané z dotazníkového prieskumu prostredníctvom elektronického 
opytovania.  Respondenti sú rozdelení do troch vekových kategórií, 26 až 45 rokov, 46 až 65 
rokov a 66 a viac rokov. Prvá časť príspevku je venovaná teoretickému spracovaniu danej 
problematiky a metodike práce. Ďalšia časť sa zaoberá samotným spracovaním dát využitím 
chí-kvadrát testu štvorcovej kontingencie prostredníctvom softvéru SAS. Zo zistených údajov 
vyplýva, že ľudia vo veku 26 až 65 rokov najviac preferujú spotrebu hydinového mäsa, 
bravčového mäsa a rybacieho mäsa. Respondenti nad 66 rokov uprednostňujú konzumáciu 
hydinového a bravčového mäsa. Hovädzie a rybacie mäso konzumujú menej často a až 
polovica opýtaných vôbec nekonzumuje divinu. 
Abstract: The main aim of the journey is to indicate to different consumption of different 
types of meat (poultry, beef, pork, divine, fish) among the selected age categories. The data 
are obtained from the questionnaire survey by electronic queries. Respondents are divided 
into three age categories, 26 to 45, 46 to 65 and 66 and over. The first part of the paper is 
devoted to the theoretical treatment of this issue and work methodology. Another part deals 
with the data processing itself using chi-squared quadratic contingency test using the SAS 
software. The findings show that people between the ages of 26 and 65 prefer the 
consumption of poultry, pork and fish. Respondents over 66 prefer eating poultry and pork. 
Beef and fish eat less frequently, and up to half of the respondents do not consume the 
divine. 
Kľúčové slová: mäso, vekové kategórie respondentov, dotazník, chí-kvadrát test 
Key words: meat, age categories of respondents, questionnaire, chi-quadrate test 
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Návrh územných a sídelných jednotiek v Slovenskej 
republike pre SODB 2021 
Proposal of territorial and settlement units in the Slovak 
Republic for census of population, houses and flats 2021 

Vladimír Slavík 
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave 
Department of Human Geography and Demography, Faculty of Natural Sciences, Comenius 
University in Bratislava 
slavik@fns.uniba.sk 

 
Abstrakt: Cieľom príspevku na konferencii je predstaviť návrh územných a sídelných jednotiek 
pre pripravované sčítanie obyvateľstva, domov a bytov v roku 2021. Detailne je táto 
problematika prezentovaná v projekte spracovanom pre ŠÚ SR a INFOSTAT (Slavík, 
Trebichavský, 2016). Návrh vychádza zo skúseností z doterajších sčítaní, zohľadňuje 
zachovanie kontinuity doteraz používaných jednotiek, ale zároveň berie do úvahy aj absenciu 
niektorých priestorových jednotiek, ktoré majú vo viacerých štátoch dlhšiu alebo kratšiu 
tradíciu. Pre SODB 2021 navrhujeme zachovanie všetkých doterajších jednotiek, tak 
územných ako aj najnižších štatistických (ZSJ): obce, časti obcí, ZSJ. Upozorňujeme na potrebu 
spresnenia definícií týchto jednotiek a ich zakomponovania hneď od začiatku tak do 
metodických materiálov ako aj do pripravovaného zákona o sčítaní. V poslednom zákone ku 
sčítaniu 2011 takáto časť úplne absentovala. Pri revízii všetkých potrebných jednotiek 
navrhujeme viaceré odporúčania a zmeny, týkajú sa tak obcí, častí obcí ako aj ZSJ. V našich 
podmienkach v súčasnosti absentuje definovanie a identifikácia prechodných typov obcí. 
Odporúčame preto pre SODB 2021 rozšírenú kategorizáciu obcí: mestá, aglomerované obce, 
obce mestského charakteru, vidiecke obce. Pre pridané dve nové kategórie pripravujeme 
metodiku a kritériá. Zavedením tejto kategorizácie by sa za mestské obyvateľstvo rátalo 
obyvateľstvo prvých troch kategórií (podobne to bolo definované v roku 1980, keď boli 
vyčlenené aglomerované obce, neboli však vhodne vybrané kritériá), čím by sa mohol 
výraznejšie zvýšiť základný ukazovateľ urbanizácie SR – podiel mestského obyvateľstva a mali 
by sme reálnejší obraz o aktuálnej sieti sídelných jednotiek. V súlade s rastom významu 
hierarchický vyšších sídelných jednotiek ako mestá navrhujeme rozšírenie jednotiek pre SODB 
aj o úplne novú štatistickú jednotku - mestské aglomerácie (resp. mestské regióny). Rovnako 
pripravujeme metodiku a kritériá pre vyčlenenie tejto štatistickej jednotky. 
Abstract: The aim of the contribution to the conference is to present the proposal of 
territorial and settlement units for the census of population, houses and flats (CPHF) in 2021. 
In detail, this issue is presented in a project elaborated for the Statistical Office of the SR and 
INFOSTAT (Slavík, Trebichavský, 2016).The proposal is based on the experience of previous 
censuses, taking into account the continuity of the units currently used, but also takes into 
account the absence of some spatial units that have a longer or shorter tradition in several 
states.For CPHF 2021 we propose to conservation all existing units, both territorial and 
lowest statistical (basic settlement units – BSU): communes, parts of communes and BSU. We 
draw attention to the need to refine the definitions of these units and to incorporate them 
from the beginning into both the methodological materials and the prepared census law. In 
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the last law of the 2011 census, this part was totally absent. We propose a number of 
recommendations and changes concerning both units when reviewing them: communes, 
parts of communes and also BSU. In our conditions, there is currently no definition and 
identification of transition types of communes. We therefore recommend for CPHF 2021 
extended categorization of communes: cities and towns, agglomerated communes, 
communes of urban character, rural communes. For the two new categories we prepare the 
methodology and criteria.By introducing this categorization, the population of the first three 
categories (agglomerated communes were defined in census 1980, but selected criteria were 
not properly) would be increased the basic indicator of SR urbanization – the share of urban 
population and we should have a more realistic picture of the current network of settlement 
units. In line with the increasing importance of hierarchical higher settlement units as cities, 
we propose to expand units for the CPHF even with a completely new statistical unit: urban 
agglomeration (or urban regions).We also prepare the methodology and criteria for the 
allocation of this statistical unit. 
Kľúčové slová: Územné a sídelné jednotky SR, SODB 2021 
Key words: Territorial and settlement units of the SR, CPHF 2021 
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Difúzia predlžovania vzdelávania obyvateľstva Slovenska 
Difussion of prolonged schooling participation in Slovakia 

Michal Szabo 
Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave 
Department of Human Geography and Demography, Faculty of Natural Sciences, Comenius 
University in Bratislava 
szabom@fns.uniba.sk 

 
Abstrakt: Cieľom príspevku je ukázať časový a priestorový aspekt predlžovania vzdelávacích 
dráh obyvateľstva po ukončení povinnej školskej dochádzky. Kartografickým vyjadrením sú 
znázornené okresy v kontexte dosiahnutia kritickej hodnoty aspoň 4-ročnej účasti vo 
formálnom vzdelávacom systéme. Prezentácia ponúka prierez jednotlivými rokmi, ako aj 
syntetické kartogramové zobrazenie. 
Abstract: Aim of this paper is to present temporal and spatial aspect of prolonging of 
educational pathways after finishing compulsory attendance. Districts of Slovakia are 
presented via carthograms in context of reaching treshold value of 4-year attendance in 
formal educational system. Presentation shows time cross through years and also synthetic 
carthographic scheme. 
Kľúčové slová: difúzia, vzdelanie 
Key words: diffusion, education 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Slovenská demografická konferencia  18 
 

Odkladanie a rekuperácia rodinných a reprodukčných 
zámerov v regionálnom kontexte na Slovensku 
Postponement and recuperation of family and reproductive 
purposes in a regional context in Slovakia 
 

Branislav Šprocha 
INFOSTAT - Výskumné demografické centrum, Leškova 16, 817 95 Bratislava; Centrum 
spoločenských a psychologických vied, Šancová 56, 811 05 Bratislava. 
INFOSTAT - Demographic Research Centre, Leškova 16, 817 95 Bratislava; Center of Social 
and Psychological Sciences SAS, Šancová 56, 811 05 Bratislava. 
branislav.sprocha@gmail.com 
 

Abstrakt: Odkladanie sobášnosti a plodnosti je jedným z hlavných vývojových trendov v rodinnom 
a reprodukčnom správaní na Slovensku s významnými dopadmi na časovanie a intenzitu 
sobášnosti a plodnosti. Hlavným cieľom príspevku je analyzovať proces odkladania a rekuperácie 
manželských a reprodukčných štartov žien na Slovensku v regionálnej perspective. Naša analýza 
ukázala, že starnutie sobášnosti a plodnosti je jedným z hlavných aspektov transformácie 
rodinného a reprodukčného správania vo všetkých okresoch Slovenska v poslednom štvrťstoročí. 
Ukazuje sa, že jedným z najdôležitejších faktorov súčasného a budúceho vývoja procesu 
sobášnosti slobodných a rodenia prvých detí na okresnej úrovni bude nielen rozsah a dynamika 
odkladania manželských a rodičovských štartov, ale predovšetkým to, ako ženy budú úspešne 
dobiehať odložené vstupy do manželstva a svoje prvé tehotenstvá. Výsledky analýzy ukazujú že 
na Slovensku došlo k výrazným konvergenčným trendom z pohľadu časovania sobášnosti a 
plodnosti a rozdiely medzi okresmi sa výrazne prehĺbili. Identifikujeme regióny s vysokou úrovňou 
odkladania, ale súčasne aj úspešné v procese rekuperácie a naopak okresy, v ktorých proces 
rekuperácie bol slabý. Na druhej strane nachádzame tiež regióny, kde sa tranzícia plodnosti a 
sobášnosti odkladaním zatiaľ výrazne neprejavila. 
Abstract: Nuptiality and fertility postponement is one of the most prominent trends in the family 
and reproductive behavior in Slovakia with a significant drop in the nuptiality and fertility tempo 
and quantum. The main object of this paper is to analyze the process of postponement and 
recuperation of women´s marriage and reproductive starts in Slovakia in regional perspective. 
Our analysis was showed that the “ageing of nuptiality and fertility” is one of the main feature of 
the family and reproductive transition in the last quarter century in all districts. It turns out that 
one of the most important factor for the current and future development of nuptiality and 
fertility at district level will not only be the dynamic and level of the postponement of marriage 
and parental starts but especially how women will successfully conquer their deferred marriage 
enters and their first pregnancies. The results of the analysis show that there has been a 
significant convergence trend in Slovakia from the point of view of marriage timing and fertility, 
and the differences between districts have deepened significantly. We can identify regions with a 
high level of posponement, but also successful in the recuperation process and vice versa, where 
the recuperation process is weak. On the other hand, we also find regions where the 
postponement transition of fertility and nuptiality has not yet been greatly widespread. 
Kľúčové slová: plodnosť, sobášnosť, odkladanie, rekuperácia, okresy, Slovensko 
Key words: fertility, nuptiality, postponement, recuperation, districts, Slovakia  
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Regionálne rozdiely v procese plodnosti na Slovensku: staré 
a nové súvislosti 
Regional differences in the fertility process in Slovakia: old 
and new contexts 
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Abstrakt: Plodnosť na Slovensku prešla v priebehu 20. a na začiatku 21. storočia viacerými 
dôležitými zmenami. Tieto zmeny sa však neuplatňovali naraz vo všetkých populáciách 
a regiónoch, ale ich nástup a šírenie vykazovali značné rozdiely. Cieľom príspevku je 
analyzovať intenzitu a charakter kohortnej plodnosti žien Slovenska na okresnej úrovni na 
základe výsledkov z vybraných sčítaní ľudu (1930, 1991 a 2011). Sledujeme nielen konečnú 
plodnosť, ale aj vývoj a zmeny v štruktúre žien podľa počtu narodených detí. Snažíme sa 
pritom identifikovať hlavné oblasti vyznačujúce sa určitým špecifickým charakterom konečnej 
plodnosti, a to nielen v priestore, ale aj v čase. 
Abstract: Fertility in Slovakia has undergone several significant changes during the 20th and 
early 21st century. However, these changes did not apply to all populations or regions at the 
same time, but their onset and spread showed considerable differences. The main aim of the 
paper is to analyze the intensity and character of cohort fertility of Slovak women at the 
district level based on the results of selected censuses (1930, 1991 and 2011). We analyze not 
only the cohort fertility but also the development and changes in the structure of women by 
parity. We try to identify the main areas characterized by specific characteristics of cohort 
fertility, not only in space but also over time. 
Kľúčové slová: kohortná plodnosť, bezdetnosť, štruktúra žien podľa počtu detí, okresy, 
Slovensko 
Key words: cohort fertility, childlessness, parity structure, districts, Slovakia 
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Dopravné nehody ako vonkajšia príčina smrti v priestore 
Slovenska  
Traffic Accidents as an External Cause of Death in Slovakia 
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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie 
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Abstrakt: Úmrtnosť je neoddeliteľnou súčasťou každého obyvateľstva a sprevádza celú 
populáciu. Je zároveň dôležitým demografickým znakom a ukazovateľom, ktorý nám bližšie 
charakterizuje vlastnosti populácie. Faktory, ktoré ovplyvňujú úmrtnosť, vplývajú taktiež na 
zdravotný stav obyvateľstva. Preto sa do popredia dostávajú okrem civilizačných 
chorôb(choroby obehovej sústavy, nádory a iné) aj skupina vonkajších príčin smrti. Z tejto 
skupiny si dominantné postavenie udržiavajú dopravné nehody. Cieľom príspevku je 
charakteristika dopravných nehôd ako vonkajšej príčiny smrti v priestore Slovenska v období 
rokov 1996 – 2015. Hlavnou metódou spracovania príspevku budú metódy grafická 
a kartografická metóda, ktoré  doplníme o metódami analýzy a syntézy.  
Abstract: Mortality is an essential part of every public and it accompanies the entire 
population. It is also an important demographic variable and indicator that closer 
characterizes the population. Factors which affect mortality also affect the population health 
status. Therefore, civilization diseases such as cardiovascular diseases, cancer, etc. have high 
share on the total population mortality. These diseases are very extended and have become a 
common cause of death. Moreover, they have a dominant position in the mortality of the 
population in the Nitra Self-governing Region. The aim of the paper is the traffic accidents 
characterization as the external causes of death of Slovakia in the period 1996 – 2015. The 
main method of paper process will be graphic and cartographic method, which will be 
completed by methods of analysis and synthesis.  
Kľúčové slová: Úmrtnosť, Vonkajšie príčiny smrti, Dopravné nehody, Slovensko. 
Key words: Mortality, External Cause, Traffic Accidents, Slovakia. 
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Demografický vývoj v krajích ČR v posledních letech 
a porovnání s projekcí ČSÚ od roku 2013 
Demographic Development in Czech Regions in Latest Years 
and Comparison with the projection of the Czech Statistical 
Office since 2013 

Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová 
Katedra demografie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Department of Demography, Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, 
Prague 
fiala@vse.cz, langhamj@vse.cz 
 

Abstrakt:Článek se zabývá analýzou vývoje základních demografických charakteristik v ČR 
a jejích krajích v období 2013–2016 a jejich porovnáním s hodnotami Projekce obyvatelstva 
v krajích ČR do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem v roce 2014. Poukazuje 
především na výrazně vyšší hodnoty úhrnné plodnosti v porovnání s předpoklady projekce 
i na vyšší migrační přírůstek zvláště do Prahy a dalších krajů s rozvinutým průmyslem. 
Abstract:The paper contains the analysis of the development of basic demographic 
characteristics in the Czech Republic and its regions in the period 2013–2016and comparison 
with corresponding results of the Population projection of regions of the Czech Republic until 
2050 published by the Czech Statistical Office in 2014. It mainly points out considerably 
higher values of total fertility rate in comparison with the assumptions of projection as well 
as higher net migration especially to Prague and other regions with developer industry. 
Klíčová slova:Česká republika, kraje, demografická projekce. 
Key words: Czech Republic, regions, population projection. 

1 Úvod 

V polovině roku 2013 byla zveřejněna projekce obyvatelstva České republiky do 
roku 2100 vypracovaná Českým statistickým úřadem (ČSÚ, 2013), která 
zohledňovala definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů ČR z roku 2011. 
V lednu 2014 pak publikoval ČSÚ navazující projekci obyvatelstva v jednotlivých 
krajích ČR (ČSÚ, 2014). Na rozdíl od předchozích krajských projekcí byla 
tentokrát i projekce obyvatelstva krajů vypočtena s migrací, což je mnohem 
realističtější než předchozí projekce, kde migrace nebyla uvažována. Přitom 
migrace má stále větší vliv na vývoj počtu i věkového složení obyvatelstva, 
zejména menších územních celků (Arltová, Langhamrová, 2010). Protože se 
však vývoj migrace na úrovni menších územních celků, zejména v delším 
časovém horizontu, velmi špatně předpovídá, byla krajská projekce vypočtena 
(na rozdíl od zmíněné projekce celorepublikové) pouze na necelých 40 let s 
horizontem projekce 1. 1. 2051. Projekce byla navícprovedena pouze v jedné 
variantě odpovídající střední variantě projekce celorepublikové. Výpočet obou 
projekcí se prováděl standardní komponentní metodou, její metodologie je 
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popsána např. v Bogue, Arriaga,Anderton (1993). Stručný rozbor hlavních 
výsledků této projekce uvádí např. Fiala, Langhamrová (2014). 
Demografický vývoj v jednotlivých krajích se může pochopitelně lišit od 
celorepublikových trendů, odchylky v některých krajích mohou být poměrně 
výrazné. Kromě rozdílů v plodnosti a úmrtnosti hraje podstatnou roli i rozdělení 
zahraniční migrace do jednotlivých krajů a samozřejmě též vnitřní migrace 
obyvatelstva mezi kraji. 
Skutečný demografický vývoj v ČR se v letech 2013–2016 od scénáře projekce 
poměrně výrazně lišil (ČSÚ, 2017b). Došlo především k mnohem výraznějšímu 
nárůstu úhrnné plodnosti než projekce předpokládala. Podle předběžných 
výpočtů ČSÚ dosáhla úhrnná plodnost ČR v roce 2016 hodnoty vyšší než 1,6 
(ČSÚ, 2017a). Přitom podle scénáře plodnosti pro nízkou ani střední variantu 
projekce nemělo být takovéto plodnosti nikdy dosaženo, vysoká varianta 
předpokládala úhrnnou plodnost vyšší než 1,6 až ve druhé polovině tohoto 
století. Rovněž úroveň migračního přírůstku v letech 2013–2017 byla výrazně 
vyšší, než předpokládala střední varianta projekce. 
Hlavním cílem tohoto článku je přehledná analýza vývoje některých základních 
demografických charakteristik v jednotlivých krajích ČR v letech 2013–2016 
a porovnání jejich hodnot s hodnotami ze zmíněné projekce. 
V grafech budou jednotlivé kraje označeny zkratkami (Tab. 1). 
 
Hlavní město Praha Pha Ústecký kraj Úst Jihomoravský kraj JiM 

Středočeský kraj StČ Liberecký kraj Lib Olomoucký kraj Olm 

Jihočeský kraj JiČ Královéhradecký kraj KHr Zlínský kraj Zln 

Plzeňský kraj Plz Pardubický kraj Par Moravskoslezský kraj MSl 

Karlovarský kraj KVa kraj Vysočina Vys Česká republika ČR 

Tab. 1Kraje České republiky a jejich zkratky používané v grafech 
(Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování) 

 

2 Charakteristiky pohybu obyvatelstva 

2.1  Úhrnná plodnost 

Scénář projekce předpokládal pro každý kraj plynulý poměrně mírný nárůst 
úhrnné plodnosti po celé období projekce, nejvyšších hodnot mělo být tedy 
dosaženo v roce 2050. Jak již však bylo zmíněno, v letech 2013–2016 rostla 
úhrnná plodnost v ČR výrazně rychleji. 
V roce 2015 byla úhrnná plodnost ve všech krajích výrazně vyšší, než 
předpokládal scénář projekce ČSÚ. V celé ČR a v 8 ze 14 krajů (Jihočeském, 
Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, kraji Vysočina, 
Olomouckém a Zlínském kraji) byla hodnota úhrnné plodnosti dokonce vyšší 
než hodnota předpokládaná na konci období projekce v roce 2050, přitom 
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v Ústeckém kraji a na Vysočině se jednalo o poměrně výrazný rozdíl. Rovněž ve 
Středočeském, Pardubickém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji byla 
hodnota úhrnné plodnosti v roce 2015 jen o málo nižší než předpokládaná 
hodnota v roce 2050 (Graf 1). 

 

Graf 1 Porovnání úhrnné plodnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.2 Počet živě narozených 
Vyšší úhrnná plodnost přinesla pochopitelně zvýšení počtu živě narozených 
dětí. V období 2013–2016 se v ČR narodilo zhruba o 6 % více dětí, než 
předpokládala projekce Ke zvýšení došlo ve všech krajích. Ve Zlínském kraji byl 
počet narozených v porovnání s hodnotami projekce o 9 % vyšší, 
v Jihomoravském a Olomouckém kraji zhruba o 8 %. Naproti tomu v Jihočeském 
kraji se narodilo jen přibližně o 3,5 % více dětí, než předpokládala projekce 
(Graf 2). 
 
2.3 Počet zemřelých 
Na rozdíl od plodnosti se vývoj úmrtnosti od scénáře projekce tolik nelišil. Počet 
zemřelých v ČR v období 2013–2016 byl jen nepatrně vyšší než hodnota 
projekce. Ve většině českých krajů byl přitom počet zemřelých vyšší, než 
předpokládala projekce; v Libereckém kraji téměř o 4 %, v Praze a Karlovarském 
kraji o více než 2 %. Naproti tomu ve Středočeském kraji, a v krajích zčásti či 
zcela moravských byl počet zemřelých naopak nižší, než hodnoty projekce. Na 
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Vysočině dosahoval rozdíl téměř 3 %, v Pardubickém kraji byl vyšší než 2 % 
(Graf 3).  
 

 

Graf 2 Zvýšení počtu živě narozených proti předpokladu projekce (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 3 Změna počtu zemřelých proti předpokladu projekce (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.4 Migrační přírůstek 

Migrační přírůstek v ČR v období 2013–2016 byl zhruba čtyřnásobný 
v porovnání s hodnotou předpokládanou v projekci. Situace v jednotlivých 
krajích se značně lišila. K největší odchylce od scénáře prognózy došlo v Praze, 
kde namísto předpokládaného úbytku ve výši zhruba 2 ‰ ročně byl 
zaznamenán přírůstek 5,5 ‰. Poměrně velký rozdíl mezi předpokládaným a 
skutečným migračním přírůstkem byl zaznamenán ve Středočeském, Plzeňském 
a Jihomoravském kraji, kde lze očekávat relativně větší počet pracovních míst. 
Rovněž v Libereckém a Pardubickém kraji nastal určitý migrační přírůstek, i když 
projekce předpokládala mírný úbytek. Naproti tomu v Karlovarském, Ústeckém, 
Královéhradeckém kraji, na Vysočině, v Olomouckém a Zlínském kraji byl 
migrační úbytek vyšší, než projekce předpokládala, nejednalo se však o velké 
rozdíly (Graf 4).  

 

Graf 4 Migrační přírůstek: předpoklady projekce a skutečné hodnotyv období 2013–2016 
(roční průměr na 1000 osob) (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3. Počet obyvatel podle základních věkových skupin 
 
3.1 Celkový počet obyvatel 
Počet obyvatel v ČR k 1.1.2017 byl o necelých 0,7 % vyšší než hodnota projekce. 
Vyšší počet obyvatel byl v porovnání s projekcí přitom zaznamenán ve všech 
krajích, tedy i v krajích s vyšším migračním úbytkem než předpokládala 
projekce, neboť tento úbytek byl plně vykompenzovány vyšším migračním 
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přírůstkem. Díky výrazně vyššímu migračnímu přírůstku v Praze zde byl počet 
obyvatel na začátku roku 2017 v porovnání s hodnotou projekce vyšší o téměř 
3 %. V Jihomoravském kraji činil rozdíl více než 0,7 %, v Plzeňském kraji byl 
o něco vyšší než 0,5 %, v ostatních krajích nižší než tato hodnota (Graf 5).  

 

Graf 5 Rozdíl počtu obyvatel k 1.1.2017od hodnoty projekce (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.2 Počet dětí do 15 let 
Vzhledem k vyššímu počtu narozených byl počet dětí do 15 let k 1.1.2017 v ČR 
o zhruba 2,3 % vyšší, než hodnota projekce. Výrazně nejvyšší rozdíl byl 
v Hlavním městě Praze, kde byl počet dětí o více než 6 % vyšší. Příčinou je, 
kromě nárůstu plodnosti žen, skutečnost, že se do Prahy každoročně stěhuje 
velký počet lidí v reprodukčním věku, kteří zakládají rodiny. V Jihomoravském, 
Olomouckém a Zlínském kraji byl počet dětí v porovnání s projekcí vyšší o více 
než 2,5 %, v ostatních krajích o 1–2 % (Graf 6). 
 
3.3 Počet 15–64letých 
Počet osob 15–64letých k 1.7.2017 v ČR byl o téměř 0,5 % vyšší než hodnota 
podle projekce. Nejvýrazněji se lišil opět v Praze, kde byl zhruba o 2,8 % vyšší. 
V Plzeňském a Jihomoravském kraji (což jsou rovněž kraje s průmyslovými 
podniky) byl počet 15–64letých v porovnání s hodnotami projekce zhruba 
o 0,5 % vyšší. V ostatních krajích jsou rozdíly méně výrazné, v Karlovarském, 
Ústeckém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji byl dokonce počet 15-
64letých k 1.1.2017 o něco málo nižší, než odpovídající hodnoty projekce 
(Graf 7). 
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Graf 6 Rozdíl počtu dětí do 15 let k 1.1.2017 od hodnoty projekce (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf 7 Rozdíl počtu osob 15–64letých k 1.1.2017 od hodnoty projekce (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
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3.4 Počet 65letých a starších 
Vývoj počtu seniorů je migrací ovlivněn jen poměrně málo, mnohem více závisí 
na vývoji úmrtnosti. V ČR byl počet osob 65letých a starších k 1.1.2017 jen 
nepatrně vyšší než odpovídající hodnota projekce. Co se týče jednotlivých krajů, 
největší rozdíly jsou patrné opět v Praze, kde byl počet 65letých a starších 
k 1.1.2017 zhruba o 1 % vyšší než hodnota projekce (Graf 8). V řadě českých 
krajů byl však počet seniorů nižší než hodnota projekce, hlavní příčinou je 
zřejmě o něco vyšší počet zemřelých v těchto krajích v porovnání s projekcí 
(Graf 3). Naopak, ve většině zčásti či zcela moravských krajů byl počet seniorů 
vyšší, což je v souladu se skutečností, že v těchto krajích zemřelo v období 
2013–2016 o něco méně lidí, než předpokládala projekce.  
 

 

Graf 8 Rozdíl počtu osob 65letýcha starších k 1.1.2017 od hodnoty projekce (Zdroj: vlastní 
zpracování) 

 
4. Závěr 
Největší odchylkou demografického vývoje v letech 2013–2016 od předpokladů 
projekce byl mnohem vyšší nárůst úhrnné plodnosti, jejíž hodnota již v roce 
2015 v řadě krajů překročila maximální hodnotu celého období projekce 
předpokládanou v roce 2050. Rovněž migrační přírůstek byl v uvedeném 
obdobívýrazně vyšší, především v Praze a v některých dalších krajích, kde lze 
očekávat více pracovních příležitostí. 



16. Slovenská demografická konferencia             30 
 

Ve všech krajích byl proto počet narozených v období 2013–2017 vyšší než 
hodnota projekce, naopak počet zemřelých byl vyšší zpravidla v krajích českých 
a nižší v krajích moravských. Ve všech krajích byl (v porovnání s hodnotou 
projekce) vyšší počet obyvatel k 1.7. 2017, zejména počet dětí do 15 let. Vyšší 
počet 15–64letých pozorujeme především v krajích s vyšším migračním 
přírůstkem, Počet seniorů k 1.1.2017 naopak závisí především na počtu 
zemřelých v předchozích letech, proto jsou jeho hodnoty (v porovnání 
s projekcí) vyšší zpravidla v krajích s nižším než projektovaným počtem 
zemřelých a naopak. Výrazně nejvyšší odchylky počtů osob k 1.7.2017 od 
hodnot projekce jsou patrné v Praze, příčinou je především výrazně vyšší 
migrační přírůstek proti předpokladům projekce v letech 2013–2016. 
Je pochopitelně předčasné na základě vývoje během 4 let činit nějaké závěry o 
spolehlivosti projekce na další období. Přesto se zdá, že projekce poměrně 
výrazně podhodnotila vývoj plodnosti, a tedy i počtu narozených.  
Pravděpodobně i vývoj migračního přírůstku do Prahy a některých dalších krajů 
s rozvinutou průmyslovou výrobou bude nadále vyšší, než projekce 
předpokládala. 
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Abstrakt: Dynamika populačného rastu v okresoch Slovenska vykazuje značnú variabilitu. 
Príspevok prezentuje porovnanie prirodzeného prírastku, migračného salda, ako aj celkových 
prírastkov v rokoch 1996 a 2016. Kým v roku 1996 bol populačný rast predovšetkým daný 
prirodzeným prírastkom v okresoch severného a východného Slovenska, v okresoch 
západného a juhozápadného Slovenska hlavným zdrojom rastu bola migrácia. Po 20 rokoch 
sa situácia zmenila. Oblasti vysokých prirodzených prírastkov sa vo všeobecnosti výrazne 
zmenšili a na krajnom východe vznikol región s výrazným prirodzeným poklesom. Na druhej 
strane na západe, okresy hlavného mesta a jeho zázemia, predstavujú priestor najvyššieho 
rastu prirodzenou menou. Juhozápad a západ Slovenska a okresy na hranici s Českou 
republikou si zachovali a dokonca posilnili svoj štatút migračne ziskových okresov. Porovnanie 
úrovne celkového nárastu populácie v rokoch 1996 a 2016 umožňuje identifikovať niektoré 
oblasti vyľudňovania - južný a stredoslovenský región a krajný východ Slovenska. 
Abstract: Population growth dynamics in Slovakia’s districts shows variability. The paper 
presents the detailed comparison of natural increase, net migration, as well as total 
population increase in 1996 and 2016. While in 1996 was the population growing 
predominantly by natural increase in the northern and eastern districts, in territories of 
south-western and western Slovakia the migration was the crucial source of growth. After 20 
years the situation has changed. The territory of high natural increase has markedly reduced 
and a region with significant natural decline was created in the far east of Slovakia. On the 
contrary, in the west, in the districts of the capital and in its suburb, the area of higher 
natural growth was created. The southwestern, western Slovakia and also the districts on the 
national border with the Czech Republic have maintained and even strengthened its status of 
migratory profitable districts. Comparison the level of total increase of population in 1996 
and 2016 allows to identify some depopulation areas - the south and the central Slovakian 
region and the far east of Slovakia too. 
Kľúčové slová: prirodzený prírastok, migračné saldo, celkový prírastok 
Key words: natural increase, net migration, total population increase 
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1 Úvod 
Okresy Slovenska majú rozdielnu dynamiku rastu počtu obyvateľov. Rast počtu 
obyvateľov má dva zdroje - prirodzený prírastok a migračné saldo1. 
V niektorých okresoch Slovenska má na rast počtu obyvateľov rozhodujúci 
vplyv prirodzený prírastok, v iných zase migračné saldo. Cieľom tohto príspevku 
je porovnať úroveň prírastkov obyvateľstva v roku 1996 a 2016, identifikovať 
oblasti Slovenska s pozitívnym vývojom počtu obyvateľstva a naopak oblasti, 
ktoré javia známky depopulácie. 
 
2  Prirodzený prírastok 
Vývoj prírastkov obyvateľstva za obdobie ostatných 20 rokov potvrdzuje, že 
demografický vývoj v SR je výrazne regionálne diferencovaný. Relatívne 
hodnoty prirodzeného prírastku v okresoch SR sa v roku 1996 pohybovali od -
7,6 ‰ po 10,7 ‰. Z priestorového hľadiska okresy s prirodzeným úbytkom 
obyvateľstva tvorili kompaktné celky. Na západnom Slovensku to boli 2 menšie 
geografické zoskupenia. Prvé tvorili okresy hlavného mesta - Bratislava I, 
Bratislava II a Bratislava III spolu s okresmi Senec a Malacky, druhé tvorili okresy 
Myjava, Nové mesto nad Váhom a Piešťany. Z uvedených celkov mal najvyšší 
prirodzený úbytok obyvateľov okres Bratislava I (-7,6 ‰) a okres Myjava (-5,3 
‰). Masívnejší celok okresov s prirodzeným úbytkom obyvateľstva vytvorili 
okresy v južnej časti SR, ktoré sa viazali na oblasť od Komárna k okresom 
Žarnovica, Zlaté Moravce a Banská Štiavnica a ďalej smerom na východ až po 
okres Poltár. Spomedzi nich mali najvyšší prirodzený úbytok Banská Štiavnica (-
3,2 ‰), Žarnovica (-3,0 ‰) a Poltár (-2,8 ‰). Ako solitér vystupoval na 
strednom  
Slovensku okres Turčianske Teplice s prirodzeným úbytkom 5,3 obyvateľa na 
1000 obyvateľov. Na krajnom východe sa najvyšším prirodzeným úbytkom 
v roku 1996 vyznačovali iba dva okresy: Medzilaborce a Sobrance (-1,8 ‰ v 
oboch prípadoch). 
Na druhej strane okresy s najvyšším prirodzeným prírastkom tvorili v roku 1996 
v podstate 2 regióny. Menší, v severnej časti stredného Slovenska, tvorili okresy 
Čadca, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. V tomto regióne mali najvyššie 
prírastky okresy Námestovo (10,7 ‰) a Tvrdošín (9,6 ‰), pričom práve 
v okrese Námestovo bol najvyšší prirodzený prírastok spomedzi všetkých 
okresov SR. Druhý, rozsiahlejší región zahŕňal v podstate celú severnú 
a centrálnu časť východného Slovenska – od okresu Poprad po Svidník, až po 
okres Gelnica a okresy mesta Košíc- Košice I, Košice II a Košice III. V tomto 
regióne mali najvyššie prírastky okresy Sabinov (10,6 ‰), Kežmarok (10,5 ‰) 
a Stará Ľubovňa (8,5 ‰). 

                                                 
1
V príspevku je použitý celkový migračný prírastok, t.j. súčet prírastkov z vnútornej a zahraničnej migrácie. 
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Zvyšnú časť územia Slovenskej republiky tvorili okresy, v ktorých sa v roku 1996 
pohyboval prirodzený prírastok v intervale od -0,3 ‰ po 3,4 ‰. Bola to južná 
a centrálna časť západného Slovenska vrátane okresov Bratislava IV 
a V a okresov Skalica a Senica, ďalej takmer celé územie stredoslovenského 
regiónu a južná časť východného Slovenska, vrátane osamotene ležiaceho 
okresu Stropkov, v jeho severnej časti. V roku 1996 bol celkove počet 
živonarodených vyšší ako počet zomretých v 53 okresoch Slovenska. 
Obdobie nasledujúcich 20 rokov prinieslo zmeny vo vývoji prirodzeného 
prírastku. V porovnaní s rokom 1996 sa v roku 2016 prirodzený prírastok zvýšil 
iba v 21 okresoch SR. Z regionálneho pohľadu nastali viditeľné zmeny 
v rozmiestnení okresov podľa úrovne prirodzeného prírastku. Iba v troch 
okresoch na krajnom východe Slovenska - Medzilaborce, Humenné a Svidník 
a v jednom okrese mesta Košice - Košice IV, bol v roku 2016 zaznamenaný 
prirodzený úbytok obyvateľstva. Väčšina okresov východného Slovenska si však 
udržala úroveň prírastku z predchádzajúceho obdobia, resp. v niektorých došlo 
k jeho miernemu úbytku. Na západnom Slovensku v okresoch Senec, Malacky, 
Pezinok a v okresoch hlavného mesta (s výnimkou okresu Bratislava I), nastalo 
oživenie prirodzeného vývoja a úbytky obyvateľstva sa zmenili na prírastky. 
Súvisí to predovšetkým s realizáciou odložených pôrodov, zvýšeným počtom 
žien vo veku najvyššej plodnosti, čo pre prirodzený vývoj v konečnom dôsledku 
znamenalo zvýšenie počtu živonarodených detí. Takže kým na severnom 
(Námestovo, Tvrdošín) a na východnom Slovensku sú prirodzené prírastky 
dôsledkom doznievajúceho starého reprodukčného modelu, na západnom 
Slovensku sa utvoril región okresov, v ktorých prirodzené prírastky sú 
dôsledkom iného režimu reprodukcie – zastavenie poklesu plodnosti, resp. jej 
mierneho rastu. Zmeny v usporiadaní okresov podľa úrovne prirodzeného 
prírastku zasiahli aj stredné Slovensko. 
K okresom s prirodzeným úbytkom v južnej časti stredného Slovenska sa 
pripojila aj väčšina okresov v jeho centrálnej časti (okrem okresov Nitra, 
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica a Martin). Hodnota prirodzeného 
úbytku sa v nich pohybuje od -0,3 po -3,9 ‰. Na ne nadväzuje súvislý pás 
okresov krajného západu od Skalice, Myjavy a Piešťany až po Púchov. Aj v roku 
2016 dosiahli najvyšší prirodzený prírastok okresy Kežmarok (9,3 ‰), 
Námestovo (8,5 ‰) a Sabinov (8,5 ‰). Naopak najvyšší prirodzený úbytok mali 
v roku 2016 okresy Myjava (-5,4 ‰), Turčianske Teplice (-4,8 ‰) a Nové Zámky 
(-4 ‰). Kým v roku 1996 bol z celkového počtu okresov SR evidovaný 
prirodzený úbytok obyvateľstva v jednej tretine v roku 2016 bola stratová viac 
ako polovica okresov (41 okresov). 
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3  Migračné saldo 
Prírastky obyvateľstva z migrácie sú významnou súčasťou celkového prírastku. 
Ukazuje sa, že migrácia má na vývoj obyvateľstva rastúci vplyv, ktorý sa 
výraznejšie prejavuje tak na regionálnej úrovni, ako aj na národnej. Na výške 
migračného prírastku, resp. úbytku obyvateľstva na regionálnej úrovni sa 
rozhodujúcou mierou podieľa vnútorná migrácia. Zahraničná migrácia 
ovplyvňuje situáciu predovšetkým vo veľkých mestách a v ekonomicky 
prosperujúcich regiónoch, a to najmä v oblastiach, do ktorých smerovali 
a smerujú zahraničné investície. V roku 1996 sa relatívne hodnoty migračného 
salda pohybovali v intervale od -8,9 ‰ po 13,6 ‰. Prírastky obyvateľstva 
migráciou vykazovali najmä okresy západného Slovenska a južnej časti 
stredoslovenského regiónu. V tejto oblasti samostatne vystupovali okresy 
Bratislava I a Bratislava V a okresy Senica a Šaľa s migračným úbytkom 
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obyvateľstva. Centrálna časť stredného Slovenska a okresy na severe vykazovali 
skôr migračný úbytok obyvateľstva, v lepšom prípade veľmi nízky prírastok 
(max do 2,5‰). Migráciou ubudlo najviac obyvateľov v okrese Kysucké Nové 
Mesto (3,1 ‰) a Tvrdošín (2,6 ‰). 
Na východe krajiny bol najvyšší migračný prírastok v roku 1996 zaznamenaný 
iba v dvoch okresoch Košice I, Košice - okolie. Migračné ziskové boli ešte okresy 
Rožňava, Rimavská Sobota, Prešov, Levice a Poprad. Zvyšnú časť 
východoslovenského regiónu tvorili z hľadiska migračného prírastku „stratové“ 
okresy. Spomedzi nich migráciou najviac obyvateľov ubudlo v okresoch Gelnica, 
Košice II a Košice III (od -8,9 ‰ po -5 ‰) a v okresoch na krajnom východe 
Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Sobrance (od -4,9 ‰ po -2,5 ‰). Celkovo 
však prírastky a úbytky z migrácie v okresoch SR v roku 1996 neboli vysoké. 
U 60 okresov sa pohybovali od -2,5 po 2,5 ‰. Okresy s najvyšším migračným 
prírastkom na západe krajiny boli Bratislava IV (9,4‰) a Bratislava III (3,3 ‰) 
ďalej okresy na hranici s Českou republikou - Skalica (6,1 ‰)a  Malacky (4,2 ‰), 
na juhu Slovenska okres Levice (2,6 ‰) a na východe už spomenuté Košice I 
(13,6 ‰) a Košice-okolie (5,3 ‰). Po uplynutí 20 rokov sa migračná situácia na 
Slovensku zmenila. Zvýšil sa počet okresov s vyšším migračným saldom. 
Významne vzrástol migračný prírastok v okresoch Bratislava I a Bratislava III. 
V širšom okolí hlavného mesta vznikol z okresov Senec (ten mal v roku 2016 
najvyššie migračné saldo zo všetkých okresov SR vo výške 36,3 ‰), Pezinok 
a Malacky, prstenec s najvyššími migračnými prírastkami. Ten spolu s okresmi 
Trnava a Dunajská Streda tvoril kompaktný celok okresov s najvyšším 
migračným saldom. Na uvedené okresy ďalej nadväzovali ďalšie, síce s nižším, 
ale stále kladným migračným prírastkom - na juhu okresy  Komárno, Galanta 
a Nitra a okresy pozdĺž hranice s Českou republikou Senica, Skalica, Myjava, 
Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Púchov, Bytča a okres Piešťany a Žilina. 
V stredoslovenskom regióne mali kladné migračné saldo iba tri okresy: 
Liptovský Mikuláš, Zvolen a Lučenec. Vo východoslovenskom regióne sa 
zachoval región najvyššieho migračného prírastku na území mesta Košice – 
tvorený okresmi Košice I (2,9 ‰) a Košice IV (3,5 ‰) a v jeho zázemí okresom 
Košice–okolie (6,6 ‰). Migračne ziskové boli okrem nich už iba Levice, Prešov, 
Medzilaborce a Sobrance (migračný prírastok do 2,5 ‰).  
Zmeny v úrovni migračného prírastku obyvateľstva SR na úrovni okresov v roku 
2016 v porovnaní s rokom 1996 indikujú dve hlavné vývojové tendencie. Tou 
prvou sú pokračujúce suburbanizačné procesy, t.j. prírastky obyvateľstva 
z vnútorného sťahovania v okresoch, ktoré sa nachádzajú v prímestskom 
prostredí našich najväčších miest (okresy prímestskej zóny Bratislavy a Košíc). 
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Druhou je postupné zväčšovanie územia takpovediac „migračnej straty“. Viac 
ako polovicu územia SR (48 okresov) zaberajú v súčasnosti okresy so záporným 
migračným saldom. Keď k nim pridáme okresy, v ktorých migračné saldo 
nedosahuje ani 1 ‰ (11 okresov), je to už viac ako dve tretiny územia 
Slovenska. Môžeme konštatovať, že migračný zisk z obdobia spred 20 rokov si 
zachovali v podstate iba okresy ležiace prevažne v západoslovenskom regióne – 
v jeho južnej časti od Komárna, Dunajskú Stredu a Galantu, v západnej časti od 
Bratislavy, Senca, Pezinka, Malaciek ďalej smerom na sever až po Púchov, Bytču 
a Žilinu a už vyššie spomínané okresy mesta Košice  (Košice I a IV) a Košice – 
okolie. 
 
4  Celkový prírastok 
Vo vývoji celkového prírastku obyvateľstva na úrovni okresov sa odráža 
rozdielny vývoj prirodzeného prírastku a migrácie, čo sa prirodzene prejavuje aj 
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na ich priestorovom usporiadaní. V roku 1996 sa na celkovom prírastku 
významnejšie podieľala migrácia v okresoch na západe Slovenska, ale na severe 
a východe, to bol prirodzený prírastok. Vznikli tri oblasti s rastom počtu 
obyvateľov. Prvá najmenšia oblasť vznikla v západnej časti z okresov Bratislava 
IV (11,1 ‰), Malacky (3,1 ‰) a Skalica (7,3 ‰). Jej kompaktnosť narúšali okresy 
s nízkym, no stále kladným celkovým prírastkom (Senec, Pezinok, Senica). 
Druhá, o niečo výraznejšia, bola oblasť na severe Slovenska, ktorú vytvorili 
okresy Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín spolu so susediacimi okresmi Čadca, 
Žilina, Ružomberok a okresom Púchov. Najrozsiahlejšia oblasť s vysokým 
celkovým prírastkom vznikla vo východoslovenskom regióne a zaberala jeho 
celú severnú a centrálnu časť, s výnimkou okresov krajného 
severovýchodu(Stropkov, Medzilaborce) a okresov Sobrance, Gelnica a Košice 
II, Košice III, Košice IV. Viac ako tretinu územia SR (29 okresov) zaberali okresy 
s celkovým úbytkom obyvateľstva. Ďalšiu tretinu (27 okresov) tvorili okresy s 
nulovým alebo  veľmi nízkym celkovým prírastkom (do 2,5 ‰). K okresom, 
v ktorých bol v roku 1996 zaznamenaný najväčší úbytok počtu obyvateľov 
patrili (okrem už uvedených okresov východného Slovenska) okresy Myjava, 
Turčianske Teplice, Zlaté Moravce, Žarnovica, Banská Štiavnica a Detva.  
V roku 2016 sa situácia v geografickom rozmiestnení okresov podľa dosiahnutej 
úrovne celkového prírastku obyvateľov zmenila, a to zásadným spôsobom. 
Vďaka intenzívnej migrácii sa oblasť vysokého celkového prírastku na západe SR 
„scelila“ a zväčšila. Tvorili ju okresy Bratislavy, ďalej okresy Senec, Pezinok, 
Malacky, Trnava a Dunajská Streda. Výnimkou bol iba okres Bratislava V, 
v ktorom prirodzený prírastok – najvyšší v rámci Bratislavy, nedokázal 
vykompenzovať migračný úbytok, a tak je to jediný okres na území hlavného 
mesta, ktorý v súčasnosti vykazuje úbytok počtu obyvateľov. Najvyšší celkový 
prírastok v tejto oblasti, ale aj v rámci celej SR, má okres Senec. V roku 2016 bol 
jeho migračný prírastok 5-násobne vyšší ako prirodzený prírastok. Na 1000 
obyvateľov v ňom pribudlo ďalších 43. Vďaka relatívne malej vzdialenosti do 
hlavného mesta, „znesiteľnej“ záťaže  dochádzky za prácou, štúdiom, a pod., 
nižších cien nehnuteľností, predstavujú okresy v jeho okolí atraktívne miesto 
pre „usadenie sa“ mladých rodín. To prispieva k omladeniu vekovej štruktúry 
a zvyšovaniu reprodukčného potenciálu v predmetnom území. Zvyšné dve 
oblasti vysokého celkového prírastku z roku 1996 sa v priebehu 20 rokov 
zmenšili. Z pôvodnej oblasti na severe SR ostali iba dva okresy Námestovo 
a Žilina. Zredukovala sa aj oblasť vysokého celkového prírastku na východe 
Slovenska. Podobne ako okresy prímestskej zóny Bratislavy, tak aj okres Košice 
– okolie profituje predovšetkým z migrácie. Všetky ostatné okresy (Prešov, 
Sabinov, Kežmarok) majú vysoký celkový prírastok vďaka prirodzenému 
prírastku. 
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V roku 2016 zaznamenalo rast počtu obyvateľov ešte ďalších 15 okresov. 
Celkový prírastok v týchto okresoch však nebol vysoký, jeho hodnota 
dosahovala maximálne 2,5 ‰. Tieto okresy boli sústredené jednak na 
severozápade, pozdĺž hraníc s Českou republikou (Skalica, Senica, Nové Mesto 
nad Váhom, Trenčín), na severe v oblasti Oravy a Liptova (Tvrdošín, Liptovský 
Mikuláš), a na východnom Slovensku (Poprad a Spišská Nová Ves, Stropkov, 
Vranov nad Topľou Michalovce a Sobrance). Južná oblasť SR (od Komárna až po 
Rožňavu) a takmer celá centrálna časť stredoslovenského regiónu (s výnimkou 
okresu Nitra a Banská Bystrica) pôsobí ako kompaktný celok, ktorý sa vyznačuje 
nulovým až záporným celkovým prírastkom. Pokles počtu obyvateľov v roku 
2016 zaznamenali aj okresy krajného severovýchodu (Svidník, Humenné, 
Medzilaborce a Stropkov a Bardejov). Depopuláciou sa vyznačujú 
predovšetkým vidiecke obce uvedených okresov. Na znižovanie počtu 
obyvateľstva v nich pôsobí viacero faktorov, ktoré však majú rovnakého 
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„menovateľa“ – nedostatočne rozvinutú infraštruktúru. Mladí ľudia z týchto 
oblastí odchádzajú a aktívne vyhľadávajú priaznivejšie existenčne podmienky, 
s väčšími možnosťami zamestnania, štúdia, kultúrneho a spoločenského vyžitia 
a pod. Výsledkom toho je nepriaznivá veková štruktúra, ktorú z väčšej časti 
tvoria zostávajúce staršie vekové kategórie. Takže spoliehať sa na prírastok 
obyvateľstva z prirodzeného pohybu v týchto okresoch nie je možné, rovnako 
ako na prírastok z migrácie, nakoľko sú to oblasti, ktoré dlhodobo vykazujú 
záporné migračné saldo. 
 
5 Záver  
Cieľom príspevku je porovnanie dosiahnutej úrovne jednotlivých prírastkov 
(prirodzený, migračný a celkový) v okresoch SR v roku 1996 a v roku 2016, 
ukázať, či a ako sa menila štruktúra celkového prírastku obyvateľstva, t.j. či sa 
na raste počtu obyvateľstva vo väčšej miere podieľala migrácia alebo 
prirodzený prírastok. Môžeme konštatovať, že kým na východe krajiny má 
zásadnejší vplyv na zvyšovanie počtu obyvateľov skôr prirodzený prírastok, na 
západe je to prírastok z migrácie. S odstupom času sa však pozitívny vplyv 
prirodzeného prírastku vo východoslovenskom regióne oslabuje, oblasti 
s najvyšším prirodzeným prírastkom sa zmenšili a na krajnom východe sa 
sformoval výrazný región prirodzeného úbytku. Naopak postavenie okresov na 
západe Slovenska a okresov pozdĺž štátnej hranice s Českou republikou a 
juhozápadnej štátnej hranice s Maďarskom, sa vplyvom migrácie posilňuje. 
V okolí miest Bratislavy a Košíc pokračujú a zintenzívňujú sa suburbanizačné 
procesy. Úroveň dosiahnutého celkového prírastku v okresoch SR v roku 2016 
v porovnaní s rokom 1996 umožňuje identifikovať oblasti s celkovým úbytkom 
obyvateľstva. Depopulačné črty vykazuje takmer celá centrálna oblasť 
stredoslovenského regiónu, sever východného Slovenska a okresy na krajnom 
východe. 
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Abstrakt: Hlavným cieľom príspevku je poukázať na rozdielnu spotrebu jednotlivých druhov 
mäsa (hydinové, hovädzie, bravčové, divina, rybacie mäso) medzi vybranými vekovými 
kategóriami. Údaje sú získané z dotazníkového prieskumu prostredníctvom elektronického 
opytovania.  Respondenti sú rozdelení do troch vekových kategórií, 26 až 45 rokov, 46 až 65 
rokov a 66 a viac rokov. Prvá časť príspevku je venovaná teoretickému spracovaniu danej 
problematiky a metodike práce. Ďalšia časť sa zaoberá samotným spracovaním dát využitím 
chí-kvadrát testu štvorcovej kontingencie prostredníctvom softvéru SAS. Zo zistených údajov 
vyplýva, že ľudia vo veku 26 až 65 rokov najviac preferujú spotrebu hydinového mäsa, 
bravčového mäsa a rybacieho mäsa. Respondenti nad 66 rokov uprednostňujú konzumáciu 
hydinového a bravčového mäsa. Hovädzie a rybacie mäso konzumujú menej často a až 
polovica opýtaných vôbec nekonzumuje divinu. 
Abstract: The main aim of the journey is to indicate to different consumption of different 
types of meat (poultry, beef, pork, divine, fish) among the selected age categories. The data 
are obtained from the questionnaire survey by electronic queries. Respondents are divided 
into three age categories, 26 to 45, 46 to 65 and 66 and over. The first part of the paper is 
devoted to the theoretical treatment of this issue and work methodology. Another part deals 
with the data processing itself using chi-squared quadratic contingency test using the SAS 
software. The findings show that people between the ages of 26 and 65 prefer the 
consumption of poultry, pork and fish. Respondents over 66 prefer eating poultry and pork. 
Beef and fish eat less frequently, and up to half of the respondents do not consume the 
divine. 
Kľúčové slová: mäso, vekové kategórie respondentov, dotazník, chí-kvadrát test 
Key words: meat, age categories of respondents, questionnaire, chi-quadrate test 

 
1. Úvod 
Mäso patrí medzi najdôležitejšie potraviny a suroviny živočíšneho pôvodu. 
Mäso získavame zabíjaním jatočných zvierat na bitúnkoch alebo 
v domácnostiach drobnochovateľov predpísaným technologickým postupom, 
prípadne poľovačkou. Mäso je jednak finálny produkt, jednak surovina na 
výrobu mäsových výrobkov. Zvyšovanie životnej úrovne a ďalšie spoločenské 
podmienky vyvolávajú i zmeny vo výžive obyvateľstva. Potraviny biologicky 
menej hodnotné (škrobové, glycidové) sa nahrádzajú hodnotnejšími 
a chutnejšími produktmi, ako je mäso i mäsové výrobky, čomu sa musí 
podriadiť aj naše poľnohospodárstvo. Aj racionálna výživa vyžaduje, aby sa 
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potreba hlavných živín kryla čím ďalej tým viac potravinami živočíšneho 
pôvodu. To znamená najmä rozšírenie produkcie chudého mäsa, zvyšovanie 
produkcie a spotreby ovčieho, hydinového, králičieho a rybacieho mäsa, ako aj 
diviny. 
 
2. Spotreba mäsa 
Mäso predstavuje významnú zložku modernej výživy a patrí medzi najdrahšie 
základné potravinárske suroviny. Vysoký obsah biologicky hodnotných živín, 
pohotové a mnohostranné kulinárne i spracovateľské využitie zaradili mäso 
medzi najbežnejšie potravinové články. Stúpajúca obľuba mäsa u konzumentov 
podnietila tlak na zvyšovanie jeho produkcie, ale zvýšila aj nároky na výrobu 
prevažne chudého mäsa. Tento trend ovplyvnil i kritériá hodnotenia kvality, 
ktoré sú v súčasnosti zamerané najmä na sledovanie hmotnosti a podielu 
mäsitých a tučných častí v jatočnom tele ako uvádza Jedlička (1988). 
Spitzer a Zámečník (1985) uvádzajú, že mäso hydiny sa pre vysokú biologickú 
hodnotu, chutnosť a ľahkú stráviteľnosť ako potravina veľmi cení. Pri porovnaní 
s mäsom ostatných jatočných zvierat obsahuje väčšie množstvo bielkovín 
a menej tuku. Pre nižšiu energetickú hodnotu spĺňa podmienky racionálnej 
výživy. Divina patrí medzi potraviny s vysokou biologickou hodnotou. Má 
jemnejšie svalové vlákna s menším obsahom tuku než jatočné zvieratá. 
Obsahuje väčšie množstvo myoglobínu a hemoglobínu, preto je červenšia. 
Rybacie mäso je pre človeka zdrojom cenných výživných látok, ako sú 
bielkoviny, tuky, minerálne soli, vitamíny. Hlavnou zložkou rybieho tela je voda, 
ktorej obsah sa podľa  druhu rýb pohybuje v rozmedzí od 60 do 80 %. 
Stecová a Popelka (2005) tvrdia, že bravčové mäso určené na uvádzanie do 
obehu možno získať len z jatočne opracovaných tiel prasničiek a kastrátov. Do 
obehu sa nesmie uvádzať mäso kancov po dosiahnutí pohlavnej zrelosti, mäso 
kryptorchidov a mäso prasníc. Surovinou na rozrábku bravčového mäsa je 
jatočne opracované telo, ktoré je rozseknuté na polovičky s hlavou, s kožou 
alebo krupónované. Hovädzie mäso určené na uvádzanie do predaja sa získava 
z jatočne opracovaných tiel mladých jatočných býkov do veku dvoch rokov, 
býkov, volov, jalovíc a kráv. Surovinou na rozrábku hovädzieho mäsa je jatočne 
opracované telo, ktoré je rozseknuté na polovice tak, že chvost zostáva na ľavej 
polovici. Polovice jatočne opracovaných tiel možno ďalej  deliť na štvrte. 
 
3. Metodika práce 
Prostredníctvom dotazníka, ktorý bol realizovaný v elektronickej forme, sme 
oslovili respondentov, ktorí odpovedali na otázky týkajúce sa spotreby mäsa. 
Na základe zistených údajov sme pre analyzovanie kvantitatívnych 
a kvalitatívnych znakov v dotazníku využili chí-kvadrát test štvorcovej 
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kontingencie. Ak je vypočítaná hodnota chí-kvadrát testu menšia ako hladina 
významnosti alfa (0,05), potom zamietame nulovú hypotézu, ktorá tvrdí, že 
medzi sledovanými znakmi nie sú štatisticky významné rozdiely.  
χ2test pre kontingenčné tabuľky 
Meranie závislosti (meranie asociácií) resp. testovanie asociácií spočíva 
v zistení, či existuje medzi znakmi závislosť. To znamená, či môžeme pri výskyte 
určitých hodnôt znaku A predpokladať s určitou pravdepodobnosťou výskyt 
hodnôt znaku B. 
Testovacie kritérium je definované: 
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kde: 
2 – vypočítané testovacie kritérium 

E (aibj) – empirické početnosti 
 T (aibj)0 – teoretické početnosti 
 m – počet riadkov 
 r – počet stĺpcov 
 n – celkový počet meraní (Matejková, Pietriková a Poláková 2013).  
 
4. Výsledky 
Predkladaný príspevok je len malou časťou výskumu, ktorý bude zameraný na 
spotrebiteľské správanie obyvateľov z hľadiska konzumácie mäsa a mäsových 
výrobkov. Do dotazníkového prieskumu, ktorý realizujeme v elektronickej aj 
printovej forme sa zapojilo zatiaľ viac ako 1000 respondentov, ktorí odpovedali 
okrem identifikačných otázok na rôzne otázky týkajúce sa spotrebiteľského 
správania. Z týchto dotazníkov sme pre spracovanie tohto článku vybrali len 
časť, ktorej výsledky ponúkame v ďalšom texte. 
Hlavným cieľom článku je porovnanie spotreby – frekvencie konzumácie 
jednotlivých druhov mäsa (hydinové, hovädzie, bravčové, divina a rybacie) na 
základe vekových kategórií.Z dotazníkového prieskumu zameraného na 
spotrebu mäsa sme vybrali 528 osôb, z toho 380žien  a 148 mužov. 
Respondentov sme rozdelili do troch vekových kategórií: 26-45 roční, 46-65 
roční a 66 a viac roční. Otázka týkajúca sa frekvencie konzumácie mäsa 
obsahovala nasledovné možnosti odpovede: každý deň, jedenkrát za týždeň, 
viackrát za týždeň, jedenkrát za mesiac, zriedka, vôbec nekonzumujem. 
Jednotlivé kategórie sme navzájom medzi sebou porovnávali a zisťovali sme, či 
existuje štatistická závislosť medzi konzumáciou mäsa a jednotlivými vekovými 
kategóriami. Na výpočet chí-kvadrátu sme použili štatistický softvér SAS 
a grafické zobrazenie sme zrealizovali prostredníctvom MS Excel. 
 

 



16. Slovenská demografická konferencia             43 
 

4.1 Hydinové mäso 
Ako bolo už spomenuté, analýzu sme realizovali v rámci 3 vekových kategórií. 
Medzi jednotlivými vekovými kategóriami nie sú signifikantné rozdiely 
v konzumácii hydinového mäsa (P-value = 0,393, tabuľka 1).  
 
Statistic Value Prob 

Chi-Square 10,562 0,393 
Tab. 1 Výpočet chí-kvadrát test pre spotrebu hydinového mäsa 

Zdroj: vlastné spracovanie, SAS 

 

Vo všetkých vekových kategóriách môžeme vidieť veľmi blízke preferencie 
konzumu nasledovne: najčastejšie ho ľudia konzumujú viackrát za týždeň, na 
druhej najviac preferovanej pozícií respondenti konzumujú hydinové mäso 
jedenkrát za týždeň a tretia najčastejšia odpoveď bola, že hydinové mäso 
konzumujú každý deň (obrázok1). 
 

 
Obr. 1 Spotreba hydinového mäsa 
Zdroj: vlastné spracovanie, MS Excel 

 

4.2 Hovädzie mäso  
Spotreba hovädzieho mäsa poukazuje na  signifikantný rozdiel v konzumácií 
medzi jednotlivými vekovými kategóriami (P-value = 0,0002, tabuľka 2).  
 

Statistic Value Prob 

Chi-Square 33,599 0,0002 
Tab. 2 Výpočet chí-kvadrát test pre spotrebu hovädzieho mäsa 

Zdroj: vlastné spracovanie, SAS 

 

Respondenti vo veku 26 až 45 rokov najčastejšie konzumujú hovädzie mäso 
jedenkrát za mesiac, pričom väčšina ľudí nad 46 rokov toto mäso konzumuje 
len zriedka. Druhá najčastejšia odpoveď pri respondentoch vo veku 26 až 45 
rokov bola, že daný druh mäsa konzumujú jedenkrát za týždeň, pričom u ľudí vo 
veku 46 až 65 rokov bolo druhou najčastejšou odpoveďou, že hovädzie mäso 
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konzumujú jedenkrát za mesiac a opýtaní nad 66 rokov tento druh mäsa 
nekonzumujú vôbec (obrázok 2). 
 

 
Obr. 2 Spotreba hovädzieho mäsa 
Zdroj: vlastné spracovanie, MS Excel 

 

4.3 Bravčové mäso 
V prípade konzumácie bravčového mäsa nie sú štatisticky významné rozdiely 
medzi jednotlivými vekovými kategóriami (P-value = 0,11, tabuľka 3). 
 
Statistic Value Prob 

Chi-Square 15,653 0,110 
Tab. 3 Výpočet chí-kvadrát testpre spotrebu bravčového mäsa 
Zdroj: vlastné spracovanie, SAS 

 

Respondenti vo vybraných vekových kategóriách majú rovnaké preferencie 
v konzumácií bravčového mäsa a to najčastejšie si daný druh mäsa doprajú 
jedenkrát za týždeň, pričom opýtaní nad 66 rokov si bravčovinu doprajú aj 
viackrát za týždeň. Druhou najčastejšou odpoveďou u opýtaných vo veku 26 až 
65 rokov bolo, že bravčové mäso konzumujú viackrát za týždeň a respondenti 
vo veku 66 rokov a viac si doprajú tento druh mäsa jedenkrát za týždeň 
(obrázok 3).  
 

 
Obr. 3 Spotreba bravčového mäsa 
Zdroj: vlastné spracovanie, MS Excel 
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4.4 Divina 
Medzi jednotlivými vekovými kategóriami existujú významné rozdiely 
v konzumácií diviny (P-value = 0,001, tabuľka 4). 
 
Statistic Value Prob 

Chi-Square 30,329 0,001 
Tab. 4 Výpočet chí-kvadrát test pre spotrebu diviny 
Zdroj: vlastné spracovanie, SAS 

 

Najviac ľudí vo veku 26 až 65 rokov najčastejšie konzumujú divinu len 
zriedkavo. Až polovica opýtaných nad 66 rokov tento druh mäsa vôbec 
nekonzumuje. Druhou najčastejšou odpoveďou u respondentov vo veku 26 až 
65 rokov bolo, že daný druh mäsa vôbec nekonzumujú a opýtaní nad 66 rokov 
len zriedkavo konzumujú divinu (obrázok 4). 
 

 
Obr. 4 Spotreba diviny 
Zdroj: vlastné spracovanie, MS Excel 

 

4.5 Rybacie mäso 
Pri spotrebe rybacieho mäsa medzi jednotlivými vekovými kategóriami existujú 
štatisticky významné rozdiely (P-value = 0,001, tabuľka 5).  
 

Statistic Value Prob 

Chi-Square 31,448 0,001 
Tab. 5 Výpočet chí-kvadrát test pre spotrebu rybacieho mäsa 
Zdroj: vlastné spracovanie, SAS 

 

Mladí ľudia vo veku 26 až 45 rokov konzumujú rybacie mäso jedenkrát za 
mesiac. Ľudia vo veku 46 až 65 rokov preferujú konzumáciu tohto mäsa 
jedenkrát za týždeň a nad 66 rokov preferujú konzumáciu tohto druhu mäsa len 
zriedka. Druhou najčastejšou odpoveďou u respondentov vo veku 26 až 45 
rokov a 66 a viac rokov bolo, že si rybacie mäso doprajú jedenkrát za týždeň 
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a opýtaní vo veku 45 až 65 rokov konzumujú rybacie mäso jedenkrát za mesiac. 
(obrázok 5). 
 

 
Obr. 5 Spotreba rybacieho mäsa 
Zdroj:vlastné spracovanie, MS Excel 

 

Zo zistených výsledkov vyplýva, že ľudia vo veku 26 až 65 rokov najviac 
preferujú spotrebu hydinového mäsa, bravčového mäsa a rybacieho mäsa. 
Hovädzie mäso a divinu v porovnaní s ostatnými druhmi mäsa konzumujú oveľa 
menej. Respondenti nad 66 rokov uprednostňujú konzumáciu hydinového 
a bravčového mäsa. Hovädzie a rybacie mäso konzumujú menej často a až 
polovica opýtaných vôbec nekonzumuje divinu. 
 

5. Záver 
Mäso patrí medzi najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie potraviny. Zo 
zdravotného hľadiska je cenené najmä pre obsah biologicky hodnotných 
bielkovín a látok budujúcich organizmus. Z vitamínov mäso obsahuje najmä 
vitamíny skupiny B. Dodáva organizmu železo a fosfor. Odborníci na výživu 
odporúčajú konzumovať mäso aspoň trikrát do týždňa, pričom raz do týždňa by 
na stole nemalo chýbať mäso z ryby. Dôležité je taktiež jednotlivé druhy mäsa 
striedať. 
Medzi jednotlivými skúmanými vekovými kategóriami existujú štatisticky 
významné rozdiely v konzumácií hovädzieho mäsa, diviny a rybacieho mäsa. 
Tieto rozdiely vyplývajú najmä z ekonomických dôvodov, hlavne u vyššej 
vekovej kategórii. Pri konzumácii hydinového a bravčového mäsa nie sú 
signifikantné rozdiely medzi vekovými kategóriami. Rozdielnosť konzumácie 
mäsa je spôsobená aj neustále pribúdajúcimi informáciami o vplyve 
konzumácie mäsa na zdravie ľudí. 
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Abstrakt: Plodnosť na Slovensku prešla v priebehu 20. a na začiatku 21. storočia viacerými 
dôležitými zmenami. Tieto zmeny sa však neuplatňovali naraz vo všetkých populáciách 
a regiónoch, ale ich nástup a šírenie vykazovali značné rozdiely. Cieľom príspevku je 
analyzovať intenzitu a charakter kohortnej plodnosti žien Slovenska na okresnej úrovni na 
základe výsledkov z vybraných sčítaní ľudu (1930, 1991 a 2011). Sledujeme nielen konečnú 
plodnosť, ale aj vývoj a zmeny v štruktúre žien podľa počtu narodených detí. Snažíme sa 
pritom identifikovať hlavné oblasti vyznačujúce sa určitým špecifickým charakterom konečnej 
plodnosti, a to nielen v priestore, ale aj v čase. 
Abstract: Fertility in Slovakia has undergone several significant changes during the 20th and 
early 21st century. However, these changes did not apply to all populations or regions at the 
same time, but their onset and spread showed considerable differences. The main aim of the 
paper is to analyze the intensity and character of cohort fertility of Slovak women at the 
district level based on the results of selected censuses (1930, 1991 and 2011). We analyze not 
only the cohort fertility but also the development and changes in the structure of women by 
parity. We try to identify the main areas characterized by specific characteristics of cohort 
fertility, not only in space but also over time. 
Kľúčové slová: kohortná plodnosť, bezdetnosť, štruktúra žien podľa počtu detí, okresy, 
Slovensko 
Key words: cohort fertility, childlessness, parity structure, districts, Slovakia 

 
Úvod 
K transformácii plodnosti nikdy nedochádza naraz v celej populácii, ale 
existovali a existujú vždy určité subpopulácie, skupiny, oblasti, v ktorých sa 
nový reprodukčný model začal uplatňoval skôr. Jedným z dôležitých znakov 
procesu plodnosti a jej transformácie je pretrvávanie značných priestorových 
rozdielov. Cieľom predloženého príspevku je na základe dostupných údajov zo 
sčítaní ľudu analyzovať a identifikovať regionálne disparity v realizovanej 
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plodnosti, poukázať na ich vnútorné podmienenosti najmä vzhľadom na 
štruktúru žien podľa parity, ako aj sledovať ich vývoj v čase.  
Hlavným zdrojom údajov použitých na analýzu transformácie plodnosti boli 
výsledky sčítaní ľudu 1930, digitalizované z papierových publikácií a sčítaní ľudu 
1991 resp. sčítania obyvateľov 2011, za ktoré sme mali už k dispozícii primárnu 
databázu záznamov. Kombinácia veku ženy (v dokončených rokoch) resp. roku 
narodenia a počtu narodených detí sa stala základom pre zostavenie 
kohortných ukazovateľov plodnosti.  
 
2 Konečná plodnosť a štruktúra žien podľa parity v roku 1930 
Najvyššiu konečnú plodnosť podľa výsledkov sčítania ľudu z roku 1930 
dosahovali okresy na Ponitrí s 6 a viac deťmi na ženu, ku ktorým sa pripájala 
väčšina okresov na Považí. Tento priestor vysokej konečnej plodnosti 
pokračoval smerom na juh až k regiónu Žitného ostrova. Druhú kompaktnejšiu 
oblasť s vyššou plodnosťou (5,5 - 6,0 dieťaťa na ženu) tvorili okresy 
severovýchodného Slovenska. Do tejto skupiny je možné tiež zaradiť okres 
Brezno na strednom Slovensku a Spišská Nová Ves a Gelnica z východného 
Slovenska.  

 
Obr. 1 Priemerný počet detí na ženu vo veku 50 a viac rokov v okresoch 
Slovenska podľa výsledkov sčítania ľudu 1930 
(Zdroj: ČSS zv. 126, s. 9 a 10, výpočty a zobrazenie autori) 
 
Na druhej strane sčítanie ľudu z roku 1930 pomerne jednoznačne potvrdilo 
existenciu súvislej oblasti s nízkou a na pomery Slovenska až veľmi nízkou 
plodnosťou. Ide o juh stredného Slovenska, kde sa priemerný počet detí na 
jednu ženu na konci jej reprodukčného obdobia pohyboval na úrovni 3,5-4,5 
dieťaťa. Išlo najmä o prihraničné okresy v páse od Želiezoviec, Levíc a Banskú 
Štiavnicu cez Krupinu, Modrý Kameň, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Feledince až 
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po Tornaľu a Revúcu. Do tejto skupiny tiež patril okres Dolný Kubín na dolnej 
Orave a tiež okres Bratislava. Relatívne nízku plodnosť dosahovali aj niektoré 
okresy priamo nadväzujúce na tento priestor veľmi nízkej plodnosti (napr. 
Banská Bystrica, Zvolen, Rožňava, Parkan), ale aj niektoré okresy 
východoslovenskej nížiny (Košice, Trebišov, Michalovce, Veľké Kapušany), Turca 
(okres Martin), Oravy (Námestovo, Trstená) a severného Spiša (Kežmarok, 
Poprad). 
Základné vnútorné príčiny existujúcich diferencií v konečnej plodnosti 
umožňuje uchopiť hlbší pohľad na štruktúru žien podľa počtu narodených detí. 
Okresy juhu stredného a východného Slovenska a tiež okres Bratislava sa 
vyznačovali veľmi nízkym zastúpením viacdetných rodín (do 25 %) a súčasne 
strane tu môžeme nájsť vysokú váhu žien len s jedným dieťaťom (17 a viac %), 
ako aj častejšie zastúpenie bezdetných žien. Opačná situácia bola pritom v 
okresoch stredného a južného Považia, vo väčšine okresov Ponitria a tiež na 
juhu Podunajskej nížiny. Ďalej na severe a severovýchode krajiny, kde 
nachádzame veľmi nízky podiel žien len s jedným dieťaťom a naopak vysoké 
zastúpenie viacdetných rodín.  
Jednodetný model rodiny sa v južných častiach stredného Slovenska presadil 
pravdepodobne už v predchádzajúcom období. Podľa etnografického výskumu 
sa druhé dieťa smelo narodiť len v prípade, že prvé zomrelo, alebo ak žena 
uzavrela ďalšie manželstvo. V prvých rokoch manželstva nebolo žiaduce mať 
dieťa, lebo by mladú ženu zdržiavalo od práce na hospodárstve. Ak aj nastala 
situácia, že žena otehotnela, dieťa sa nesmelo narodiť (Botíková 1997). 
V oblastiach, kde bol jednodetný model rozšírený, dochádzalo pri narodení 
väčšieho počtu detí k odsúdeniu tejto matky, a to nielen zo strany miestnej 
komunity, ale aj zo strany vlastnej rodiny (Botíková 1997). 

 
Obr. 2 Podiel bezdetných žien vo veku 50 a viac rokov v okresoch Slovenska podľa 
sčítania ľudu 1930 (Zdroj: ČSS zv. 126, s. 9 a 10, výpočty a zobrazenie autori) 
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Obr. 3 Podiel žien s jedným dieťaťom vo veku 50 a viac rokov v okresoch Slovenska 
podľa sčítania ľudu 1930 
(Zdroj: ČSS zv. 126, s. 9 a 10, výpočty a zobrazenie autori) 

 

 
Obr. 4 Podiel žien s päť a viac deťmi vo veku 50 a viac rokov v okresoch Slovenska 
podľa sčítania ľudu 1930 
(Zdroj: ČSS zv. 126, s. 9 a 10, výpočty a zobrazenie autori) 

 
Vo väčšine vysvetlení sa stretávame so snahou o zachovane celistvosti rodinnej 
pôdy. Strach z delenia majetku a následne zo zabezpečenia jedného dediča 
napokon viedol k zakoreneniu jednodetného modelu rodiny. Okrem toho sa 
vysvetlenie hľadá aj v istej dávke racionality, ktorú prináša evanjelické 
a kalvínske náboženské vyznanie. Systém jednodetnosti tak umožňoval 
jednoduchý dedičský prístup, keďže majetok sa nedelil, do smrti otca 
hospodárili syn s nevestou spoločne s rodičmi a na spoločný úžitok (Botíková 
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1997). Vnútorný autoregulačný systém snažiaci sa vyrovnať populačný 
a ekonomický rast sa zdá nebol výsadou len populácií západnej a severnej 
Európy (Horská 1998). Potvrdzujú to aj niektoré ďalšie výskumy z oblastí 
bývalého Uhorska (Andorka 1971; Andorka a Balazs-Kovacs 1986; Demeny 
1968). 
 
3 Kohortná plodnosť v okresoch Slovenska podľa výsledkov sčítania 1991 
Postupné znižovanie konečnej plodnosti v podstate v priebehu celého 20. 
storočia najmä ako výsledok vedomého obmedzovania veľkosti rodiny a s tým 
spojeného poklesu počtu a podielu žien s vyšším počtom detí a postupnou 
dominanciou dvojdetného modelu rodiny sa prejavilo aj na regionálnej úrovni. 
Nad hranicou 4 detí na jednu vydatú ženu vo veku 50 a viac rokov zostali na 
začiatku 90. rokov len dva okresy: Námestovo a Kežmarok. V ďalších 5 okresoch 
na severe a severovýchode Slovenska (pozri obr. 5) sa konečná plodnosť 
dostala na úroveň 3,3 - 4,0 dieťaťa na ženu. Ako je tiež zrejmé z obr. 5, severná 
časť stredného a väčšina okresov východného Slovenska (s výnimkou krajného 
východu) zostala aj napriek zrejmej redukcii realizovanej plodnosti priestorom 
s vyšším priemerným počtom detí narodených jednej vydatej žene. Podobne 
juh stredného Slovenska rozšírený o okresy Zvolen a Banskú Bystricu spolu 
s mestom Bratislava a Košice predstavovali naopak priestor s najnižšou 
konečnou plodnosťou. V ich prípade sa priemerný počet detí pripadajúcich na 
jednu ženu pohyboval len v intervale 2,0 - 2,5 dieťaťa na ženu (pozri obr. 5). 
Väčšina okresov Slovenska (41) dosiahla podľa výsledkov sčítania ľudu z roku 
1991 o niečo vyššiu realizovanú plodnosť, keďže táto sa pohybovala v rozpätí 
2,5 - 3,0 dieťaťa na ženu.  

 
Obr. 5 Priemerný počet detí na ženu vo veku 50 a viac rokov v okresoch 
Slovenska podľa výsledkov sčítania ľudu 1991 
(Zdroj: ŠÚ SR, SĽDB 1991, výpočty a zobrazenie autori) 
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Bezdetnosť sa počas minulého politického režimu stala marginálnou 
záležitosťou, a to najmä v spojitosti s aspoň raz vydatými ženami. Prejavilo sa to 
aj na regionálnej úrovni (pozri obr. 6). V každom zo sledovaných celkov podiel 
vydatých bezdetných žien vo veku 50 a viac rokov bol nižší ako 10 %, pričom len 
mestá Bratislava a Košice dosahovali úroveň 7 - 10 %. Väčšina okresov 
s najnižšou konečnou bezdetnosťou (do 5 %) ležala na východe a na strednom 
Slovensku. 

 
Obr. 6 Podiel bezdetných žien vo veku 50 a viac rokov v okresoch Slovenska 
podľa výsledkov sčítania ľudu 1991 
(Zdroj: ŠÚ SR, SĽDB 1991, výpočty a zobrazenie autori) 

 
Jednodetnosť zostala aj na začiatku 90. rokov predovšetkým záležitosťou 
okresov juhu stredného Slovenska. V šiestich z nich (pozri obr. 7) dosahovalo 
zastúpenie vydatých žien, ktorým sa narodilo počas ich reprodukčnej kariéry 
len jedno dieťa, úroveň 10 - 15 %. Do tejto skupiny je potrebné tiež zaradiť 
populáciu Bratislavy. Na okresy južného Slovenska nadväzovali  aj ďalšie celky 
stredného Slovenska, kde sa jednodetnosť pohybovala v rozpätí 10 - 15 % (obr. 
7). Vo väčšine okresov však bolo zastúpenie vydatých žien s jedným dieťaťom 
nižšie. Vo všeobecnosti tak stále zostávala jednodetnosť skôr marginálnou 
záležitosťou s výnimkou niektorých historicky pretrvávajúcich oblastí. 
Aj v sčítaní ľudu 1991 sa potvrdilo, že najvyššie zastúpenie žien s tromi a viac 
deťmi dosahovali na severe a severovýchode Slovenska (obr. 8). V siedmich 
celkoch mali tieto ženy viac ako 70% zastúpenie spomedzi populácie vydatých 
žien v poreprodukčnom veku. Opakovane sa tiež potvrdila nízka váha tohto 
modelu na juhu Slovenska a v najväčších mestách.  
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Obr. 7 Podiel žien s jedným dieťaťom vo veku 50 a viac rokov v okresoch 
Slovenska podľa výsledkov sčítania ľudu 1991 
(Zdroj: ŠÚ SR, SĽDB 1991, výpočty a zobrazenie autori) 

 

 
Obr. 8 Podiel žien s tromi a viac deťmi vo veku 50 a viac rokov v okresoch 
Slovenska podľa výsledkov sčítania ľudu 1991 
(Zdroj: ŠÚ SR, SĽDB 1991, výpočty a zobrazenie autori) 

 
4 Kohortná plodnosť v okresoch Slovenska podľa výsledkov sčítania 2011 
Posledné dve intercenzálne obdobia priniesli výrazné zmeny v intenzite aj 
charaktere plodnosti, no táto celková a historicky jedinečná transformácia 
reprodukčného správania sa na kohortnej plodnosti mohla prejaviť ešte len 
v obmedzenej miere, keďže sa dotýka žien narodených až v 70. rokoch 
a mladších. Aj v starších kohortách sme však boli svedkami kontinuálneho 
poklesu realizovanej plodnosti ako výsledku obmedzovania rodenia tretích 
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a ďalších detí a prehlbovania dvojdetného modelu, preto hodnota konečnej 
plodnosti vydatých žien vo veku 50 a viac rokov klesla v podstate vo všetkých 
okresoch Slovenska. Svedčí o tom aj obr. 9, na ktorom je možné vidieť, že len 
v 6 regiónoch na severe a severovýchode Slovenska zostal priemerný počet detí 
pripadajúcich na jednu ženu nad hranicou 3 detí. Oblasť nadpriemernej 
kohortnej plodnosti sa tak výrazne zredukovala v podstate na dva oravské celky 
a ďalšie štyri okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Sabinov a Levoča. Väčšina 
okresov západného a stredného Slovenska tak vytvárala priestor, kde konečná 
plodnosť prekračovala síce ešte stále hodnotu dvoch detí na ženu, ale už sa 
nedostávala nad úroveň 2,5 dieťaťa. Z východoslovenských okresov sa do tejto 
skupiny zaradili len tri regióny: Michalovce, mesto Košice a Rožňava. Väčšina 
z nich spolu s niektorými celkami na severnom a strednom Slovensku (pozri 
obr. 9) mala konečnú plodnosť na úrovni 2,5 - 3,0 dieťaťa na ženu. 

 
Obr. 9 Priemerný počet detí na ženu vo veku 50 a viac rokov v okresoch 
Slovenska podľa výsledkov sčítania obyvateľov 2011 
(Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011, výpočty a zobrazenie autori) 

 
Keďže väčšina žien v poreprodukčnom veku (narodené približne v rokoch 1930 - 
1960) v čase sčítania obyvateľov 2011 realizovala svoje reprodukčné zámery 
v období po druhej svetovej vojne, je pochopiteľné, že aj na okresnej úrovni 
miera konečnej bezdetnosti dosahovala veľmi nízke hodnoty. V 56 
administratívnych celkoch nedosahovala ani 5 %. Len v okrese Nitra a Čadca sa 
dostal podiel bezdetných vydatých žien nad hranicu 7 % (pozri obr. 10). 
Vzhľadom na všeobecne nízku bezdetnosť nie je možné jednoznačne definovať 
nejaké významnejšie priestorové vzorce. Každopádne je však zrejmé, že 
s výnimkou mesta Košíc všetky okresy východného Slovenska dosahovali veľmi 
nízku bezdetnosť vydatých žien. Rovnako tomu bolo aj v okresoch v zázemí 
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Bratislavy (ktorá mala o niečo vyššiu bezdetnosť) a vo viacerých regiónoch 
stredného Slovenska (pozri obr. 10). 

 
Obr. 10 Podiel bezdetných žien vo veku 50 a viac rokov v okresoch Slovenska 
podľa výsledkov sčítania obyvateľov 2011 
 
Výraznejšími zmenami neprešiel ani priestorový vzorec častejšieho výskytu 
jednodetného modelu rodiny. Aj v roku 2011 sčítanie potvrdilo, že ženy na juhu 
Slovenska sa v o niečo väčšej miere stávali matkami za svoju reprodukčnú 
kariéru len raz (obr. 11). Okrem toho tento model niečo viac ako desatina 
vydatých žien využila aj v okresoch na juhu západného Slovenska. Špecifické 
postavenie si udržala Bratislava, v ktorej ako jedinej podiel žien s jedným 
dieťaťom prekročil podľa výsledkov sčítania 2011 hranicu 15 %. Z východného 
Slovenska ide len o Rožňavu a predovšetkým mesto Košice (obr. 11).  
Redukcia zastúpenia žien s vyšším počtom detí a vysoká preferencia 
dvojdetného modelu rodiny prispela k výraznému zmenšeniu priestoru 
vyznačujúceho sa nadpolovičným zastúpením početnejších rodín. V podstate 
len v 17 okresoch zostalo podľa výsledkov cenzu 2011 v platnosti, že polovica 
a viac vydatých žien mala tri a viac detí (obr. 12). Rovnako je zrejmé, že aj 
v novom miléniu ide najmä o oravské okresy a súbor celkov na severovýchode 
krajiny. Vo väčšine západoslovenských a stredoslovenských okresoch zostal 
podiel žien s tromi deťmi hlboko pod hranicou 50 %. To isté z východného 
Slovenska však platí len o Rožňave, Košiciach a jeho zázemí, Prešove 
a juhovýchodných okresoch Trebišov a Michalovce (obr. 12).  
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Obr. 11 Podiel žien s jedným dieťaťom vo veku 50 a viac rokov v okresoch 
Slovenska podľa výsledkov sčítania obyvateľov 2011 

 
Obr. 12 Podiel žien s tromi a viac deťmi vo veku 50 a viac rokov v okresoch 
Slovenska podľa výsledkov sčítania obyvateľov 2011 
 
5 Záver 
Z priestorového hľadiska je nesporne zaujímavé, že aj napriek jednoznačnému 
postupnému poklesu realizovanej plodnosti v podstate vo všetkých okresoch 
Slovenska, dlhodobo zostávali a zostávajú niektoré oblasti s nadpriemernou 
konečnou plodnosťou. Rovnako sa ukazuje historicky jedinečným priestor 
južného Slovenska v spojitosti s častejšou preferenciou atypického modelu 
jednodetnej rodiny. Platí to pritom nielen pre staršie obdobia, ale aj pre 
súčasnosť. Na druhej strane je však tiež dôležité povedať, že vzhľadom na 
prebiehajúce zmeny v charaktere reprodukčného správania, je zrejmé, že vo 
väčšine okresoch Slovenska dôjde v najbližších rokoch k redukcii podielu žien 
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s dvomi deťmi a nahrádzať ho bude práve model s jedným dieťaťom a čiastočne 
aj model, keď sa žena matkou nestane vôbec. 
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Abstrakt: Úmrtnosť je neoddeliteľnou súčasťou každého obyvateľstva a sprevádza celú 
populáciu. Je zároveň dôležitým demografickým znakom a ukazovateľom, ktorý nám bližšie 
charakterizuje vlastnosti populácie. Faktory, ktoré ovplyvňujú úmrtnosť, vplývajú taktiež na 
zdravotný stav obyvateľstva. Preto sa do popredia dostávajúokrem civilizačných 
chorôb(choroby obehovej sústavy,nádory a iné) aj skupina vonkajších príčin smrti. Z tejto 
skupiny si dominantné postavenie udržiavajú dopravné nehody. Cieľom príspevku je 
charakteristika dopravných nehôd ako vonkajšej príčiny smrti v priestore Slovenska v období 
rokov 1996 – 2015. Hlavnou metódou spracovania príspevku budú metódygrafická 
a kartografická metóda, ktoré  doplníme o metódami analýzy a syntézy.  
Abstract: Mortality is an essential part of every public and it accompanies the entire 
population. It is also an important demographic variable and indicator that closer 
characterizes the population. Factors which affect mortality also affect the population health 
status. Therefore, civilization diseases such as cardiovascular diseases, cancer, etc. have high 
share on the total population mortality. These diseases are very extended and have become a 
common cause of death. Moreover, they have a dominant position in the mortality of the 
population in the Nitra Self-governing Region. The aim of the paper is the traffic accidents 
characterization as the external causes of death of Slovakia in the period 1996 – 2015. The 
main method of paper process will be graphic and cartographic method, which will be 
completed by methods of analysis and synthesis.  
Kľúčové slová:Úmrtnosť, Vonkajšie príčiny smrti, Dopravné nehody, Slovensko. 
Key words: Mortality, External Cause, Traffic Accidents, Slovakia. 

2 Úvod 

Populácia Slovenska prechádza po roku 1989 dynamickou a celospoločensky 
rozsiahlou transformáciou s ďalekosiahlymi dosahmi pre jej súčasne a budúce 
fungovanie. Jednou z najvýznamnejších zmien je posun v charaktere 
reprodukčného správania, pričom významné postavenie tu zohráva proces 
úmrtnosti (Šprocha et al., 2015). Významné z toho hľadiska sú 90. rokov 20. 
storočia, keď nastáva zlom v úrovni úmrtnosti obyvateľstva Slovenska. Hodnoty 
štandardizovanej hrubej miery úmrtnosti klesajú, čím sa zvyšuje stredná dĺžka 
života (Káčerová, Nováková, 2015). 
Vyhovujúci zdravotný stav je prioritou a cieľom takmer každého človeka, žiaľ 
realita nám predstavuje aj existenciu negatívnej zdravotnej stránky tohto stavu. 
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Zlý zdravotný stav s komplikáciami môžečastovyústiť do samotného úmrtia, na 
ktorý vplýva množstvo vonkajších a vnútorných faktorov. Jednotlivé úmrtia sú 
štatisticky evidované v podobe úmrtnosti, ktorá predstavuje základný 
demografický ukazovateľ. Regionálne rozdiely v úmrtnosti môžu odrážať 
sociálno-ekonomické a etnické rozdiely medzi regiónmi. Vzťah medzi 
vzdelaním, nezamestnanosťou, príjmom, rómskym obyvateľstvom a 
regionálnou úmrtnosťou v Slovenskej republike, ktorý je veľmi dôležitý 
analyzujú (Rosičová et al., 2014, Rosičová et al., 2011, Rosičová et al., 2009). 
Každému úmrtiu predchádza určitá príčina smrti. Príčina smrti je definovaná 
ako choroba alebo iná udalosť zapríčiňujúca smrť. Pre vedenie úmrtnostných 
štatistík je však potrebné poznať prvotnú príčinu daného úmrtia. Prvotná 
príčina je teda určenie choroby alebo inej udalosti, ktorou sa začal rad 
chorobných dejov, ktoré viedli priamo k smrti (Jurčová, 2005). Jednotlivé 
príčiny úmrtnosti obyvateľov dlhodobo potvrdzujú dominanciu chorôb 
obehovej sústavy, ktorá v roku 1996 predstavovala viac ako polovicu (54,4 %). 
Druhým najčastejším ochorením vyúsťujúcim do úmrtia, boli nádorové 
ochorenia s podielom 21,7 % (graf 1). Ochorenia dýchacej sústavy s podielom 
7,4 % tvoria tretiu najčastejšiu príčinu úmrtí. Na štvrtom mieste sa dostávame k 
vonkajším príčinám. Ich podiel tvoril 6,9 %. Ochorenia tráviacej sústavy 
uzatvárajú skupinu piatich najčastejších príčin úmrtí SR s podielom 4,2%.  Súbor 
všetkých ostatných príčin smrti tvoril podiel 5,3 %. 

 

 
Graf 2 Príčiny úmrtnosti obyvateľov SR v roku 1996(Zdroj: ŠÚ SR, 1996, spracoval, Bačo) 

 
I v ďalšom dvadsaťročnom vývoji zostáva toto poradie príčin úmrtí v podstate 
nemenné (graf 2) i keď medzi podielmi nastávajú určité zmeny. Napr. v kapitole 
chorôb obehovej sústavy pozitívny vývoj, poklesom viac ako 6 % (z 54,4 % na 
48,1%). Naopak podiel nádorov sa zvýšil o 3,7 % bodu na 25,4 %.  Minimálna 
zmena (0,1 %-bodu) nastala pri ochoreniach dýchacej sústavy. Pokles 1,2 %-
bodu bol zaznamenaný i v úmrtiach na vonkajšie príčiny. Skupinu piatich 
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najčastejších príčin smrti v SR v roku 2015 uzatvárali choroby tráviacej sústavy, 
v ktorých percentuálny podiel za sledované obdobie vzrástol na 5,2 %, čo 
predstavuje len 1 % nárast. Výrazný nárast  sledujeme aj pri ostatných príčinách 
smrti, ktorých podiel vzrástol takmer o 3 %  na 8,1 %. Najväčší podiel na tomto 
vzraste má nárast počtu úmrtí na choroby nervového systému. 

 

 
Graf 2 Príčiny úmrtnosti obyvateľov SR v roku 2015 (Zdroj: ŠÚ SR, 2016,spracoval, Bačo) 

3 Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti  

Vonkajšie príčiny smrti sú mnohokrát výsledkom pôsobenia viacerých 
negatívnych faktorov v podobe zlého ekonomického, spoločenského alebo 
rodinného zázemia, ktoré pri intenzívnom vplyve na jedinca môžu ohroziť jeho 
duševný zdravotný stav (Shkolnikovet al., 2004). Kapitola vonkajších príčin 
úmrtnosti a chorobnosti je značne členitá. Jej klasifikácia je diferencovaná na 
21 podkapitol. Pre túto kapitolu medzinárodnej klasifikácie chorôb je 
charakteristická nadúmrtnosť mužov nad ženami.Každoročne najviac 
zastúpenýmipríčinami úmrtí tejto kategórie sú: dopravné nehody, 
pády,úmyselné sebapoškodenia. Ako vidieť z grafu 3 ich početnosť klesá.                     
V tejto sekcii môžeme príčiny smrti rozdeliť do dvoch skupín a to úmrtia 
zapríčinené nehodou a úmrtia v dôsledku patologických javov. Okrem nich je 
potrebné spomenúť aj kvantitatívne menej zastúpené príčiny, ktorých však 
závažnosť a početnosť nemožno prehliadnuť ako napríklad: náhodné utopenia 
– najčastejšie v prírodných vodách, poškodenia účinkom prírodných síl – 
najčastejšie nadmerným prirodzeným chladom, náhodné otravy a priotrávenia 
škodlivými látkami – najčastejšie alkoholom, udalosti s neurčeným úmyslom – 
jedna z najpočetnejších skupín vôbec, k nej patria rôzne príčiny ale aj iné.     
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Graf 3 Vývoj počtu úmrtí obyvateľstva na vybrané vonkajšie príčiny úmrtnosti v SR v rokoch 
1996 – 2015 (Zdroj: ŠÚ SR, 2016,spracoval, Bačo) 

3.1  Dopravné nehody ako vonkajšia príčina smrti   

Osobitnú príčinu smrti predstavujú nehody a to konkrétne dopravné nehody. 
Vo všeobecnosti môžeme rozdeliť dopravné nehody podľa jednotlivých druhov 
dopráv, a to na cestné, dráhové (niekedy nazývané aj železničné), plavebné a 
letecké. Cestné dopravné nehody majú špecifické postavenie, najmä vzhľadom 
na ich počet, ostatné druhy nehôd si vyžadujú zvláštny prístuppre ich 
zriedkavosť a osobitosti ich vyšetrovania (Čečot et al., 2003). Z hľadiska 
zdravotných dôsledkov dopravných nehôd ide nielen o ujmu na zdraví u vinníka 
dopravnej nehody, ale častejšie aj u ďalších osôb – ,„zraniteľnejších“ účastníkov 
cestnej premávky (chodci, cyklisti, spolujazdci) (Baráková et al., 2010).  
Pre dopravné nehody je charakteristická dominancia mužov. Eisenstein (2015) 
poukazuje na to, že nadúmrtnosť mužov je odrazom najmä troch faktorov, 
ktoré sú podopreté štatistickými výskumami:  

 muži na svojich dopravných prostriedkoch precestujú ročne v priemere 
o 50% viac míľ ako ženy, 

 muži majú tendenciu k agresívnejšej jazde, 

 muži taktiež viac inklinujú k vedeniu vozidla pod vplyvom alkoholu. 
Najviac (103 r. 2016) smrteľných cestných dopravných nehôd na území 
Slovenska bolo na cestných komunikácie I. triedy. Vo všeobecnosti sú 
najnebezpečnejšie komunikácie bez stredových zvozidiel, kde protismerná 
premávka nie je nijako oddelená a práve predbiehacie manévre spôsobujú na 
týchto cestách najväčšie množstvo dopravných nehôd. Skvalitnenie dopravnej 
infraštruktúry v podobe budovania diaľnic a rýchlostných ciest zvyšuje 
bezpečnosť cestnej premávky. Najrizikovejšie úseky cestnej siete sú 
ovplyvňované nielen technickým stavom vozovky ale hlavne  správaním sa 
vodičov ako aj dodržiavaním dopravných predpisov a prispôsobovaním sa 
rizikovým situáciám. Rizikové úseky sú určované predovšetkým počtom 
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dopravných nehôd a sú diferencované na zimné a letné obdobie. Na Slovensku 
je vyčlenených  18 rizikových úsekov. Patria k ním napr. v  Bratislave Račianska 
a Bajkalská miestna komunikácia ako i Prístavný most. K ďalším stálym kritický 
úsekom patrí cesta I. triedy medzi Žilinou a Čadcou ako i jeden z 
najfrekventovanejších dopravných úsekov Slovenska, medzi Žilinou a Martinom 
I/18, hlavne úsek  pod Strečnom- Dubná skala. K rizikovým úsekom východného 
Slovenska je začlenená napr.  cesta I. triedy I/18, na úseku intravilánu  
krajského mesta Prešov, ktorá  patrila v rokoch 2014 a 2015 k najnehodovejším, 
najmä v letnom období. Za oba spomínané roky sa tu podľa štatistík Prezídia 
Policajného zboru udialo až 41 dopravných nehôd (MV SR, 2017). 
Znižovaním počtu dopravných nehôd dochádza i k znižovanie počtu úmrtí. 
Smrteľné dopravné nehody sa znížili (z 841 r. 1996) takmer dvojnásobne na 447 
obetí (r. 2015). Tento pozitívny fakt odzrkadľuje tiež priemerná hrubá miera 
úmrtnosti, ktorá sa znížila  z  1,52/10 tis. obyv. na  0,9/10 tis. obyv. Za obdobie 
rokov 1996-2015 hrubá miera úmrtnosti pri dopravných nehodách bola 1,3/10 
tis. obyv. V tomto období (mapa 1) a v tomto type úmrtnosti majú výrazne 
postavenie okresy napojené na horský priechod Donovaly a okresy napojené na 
hlavné mesto Slovenska – Bratislava  charakteristické vysokou intenzitou 
dennej dochádzky za prácou. Najnižšie hodnoty sú na východe republiky, 
konkrétne na jeho severnej časti, ktorá  je charakteristická nižšou hustotou 
cestnej siete s čím súvisí aj menší počet áut na cestách, čo sa môže prejavovať i 
vo veľmi nízkej dopravnej úmrtnosti. 
Aj napriek výraznému zníženiu počtu úmrtí v dôsledku dopravných nehôd stále 
evidujeme na cestách množstvo tragických nehôd, často označovaných ako 
zbytočných úmrtí. Medzi hlavné príčiny vzniku smrteľných dopravných nehôd 
na Slovensku v roku 2015 podľa Policajného Prezídia SR patrili: porušenie 
povinnosti vodiča (nevenovanie sa vedeniu vozidla, telefonovanie a pod.), 
neprimeraná rýchlosť jazdy, nesprávny spôsob jazdy, porušenie ustanovení o 
chodcoch, nesprávna jazda cez križovatku, nesprávne predchádzanie a i.Tento 
rapídny pokles dopravnej nehodovosti na Slovensku je výsledkom aplikácie 
viacerých účinných prevenčných opatrení. Medzi najefektívnejšie prevencie 
patria podľa Barákovej et al. (2010) najmä (obmedzenia najvyššej povolenej 
rýchlosti, úprava dopravného prostredia so spomaľovacími prahmi a 
cyklistickými chodníkmi, pravidelnejšie policajné intervencie v podobe hliadok, 
spomínané skvalitnenie cestnej infraštruktúry, zamedzenie riadenia vozidla pod 
vplyvom alkoholu).   

 



16. Slovenská demografická konferencia             64 
 

 
Mapa 1 Úmrtnosť obyvateľstva na dopravné nehody v okresoch SR v období rokov1996-2015 
(Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracoval, Bačo) 
 

Dopravná nehodovosť je na území Slovenskej republiky geograficky 
diferencovaná značne nerovnomerne. Porovnanie dvoch mapových výstupov 
(obr.1) poukazuje na v prvom sledovanom roku (1996) na vymedzenie vysokej 
úmrtnosti na dopravné nehody na severe Slovenska v regióne – Turiec (okresy 
Turčianske Teplice, Martin), ku ktorým sa pripájajú okresy  Ružomberok, 
Liptovský Mikuláš. Na severe sa k ním pridáva okres Dolný Kubín, kde pripadlo 
viac ako 2 dopravné nehody za  10/tis. obyv. (najviac v okrese Ružomberok 
3,4/10 tis. obyv.). Veľmi vysoká nehodovosť bola i na juhu stredného Slovenska 
v okrese Rimavská Sobota a v 3 okresoch východného Slovenska Vranov, 
Humenné a Sobrance. Na území západného Slovenska  problematickým je 
región v jeho centrálnej časti, ktorý je tvorený okresmi  s veľmi vysokou 
úmrtnosťou na dopravné nehody  - okresy Bratislavy, Pezinok, Senec, Hlohovec, 
Zlaté Moravce, Nové Zámky, Šaľa. V týchto okresoch dosiahla nehodovosť s 
vysokou hrubou mierou úmrtnosti v intervale  1,61 – 2,01 úmrtia dopravnými 
nehodami na 10/tis.obyv.). Dominantná časť okresov s podpriemernými 
hodnotami sa nachádza v okresoch východného Slovenska, kde dokonca 
nájdeme prípady bez smrteľnej dopravnej nehody. Zlepšením a dobudovávaní 
dopravnej infraštruktúry do roku 2015 nastali  v dopravnej nehodovosti výrazné 
zmeny, ktoré sa prejavili i úmrtnosti na cestách v regiónoch. Najvyššie hodnoty 
jednoznačne nadobudol okres Žarnovica, ktorý ako jediný svojou hrubou 
mierou úmrtnosti (3,8/10 tis. obyv.) konkuroval najrizikovejším okresom z roku 
1996. Výrazne sa zlepšila situácia v centrálnej časti západnom Slovenska 
vybudovaní rýchlostnej komunikácie R1, kde okresy priamo napojené na túto 
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komunikáciu znížili nehodovosť v úmrtí na podpriemernú alebo minimálnu  
napr. okres Zlaté Moravce. Zlepšila sa i situácia na hornom Považí. Vytvoril sa 
však nový región severo-južného smeru, na rozhraní stredného a východného 
Slovenska tvorený okresmi Rimavská Sobota, Brezno, Poprad, ktorým je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Na východnom Slovensku sa k okresu 
Humenné pridal okres Stropkov a úmrtnosť na dopravné nehody si znížili 
okresy s veľmi vysokou nehodovosťou Vranov nad Topľou a Sobrance na nízku. 

 
Obr. 1 Úmrtnosť obyvateľstva na dopravné nehody podľa pohlavia v okresoch SR v roku 1996 
a 2015 (Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracoval, Bačo) 

 

1996 

2016 
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Tento fakt sa nám potvrdil pri samotných hodnotách, ktoré v porovnaní s 
hodnotami celkového obyvateľstva a najmä neskôr v komparácii so ženami 
výrazne stúpli. Priemerná hodnota hrubej miery úmrtnosti za 20 ročné obdobie 
stúpla až na 2/10 tis. obyv. Nadpriemerné hodnoty vykazujú takmer identické 
okresy, s maximom v okrese Detva (2,8/10 tis. obyv.). Podpriemerné hodnoty 
vidíme opäť na severovýchode Slovenska. Pri porovnaní maxím z hraničných 
rokov v našom období pozorujeme aj napriek klesajúcej tendencii úmrtnosti 
vyššie maximum v roku 2015 ako v roku 1996. Okres Ružomberok dosiahol v 
roku 1996 svoje maximum v hodnote 5,2/10 tis. obyv. a okres Žarnovica v roku 
2015 s hodnotou 6,1/10 tis. obyv. (mapa 2,3,4).  

 
Mapa 2 Úmrtnosť mužov na dopravné nehody v okresoch SR v roku 1996  
(Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracoval, Bačo) 

 
Mapa 3 Úmrtnosť mužov na dopravné nehody v okresoch SR v roku2015  
(Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracoval, Bačo) 
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Mapa 4 Úmrtnosť mužov na dopravné nehody v okresoch SR v období rokov 1996-2015 
(Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracoval, Bačo) 
 

Tretia časť analýzy úmrtnosti na dopravné nehody opisuje úmrtia u ženského 
pohlavia. Hrubá miera úmrtnosti u žien aj napriek už relatívne nízkym 
hodnotám v prvom sledovanom roku, vykazuje taktiež pozitívny klesajúci trend. 
V roku 1996 bola jej priemerná hodnota na úrovni 0,7/10 tis. obyv., avšak aj 
táto pomerne nízka hodnota zaznamenala pokles v roku 2015 na hodnotu 
0,4/10 tis. obyv. Z máp 5-7je zrejmé, že najvyššie hodnoty vo všetkých troch 
výstupoch zastupovali najčastejšie okresy Žilinského samosprávneho kraja a to 
Ružomberok, Martin a najmä Turčianske Teplice.  

 
Mapa 5 Úmrtnosť žien na dopravné nehody v okresoch SR v roku 1996 (Zdroj: ŠÚ SR, 2016, 
spracoval, Bačo) 
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Mapa 6 Úmrtnosť žien na dopravné nehody v okresoch SR v roku 2015 (Zdroj: ŠÚ SR, 2016, 
spracoval, Bačo) 

 
Mapa 7 Úmrtnosť žien na dopravné nehody v okresoch SR v období 1996-2015 (Zdroj: ŠÚ SR, 
2016, spracoval, Bačo) 
 

4 Záver 

V Slovenskej republike, podobne ako v ďalších iných vyspelých štátoch Európy, 
sledujeme tendenciu predlžovania ľudského života, čo je výsledkom zlepšujúcej 
sa zdravotnej starostlivosti a tiež zvyšovaním povedomia u obyvateľstva 
o potrebnej vlastnej iniciatívy zameranej práve na ochranu svojho zdravia. 
Jednou z príčin smrti, ktorá sa dá do určitej miery veľmi dobre ovplyvniť 
skupinou opatrení sú vonkajšie príčiny. V štruktúre vonkajších príčin smrti 
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dominujú na Slovensku počas dvadsaťročného sledovaného obdobia úmrtia v 
dôsledku dopravných nehôd. Práve táto skupina príčin predstavovala v 
sledovanom časovom obdobínajpočetnejšiu skupinu tak pre mužov ako aj pre 
ženy. Priestorovo diferencované regióny na Slovensku nám odrážajú rôznu 
intenzitu sledovaného javu. Možno konštatovať, že miera úmrtnosti na túto 
príčinu klesá a to hlavne dobudovaním nových diaľničných ale aj rýchlostných  
cestných úsekov ako aj zavedením intervenčných opatrení najmä v posledných 
sledovaných rokoch.  
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