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Predslov 
 
Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti, drahí priatelia, 
 
 všetci si dávame otázky, študujeme, skúmame, analyzujeme, hľadáme a nachádzame 
odpovede. Ak do tohto procesu vložíme celú našu snahu, vynaložíme všetko úsilie, prichádza 
na konci strastiplnej cesty ten žiadaný pocit zadosťučinenia. Dopíšeme posledný riadok, 
urobíme poslednú úpravu a stlačíme „POSLAŤ“. Zaplaví nás pocit eufórie, že sme na konci.  
 Následne čakáme.  
 O niekoľko týždňov alebo mesiacov sa objaví v zozname správ nevýrazný e-mail. My 
ale tušíme, že je výnimočný. Prichádza ortieľ. Čítame rýchle riadok po riadku, hltáme slovo 
za slovom, len aby sme mali toto vynesenie rozsudku „z krku“ a  mohli prepnúť z režimu 
stresu. Dostavuje sa uvoľnenie, radosť alebo smútok, sklamanie a niekedy hnev i rozhorčenie.  
 Každému správnemu vedeckému pracovníkovi by nemal byť tento proces cudzí.  
Miroslav Disman píše: „Veda je to, čo za vedu považujú vedci v danom obore.“ Otázka znie, 
či to, čo robíme, je veda. 
 Odpoveď nie je ani zďaleka jednoduchá a už vôbec nie objektívna. Túto odpoveď 
nepoznajú ani samotní recenzenti, ktorí Vašu prácu oponujú. Oni poznajú vždy len svoj 
osobný profesionálny úsudok. Editor časopisu je už o niečo „múdrejší“, nakoľko má väčší 
záber názorov. Ani on Vám však nedá zaručenú objektívnu odpoveď. 
 Napriek tomu, je toto najlepšia metóda, ako sa k pravde dokážeme priblížiť. Recenzie 
nemajú za cieľ ponížiť človeka, ale ukázať mu možné úskalia, kde všade sa mýli. Na druhej 
strane nemajú za cieľ ani človeka chváliť.  Napriek možnej subjektívnosti ich celá veda 
uskutočňuje. A to čo robí, je správne. A o to sa snažíme i my. 
 Vďaka neutíchajúcej snahe Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 
(SŠDŠ), vďaka úsiliu jej vedúcich pracovníkov, ktorí dlhoročne a každoročne podporujú, 
organizujú a dohliadajú na výchovu novej generácie analytikov, sme boli za súčinnosti Klubu 
Dispersus a súkromných sponzorov, osobitne spoločnosti SAS Slovakia, schopní uskutočniť 
ďalší ročník „Prehliadky prác mladých štatistikov a demografov“. Akcia, ktorá dáva priestor 
študentom prezentovať hlavne seba a svoje výskumné práce, ale zároveň reprezentovať 
pedagogickú aktivitu pracovníkov vysokých škôl. 

Každá študentská práca prešla bedlivým okom staršieho kolegu s cieľom poukázať na 
možné nedostatky. Našou snahou však nebolo študentov odmietať a odkazovať ich na iné 
miesta, kde publikovať, ale oceniť i odmeniť ich snahu a snaživosť, ktorú preukázali nad 
rámec svojich študijných povinností. Preto sme zorganizovali i tento rok  pásmo zaujímavých 
prednášok analytikov a profesionálov z praxe, ktorí pomohli študentom nahliadnuť do 
analytickej kuchyne odborníkov zo súkromnej sféry. 

Veríme, že naša snaha nájde odozvu prostredníctvom budúcej kreatívnej vedeckej 
práce študentov na poli kvantitatívnych metód v súkromnej i štátnej sfére a zároveň budúcej 
generácii akademických pracovníkov. 

 
         

Editori 
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Koniec používania pohlavia ako rizikového faktora pri výpočte poistného 

A stop to using gender as a risk factor in calculating assurance premium 
 

Tatiana Bányiová,  Tatiana Bieliková 
 

Abstract: Council Directive 2004/113/EC places a ban on any form of discrimination of men 
and women in the access to, and supply of, goods and services. After an exception for 
insurance, commencing the end of the year 2012, it is not permitted to use gender as a factor 
in calculating assurance premium and claims in every new contract opened in any state of the 
European Union. This study investigates impact of introducing unified (unisex) mortality 
tables on the calculation of assurance premium for selected forms of pension insurance and 
life assurance. The result of thesis is graphical representation of differences in premiums paid 
by men and women. 

Abstrakt: Smernica Rady Európskej únie 2004/113/ES zakazuje akúkoľvek formu 
diskriminácie v prístupe k tovaru a službám. Po výnimke udelenej pre oblasť poisťovníctva sa 
od konca roku 2012 vo všetkých štátoch Európskej únie zakazuje použitie pohlavia ako 
faktora pri výpočte poistného a poistného plnenia vo všetkých nových zmluvách. Štúdia 
skúma dôsledky zavedenia zjednotených (unisex) úmrtnostných tabuliek pri vybraných 
typoch dôchodkového a životného poistenia. Výsledkom práce sú grafické zobrazenia 
rozdielov v platenom poistnom medzi mužmi a ženami. 

Key words: discrimination, annuity assurance, gender, mortality tables, life assurance.  

Kľúčové slová: diskriminácia, dôchodkové poistenie, pohlavie, úmrtnostné tabuľky, životné 
poistenie. 
 

Úvod 
Problematika diskriminácie patrí do sféry záujmov orgánov spoločenstva Európskej 

únie. Zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia bol zavedený prijatím smernice Rady 
2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi 
mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu. Členské krajiny 
Európskej únie však mali povolenú výnimku týkajúcu sa oblasti poisťovníctva, kedy môžu pri 
kalkulácii poistného a poistného plnenia využívať pohlavie ako relevantný rizikový faktor. 
Európsky súdny dvor rozhodol 1. marca 2011 v prípade č. 236/09 o zavedení zjednotených 
úmrtnostných tabuliek a zakázal tak využívanie pohlavia ako jedného z faktorov pri určovaní 
výšky poistného s účinnosťou platnou od 21. decembra 2012 pre všetky členské krajiny 
Európskej únie. Od daného dátumu budú ceny nových poistení rovnaké pre mužov a ženy. 
Cieľom príspevku je využitím grafických metód a poistno-matematických vzťahov pre 
životné a dôchodkové poistenie poukázať na oprávnenosť využitia pohlavia ako rizikového 
faktora pri kalkulácii poistného. 

1. Problematika poistného bez rozdielov 
Poistenie funguje na princípe čo najpresnejšieho objektívneho zhodnotenia rizika na 

základe čoho poisťovatelia stanovujú výšku poistného. Z daného vyplýva, že poisťovne sa 
snažia o čo najpresnejšie zachytenie súčasného stavu upisovaného rizika [1, s. 1]. Práve 
pohlavie je pre poisťovne užitočný, dlhodobý a stabilný indikátor rizika. Hodnotenie 
demografických ukazovateľov uskutočnili [3,4]. 

Na základe štatistík vyspelých ekonomických krajín dostupných na stránke eurostatu 
možno skonštatovať tendenciu vyššieho sklonu k úmrtnosti mužskej populácie v porovnaní so 
ženskou populáciou. Mužská populácia vykazuje túto tendenciu prakticky vo všetkých 
vekových skupinách, z čoho je zrejmé, že ženy žijú v priemere dlhšie ako muži [2, s. 54]. 
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Úmrtnostné tabuľky, ktoré poskytovali údaje o pravdepodobnosti úmrtia a nádeji na dožitie 
podľa vekovej skupiny a pohlavia budú od konca roku 2012 minulosťou. Prijaté rozhodnutie 
bude mať najväčší dopad na produkty životného a dôchodkového poistenia. Jednoduchá 
úvaha o vyššej úmrtnosti mužov v porovnaní so ženami naznačuje, že v poistení pre prípad 
úmrtia budú ženy po zjednotení úmrtnostných tabuliek platiť vyššie poistné a tak doplácať na 
vyššiu mužskú úmrtnosť. Ak sa zameriame na dôchodkové poistenie, tak dlhovekosť žien 
znamená zároveň dlhšie vyplácanie anuitného dôchodku a teda vyššie platené poistné. 
V dôchodkovom poistení naopak muži doplatia na dlhovekosť žien a budú platiť vyššie 
poistné. Tieto jednoduché úvahy vyvolávajú nielen polemiku o tvorbe zjednotených 
úmrtnostných tabuliek a čo najlepšom odhade rizika poisteného, ale aj o výške poistného pre 
spotrebiteľa. Zákaz použitia pohlavia pre určovanie cien poistného spôsobí dodatočné náklady 
poisťovní, ktoré sa prenesú na poistených. Dané náklady budú zahŕňať prerábanie databáz, 
marketingové zabezpečenie produktov, transformáciu poistného, zabezpečenie fungujúceho 
informačného systému a iné. Pri nezohľadnení pohlavia ako relevantného faktora pri vyčíslení 
poistného rizika sa budú musieť poisťovne zaoberať aj novým druhom rizika, ktoré bude 
vyplývať z rozdielneho množstva mužov a žien v poistnom kmeni. 

Z ekonomického hľadiska uplatňovanie tvorby cien na základe pohlavia znamená 
férové zaobchádzanie, pretože pohlavie, ktoré platí vyššie poistné, očakáva vyššie plnenie. 
Zákaz využívania cenovej tvorby s využitím pohlavia znamená, že muži v priemere dosiahnu 
iné plnenie ako ženy [5, s. 1].  

Tvorba poistného na báze rizík prináša spotrebiteľom možnosť uzavrieť vhodnejšie 
poistenie bez nadmernej solidárnosti. Prerozdelenie poistného z vysoko rizikových skupín na 
skupiny s nižším rizikom bude mať dopad na každého poisteného, ktorý uzavrie poistnú 
zmluvu po uvedenom dátume.  

2. Dopad použitia smernice Rady 2004/113/ES z 13.decembra 2004 na vybrané produkty 
poistenia 

Dôsledky použitia zjednotených úmrtnostných tabuliek na produkty životného 
a dôchodkového poistenia sme sa rozhodli skúmať vypracovaním vrstevnicových grafov 
v štatistickom programe R. Hlavným zdrojom výpočtov sú úmrtnostné tabuľky zostavené 
v Slovenskej republike za rok 2011 [6]. Jednotlivé typy poistenia sme si vybrali s cieľom 
poukázať na zvýšené poistné ako u mužov tak aj u žien. Všetky výpočty sme uskutočnili pre 
jednorazové netto poistné. 

V produktoch dôchodkového poistenia sa zameriame na dočasný predlehotný 
dôchodok, pričom uvažujeme poistených so vstupným vekom x  v intervale od 20 do 60 
rokov. Tento dôchodok bude vyplácaný počas života poisteného najviac n  rokov, pričom 
doba vyplácania poistného bude v rozmedzí 5-65 rokov. Výpočty sú pre zjednodušenie 
realizované na poistnú sumu vo výške 1 p. j. Pri výpočte netto poistného pomocou 
komutačných čísel využijeme nasledujúci vzorec [6, s. 46] 

x

nxx
nx D

NNä +−
=,  (1) 

Komutačné číslo   predstavuje diskontovaný počet osôb dožívajúcich sa veku , 
komutačné číslo   predstavuje súčet     od veku  až po koniec úmrtnostnej tabuľky, 
komutačné číslo     predstavuje súčet       od veku  až po koniec úmrtnostnej 
tabuľky. 

V grafickom znázornení označenom ako graf č. 1 sú vyobrazené rozdiely v netto 
poistnom, v dôsledku ktorých sa zvýši zaťaženie mužov a naopak zníži poistné pre ženy. 
Najväčšie rozdiely v poistnom pre mužov pozorujeme pri vyšších hodnotách vstupného veku 
poistenca a zároveň s dobou poistenia približne 30 rokov. Napríklad ak uzavrie daný typ 
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poistenia 50 ročný muž na dobu 30 rokov na poistnú sumu 1 €, jeho netto poistné sa zvýši 
o viac ako 1,14 €, čo predstavuje takmer 7 % pôvodnej výšky poistného. Použitím unisex 
tabuliek sa poistné pre ženy najviac zníži po vstupnom veku vyššom ako 50 rokov a zároveň 
s dobou poistenia nižšou ako 30 rokov. Na obdobnom jednoduchom príklade, ak uzavrie 50 
ročná žena poistenie na dobu 30 rokov bude jej netto poistné nižšie o 1,07 €. Rozdiel 0,07 € si 
môžeme vysvetliť zaokrúhľovaním pri tvorbe unisex úmrtnostných tabuliek. Z grafu vidíme, 
že rozdiely v platenom poistnom budú v rozpätí od 0,1 do 1,1 €. Ženy budú napriek svojej 
dlhovekosti platiť nižšie poistné, ktoré bude premietnuté do vyššieho poistného mužov.  

 

Graf 1: Vrstevnicový graf pre rozdiely v dočasnom predlehotnom dôchodku (v € ) 
Zdroj: vlastné spracovanie v programe R 

Druhým skúmaným dôchodkovým poistením je doživotný predlehotný dôchodok 
odložený o k  rokov. Ak sa x -ročná osoba poistí tak, že bude každoročne predlehotne 
dostávať 1 p. j., pokiaľ bude nažive, a tento dôchodok začne poberať od veku kx + . Výpočty 
sme uskutočnili pre vstupné veky poistenca od 20 do 60 rokov a s dobou odkladu do 65 
rokov. Jednorazové netto poistné je vyjadrené pomocou nasledujúceho vzorca [6, s.48]  

 
(2) 

 
Komutačné číslo   predstavuje diskontovaný počet osôb dožívajúcich sa veku , 

komutačné číslo     predstavuje súčet      od veku  až po koniec úmrtnostnej 
tabuľky. 

Na zobrazení grafu č. 2 vidíme vyššie poistné zaťaženie mužov v porovnaní so ženami 
v prípade použitia zjednotených úmrtnostných tabuliek. Rozdiely vo výške poistného sú tým 
vyššie, čím je vyšší vstupný vek a nižšia doba odkladu, pričom najdramatickejší rast 
zaznamenávame v nízkom vstupnom veku a zároveň vyššou dobou odkladu. Opätovne si na 
príklade ukážeme veľkosť rozdielov v platenom poistnom pri poistnej sume 1 €. Ak uzavrie 
daný typ poistenia 40 ročná žena s dobou odkladu 15 rokov, bude v dôsledku spoločných 
úmrtnostných tabuliek platiť nižšie netto poistné o 1,28 €, čo predstavuje takmer 10 % 
v súčasnosti plateného poistného. Ak by sme uvažovali s dobou odkladu 25 rokov, netto 
poistné by bolo nižšie o zhruba 14 % , v peňažnom vyjadrení  o 1,02 €.  

 

x

kx
xk D

N
ä +=|
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Graf 2: Vrstevnicový graf pre rozdiely v doživotnom dôchodku odloženom o k rokov (v € ) 
Zdroj: vlastné spracovanie v programe R 

Z oblasti životného poistenia sme si vybrali zmiešané poistenie, teda poistenie pre 
prípad dožitia alebo úmrtia. Ak sa poistí osoba vo vstupnom veku x , tak v prípade že zomrie 
do veku nx +  bude jej dedičom na konci roka úmrtia vyplatená 1 p. j. a ak sa dožije veku 

nx + bude 1 p. j. vyplatená poistenému. Pre grafické znázornenie príkladu sme použili 
rozmedzie vstupného veku od 20 do 60 rokov a poistnej doby od 5 do 65 rokov. Využili sme 
vzťah na výpočet jednorazového netto poistného pomocou komutačných čísel [6, s. 62] 

x

nxnxx
nx D

DMMA ++ +−
=,  (3) 

Komutačné číslo   predstavuje diskontovaný počet osôb dožívajúcich sa veku ,     
predstavuje diskontovaný počet osôb dožívajúcich sa veku ,   predstavuje súčet     
od veku  až po koniec úmrtnostnej tabuľky,     predstavuje súčet       od veku  
až po koniec úmrtnostnej tabuľky, komutačné číslo    predstavuje diskontovaný počet osôb 
zomretých veku . 

Keďže sa zmiešané poistenie skladá z poistenia pre prípad úmrtia, v ktorom pri 
zohľadnení pohlavia platia vyššie poistné muži a poistenia pre prípad dožitia, v ktorom 
naopak platia vyššie poistné ženy bude tento typ poistenia poznačený najmenšími rozdielmi 
pri použití unisex tabuliek. Dané tvrdenie môžeme sledovať na nižšie zobrazenom grafe č. 3, 
kde sú rozdiely v porovnaní s dôchodkovými poisteniami nižšie. Opäť si uvedieme krátky 
príklad na ukázanie rozdielov v platenom poistnom pre mužov. Ak 40 ročný muž uzavrie 
zmiešané poistenie do veku 70 rokov na poistnú sumu 1000 €, zaplatil by pri použití 
zjednotených úmrtnostných tabuliek približne o 14 € menej, čo predstavuje zhruba 2,5 % 
pôvodnej hodnoty netto poistného. Ak by sa poistná doba zvýšila na 40 rokov, tak by sa výška 
netto poistného použitím zjednotených úmrtnostných tabuliek znížila o 26 € (takmer 5,6 %). 
Ako pozorujeme z grafov, rozdiely medzi mužmi a ženami sú vzájomne kompenzované, čo 
bolo samozrejme očakávané.  
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Graf 3: Vrstevnicový graf pre rozdiely v zmiešanom poistení (v € ) 
Zdroj: vlastné spracovanie v programe R 

3. Záver 
V našom príspevku sme sa venovali netto poistnému, ale keďže v skutočnosti budú do 

vzorcov zakomponované aj dodatočné náklady, ktorých výšku je momentálne len veľmi 
náročné odhadnúť, dopad použitia unisex tabuliek na spotrebiteľov bude výraznejší. Tieto 
zvýšené náklady budú okrem „administratívnych“ (spojených s prechodom na unisex) 
zahŕňať aj náklady spojené s rozdielnym množstvom mužov a žien v poistnom kmeni 
jednotlivých poisťovní.  

Pri skúmaní dopadu použitia zjednotených úmrtnostných tabuliek na vybrané typy 
poistenia sme potvrdili, že muži budú platiť vyššie poistné v prípade dôchodkových poistení 
dôsledkom dlhovekosti žien. Ženy budú platiť vyššie poistné pri zmiešanom poistení 
a poistení pre prípad úmrtia. 

Keďže využívanie jednotnej úrovne poistného pre dve rozdielne rizikové skupiny bude 
odrádzať skupiny poistencov s nízkym rizikom a priťahovať vysoko rizikové skupiny, čím 
bude podlomená samotná podstata poistenia ako špecifickej služby, považujeme uplatňovanie 
pohlavia ako rizikového faktora za opodstatnené. 
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Modelovanie vplyvu vzdelania a skúseností na mzdy v SR 
Modelling the impact of education and experiences on wages in Slovakia 

 
Lukáš Buček 

 
Abstract: In this paper we analyse the impact of schooling and work experiences on nominal 
wage using linear and quantile regression. For our analyses we are using a modified Mincer 
wage equation in order to determine the role of individual variables. 

Abstrakt: V tejto práci analyzujeme vplyv vzdelávania a pracovných skúseností na výšku 
nominálnej mzdy použitím ako lineárnej tak aj kvantilovej regresie. Pre naše analýzy 
používame upravenú Mincerovu rovnicu, za účelom odhadu významu jednotlivých 
premenných. 

Key words: Mincer equation, quantile regression, education, experience 

Kľúčové slová: Mincerova rovnica, kvantilová regresia, vzdelanie, skúsenosti 

Úvod 
Empiricky získanú skúsenosť, že s vyšším vzdelaním a väčšími skúsenosťami prichádza 

taktiež aj vyššie mzdové ohodnotenie v tejto práci podrobíme analýze, pomocou Mincerovej 
mzdovej rovnice a na základe údajov z databázy EU SILC za Slovensko. Použitím klasického 
modelu lineárnej regresie očakávame narušenie predpokladu normality (z dôvodu extrémnych 
hodnôt), a teda predpokladáme použitie kvantilovej regresie. 

1. Model 
Na vyhodnotenie dát sme sa rozhodli použiť tzv. Mincerovu rovnicu. Pre jej pochopenie 

je potrebné objasniť, že počiatočný bod modelu akumulácie ľudského kapitálu je vzťah medzi 
mzdami (pozorovaná veličina) a úrovňou zručností jednotlivcov (nepozorovaná veličina) na 
trhu práce. Ten predstavuje rovnica: 

      Wt = Pt  Ht     (1) 
kde: 

• Wt je trhová mzda 
• Pt je cena za jednotku zručností 
• Ht je celkové množstvo zručností (ľudský kapitál) 

Po logaritmovaní vzťahu (1) máme: 
     log Wt = log Pt. + log Ht    (2) 
Hlavný prínos teórie ľudského kapitálu je vyvinúť prístup k špecifikácii Ht pomocou 

produkčnej funkcie a to tak, aby Ht mohlo byť vyjadrené ako funkcia pozorovaných 
premenných (alokácia času). 

Mincerova rovnica predstavuje štatistický vzťah medzi trhovou mzdou, vzdelaním 
a skúsenosťami. V takejto podobe je rovnica výlučne deskriptívna, a teda neinformuje o 
optimálnom množstve vzdelávania. Uvažujme: 

• Et: potenciálny príjem v čase t (pri práci na plný úväzok). Et predstavuje ľudský 
kapitál, 

• ct = kt  Et ako investície do ľudského kapitálu (napr. školenia), 
• kt: množstvo času (exogénne) venované školeniu (kt = 1 pokiaľ ide o študenta) 
• ρt: návratnosť školenia (alebo vzdelávania). 
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    Et+1 = Et + ct  ρt = Et (1 + kt  ρt)     (3) 
Pre počiatočné obdobie t= 0 hovoríme o potenciálnom príjme E0. 
                    (4) 
Rozdeľme časový horizont na dve obdobia, a to na školský a poškolský tréning 

• ρt = ρs pre školenie v škole 
• ρt = ρ0 pre školenie po škole 

odtiaľto: 

     Es = (1 + ρs)
s  E0 

                    (5) 
Po zlogaritmovaní potenciálnych príjmov a zohľadnení, že ρs aj ρ0 sú malé dostávame 
      =   + s  ρs  + ρ0             (6) 
Ďalšie kroky sú založené na potrebe zavedenia skúseností (X) do výrazu a to 

špecifikáciou kj (X) zavedením exogénnej miery akumulácie kapitálu po ukončení štúdia, 
berúc do úvahy, že v čase t = T – s = X dostávame Mincerovu mzdovú regresiu 

    ln(w(s, x)) = α0 + ρs s + β0  X + β1 X2   (7) 
Štandardný tvar Mincerovej mzdovej regresie je: 
  logWt = wt = β0 + β1  Schoolingt + β2  expt + β3  exp2

t +εt   (8) 
Kde exp označuje nahromadené skúsenosti na trhu práce, β0 je sumou ceny prenájmu 

ľudského kapitálu (logaritmovaná) a teda úroveň schopností a kde β1, β2 a β3 sú parametre, 
ktoré reprezentujú proces ktorým sa vzdelávanie a skúsenosti z trhu práce transformovali na 
schopnosti.[1] 

2. Dáta 
Na analýzu nám poslúžia údaje za roky 2006-2009 z databázy EU SILC 2011, ktorá je 

referenčným zdrojom pre porovnávacie štatistiky o rozdelení príjmov a sociálneho začlenenia 
na úrovni EÚ. Konkrétne sa jedná o údaje: 

1. Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem, 
týka sa náhrady peňažnej zložky zamestnancov v hotovosti, ktorú platí zamestnávateľ 

zamestnancovi. Obsahuje hodnotu akýchkoľvek sociálnych príspevkov a daní z príjmu, 
platených zamestnancom alebo ktorú platí zamestnávateľ za zamestnanca do systémov 
sociálnej poisťovne alebo daňovým úradom. [6] 

2. Vek, 
získaný ako rozdiel medzi rokom kedy boli dané dáta namerané a dátumom narodenia 

daného jednotlivca. 
3. Najvyššia dosiahnutá úroveň vzdelania podľa ISCED, 

stupnica ISCED pozná 6 úrovní vzdelania, pričom my sme ku každej priradili 
štandardnú dĺžku štúdia, napr. pre úroveň 2, teda „Nižšie sekundárne vzdelanie“ (druhý 
stupeň základného vzdelania) sme priradili koeficient 9, teda štandardný počet rokov potrebný 
na absolvovanie prvej a druhej úrovne vzdelania podľa ISCED. Tabuľka č. 1 zobrazuje 
spôsob priradenie koeficientu dĺžky trvania štúdia podľa jednotlivých úrovní vzdelania zo 
stupnice ISCED.  
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Tab. 1: Spôsob určovania dĺžky štúdia v rokoch 
Stupeň štandardná dĺžka štúdia 

ISCED 1 5 
ISCED 2 9 
ISCED 3 13 
ISCED 4 14 
ISCED 5 18 
ISCED 6 21 

Zdroj: [5], vlastné spracovanie 
V sledovanom období nebol pozorovaný ani jeden jednotlivec so vzdelaním na 

najvyššej úrovni ISCED 6. 
4. Skúsenosti, 

pre účely analýzy budeme za dĺžku získavania skúseností na pracovnom trhu považovať 
rozdiel medzi vekom a trvaním vzdelania každého jednotlivca. 

V našom prípade sú tak v lineárnej ako aj v kvantilovej regresii vysvetľujúcimi 
premennými vzdelanie, skúsenosti a skúsenosti2. Vysvetľovanou premennou je príjem 
v podobe hrubého peňažného príjmu zo zamestnania alebo jemu blízkeho príjmu. 

Počet pozorovaní v jednotlivých rokoch sa výrazne líší, čo zachytáva Tabuľka č. 2.: 
Tab. 2: Počet pozorovaní v jednotlivých rokoch 

rok počet pozorovaní 
2006 1714 

2007 3578 

2008 5662 

2009 5399 
Zdroj: EU SILC, vlastné spracovanie 

Pojem panelové dáta vzťahuje na pozorovania prierezových dát za viacero časových 
období, resp. na akýkoľvek súbor dát s opakovanými pozorovaniami tých istých individualít, 
pričom za individuality možno považovať zamestnancov, domácností, firmy, odvetvia 
priemyslu, regióny, krajiny atď. [2] [3] 

Pri analýze týchto panelových údajov sme sa rozhodli využiť kvantilovú regresiu 
a porovnať takto získané odhady s tými, ktoré dostaneme použitím lineárnej regresie. 
Kvantilová regresia predstavená Koenkerom a Bassettom v roku 1978 je založená na 
myšlienke, že populáciu možno deliť na rovnako veľké skupiny (polovice, kvartily, decily, 
percentily), vo všeobecnosti kvantily, na odhad podmienených kvantilových funkcií 
a modelov, v ktorých kvantily podmieneného rozdelenia premenných sú vyjadrené ako 
funkcie pozorovaných vysvetľujúcich premenných. [4] 

3. Výsledky 
Dostupné údaje sme analyzovali v prostredí štatistického softvéru R v. 2.15.1. Pri 

analýze sme vychádzali z vyššie opísaného štandardného modelu Mincerovej rovnice. 
Tak ako sme predpokladali v úvode, Jarque-Berov test odhalil v modeli narušenie 

predpokladu normality, čo zobrazuje Tabuľka č. 3: 
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Tab. 3: Výsledky modelu pre panelové údaje 

Jarque - Bera Normality Test p-hodnota < 2.2e-16 
Breusch-Pagan test p-hodnota < 2.2e-16 
R2 0.07212 
Korigované R2 0.07210 

VIF 
vzdelanie 1.028 
skúsenosti 19.477 
skúsenost^2 19.531 

   
Zdroj: vlastné spracovanie 

Model náhodných efektov panelových dát vysvetľuje 7,21% variability vysvetľovanej 
premennej, pričom p-hodnota je menšia ako 2.22e-16 a teda model je významný. V modely 
sme taktiež odhalili prítomnosť heteroskedasticity a multikolinearity. 

Rozhodli sme sa analyzovať údaje za jednotlivé roky, a to nie len využitím lineárnej 
regresie, ale aj kvantilovej regresie, ktorej odhady zobrazuje Obrázok č. 1: 

 
Obrázok 1: Odhad modelu kvantilovej regresie pre rok 2009 

Zdroj: EU SILC, vlastné spracovanie 
Odhady pre ostatné roky vyzerajú obdobne a na ich základe môžeme usúdiť, že kým 

spočiatku s rastúcou mzdou význam vzdelania klesá, v ďalších kvantiloch význam vzdelania 
osciluje v intervale (0,07;0,09). Pri vplyve skúseností na nominálnu mzdu pozorujeme 
klesajúcu tendenciu, pričom ale pri kvadratickom člene tejto premennej pozorujeme záporné 
znamienko čo naznačuje konkávny rast a od istej úrovne premenných môže s vyššou 
hodnotou skúseností súvisieť pokles mzdy. 
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Prakticky k totožným záverom dôjdeme aj pri pohľade na odhady koeficientov 
pomocou lineárneho modelu, kde sme sa po odhalení problémov s heteroskedasticitou 
Breusch-Pagan testom rozhodli na presnejší odhad regresných koeficientov použiť robustnú 
variančno-kovariančnú maticu. Koeficienty zobrazuje Tabuľka 4.: 

Tabuľka 4: Odhady lineárnych modelov pre roky 2006-2009 

  2006 2007 2008 2009 
(Konštanta) ***1,201 ***0,9428 ***1,4293 ***5,5114 

  (0,205) (0,142) (0,111) (0,114) 

Vzdelanie ***0,1136 ***0,1322 ***0,125 ***0,1078 

  (0,010) (0,007) (0,006) (0,006) 

Skúsenosti ***0,1287 ***0,1476 ***0,1393 ***0,1289 

  (0,009) (0,007) (0,005) (0,005) 

Skúsenosti^2 ***-0,0021 ***-0,0025 ***-0,0023 ***-0,0022 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
Zdroj: EU SILC, vlastné spracovanie, čísla v zátvorkách predstavujú štandardné chyby. 

4. Záver 
V panelových dátach sme odhalili narušenie predpokladu normality a taktiež prítomnosť 

heteroskedasticity. Kvantilovou a lineárnou regresiou sme došli k podobným výsledkom, 
podľa ktorých má vzdelanie pozitívny vplyv na rast mzdy len do istej úrovne, no následne sa 
jeho vplyv zmenšuje, pričom kvadratický člen naznačuje negatívny vplyv vzdelania na výšku 
mzdy. Obdobne je to aj so skúsenosťami, ktorých vplyv na mzdu s jej rastom klesá a taktiež 
kvadratický člen naznačuje negatívny vplyv skúseností na úroveň mzdy. 
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Analýza výskytu zhubných nádorov v SR  
Occurence analysis of malignant tumors in Slovakia  

 
Maroš Buranský 

 
Abstract: The article examines the occurrence of malignant tumors in Slovakia.The primary 
goal is to show changes in localizations of malignant tumors of men and women. After 
cardiovascular diseases , malignant tumors are one of the biggest threats of society. We have 
to expect increasing number of these diseases in future. 

Abstrakt: Článok sa venuje zhodnoteniu výskytu zhubných nádorov na Slovensku. Cieľom je 
zhodnotiť zmeny v lokalizáciach zhubných nádorov u mužov a žien. Zhubné nádory  sa 
stávajú po kardiovaskulárnych ochoreniach jednou z najväčších hrozieb spoločnosti a je 
tendencia , že počet ochorení bude stúpať. 

Key words:  malignant tumors, occurrence, analysis , Slovak republic 

Kľúčové slová: zhubné nádory, analýza ,výskyt, Slovenská republika 

1. Úvod 
Cieľom článku je poukázať na zmenu v incidencii zhubných nádorov u mužov a žien na 

Slovensku v minulosti až po súčasnosť a taktiež zhodnotiť možné príčiny týchto zmien. 
Počtom 92 022 hospitalizácií zaujali nádory v roku 2002 3. miesto za chorobami 

tráviacej a obehovej sústavy. [9] Chorí na choroby dýchacej sústavy a na vonkajšie príčiny sa 
v poradí príčin hospitalizácií vzájomne striedajú. Z hľadiska pohlaví možno povedať, že u 
mužov prevládajú choroby obehovej, potom sa striedajú choroby tráviacej sústavy s 
vonkajšími príčinami a päticu najčastejších príčin hospitalizácie uzatvárajú choroby dýchacej 
sústavy a nádory. U žien možno povedať, že poradie príčin ostáva nemenné: choroby 
obehovej sústavy, choroby tráviacej sústavy, nádory, choroby dýchacej sústavy a vonkajšie 
príčiny. [7] 

Údaje o incidencii zhubných nádorov (ZN) na Slovensku indikujú trvalé zvyšovanie 
nových prípadov onkologických ochorení a zmeny trendov nádorov.  

 U mužov ide o zvyšovanie incidencie nádorov pľúc, kolorekta a prostaty. U žien 
vzrastá počet nádorov prsníkov, kolorekta a genitálií. Dobrým znakom je, že úroveň mortality 
na zhubné nádory si zachováva stabilné hodnoty. 

 
2. Analýza výskytu zhubných nádorov v SR v minulosti a dnes 

V roku 1968 mali počtom novozistených  prípadov ochorení dominantné postavenie ZN 
žalúdka, tak ako u mužov, aj u žien . V roku 1983 sa však u mužov na prvé miesto postupne 
dostali ZN pľúc, čo ukazuje aj tabuľka 1. V poslednom období sme však zaznamenali  
priaznivé zmeny v ich vývoji . To sa prejavuje aj na klesajúcich hodnotách mortality na ZN, 
keďže ZN pľúc sa vyznačujú vysokou letalitou. [3] Existuje množstvo látok, ktoré podporujú 
vznik rakoviny pľúc. Najväčším nebezpečenstvom je však bezpochyby fajčenie, fajčiari (resp. 
bývalí fajčiari) vôbec predstavujú 90 % všetkých rakovinových ochorení pľúc. Z ďalších 
príčin to môže byť napríklad azbestový prach, arzénové zlúčeniny, benzén z palív, 
rádioaktívne látky atď. 
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Tab. 1: Počty a podiely (%) hlavných lokalizácií zhubných nádorov na Slovensku u mužov 
v rokoch 1968- 2004 

Zdroj údajov: [3] 
 
 V súčasnosti jednu z dominantných lokalizácií u mužov predstavujú ZN kolorekta. V 
súčasnosti používanej desiatej verzii MKCH (medzinárodná klasifikácia chorôb) sa zachovalo 
pôvodné delenie hrubého čreva, ale zhubné nádory konečníka sa zadelili do troch 
samostatných lokalizácií: nádory rektosigmoidového spojenia, konečníka a zvlášť anusu spolu 
s análnym kanálom. [8] Napriek tomuto podrobnému deleniu sa však v posledných rokoch 
tieto nádory v epidemiologických, ale i klinických štúdiách spájajú do jednej veľkej skupiny, 
označovanej ako nádory kolorekta. 
 Zhubné nádory hrubého čreva sa považujú za indikátor prosperity a vysokej životnej 
úrovne vyspelých krajín s vysokým prívodom energie v strave bohatej na tuky a živočíšne 
bielkoviny s malým podielom rastlinných vlákien, čerstvého ovocia a zeleniny. Karcinómy 
rekta majú podobný, ale slabší vzťah k uvedeným zložkám stravy. [1]    
 Na Slovensku majú zhubné nádory kolorekta dominantné postavenie počtami 
novozistených ochorení spolu u mužov a žien už od roku 1995. [8] 
 Ďalší významný problém u mužov predstavujú trvale narastajúce hodnoty incidencie1 
ZN prostaty. Takýto vývoj je tesne viazaný na priemernú dĺžku života mužov, teda na rastúcu 
proporciu príslušníkov starších vekových skupín mužskej populácie. S trvalým vzostupom 
karcinómov prostaty treba u nás počítať i v budúcnosti vzhľadom na starnutie populácie, čo je 
typický aspekt vývoja populácie vo všetkých vyspelých krajinách. [3] 
 

Tab. 2: Počty a podiely (%) hlavných lokalizácií zhubných nádorov na Slovensku u žien 
v rokoch 1968- 2004 

 
Zdroj údajov: [3] 
 
 U žien tvoria trvale významnú a postupne narastajúcu prioritu zhubné nádory prsníka. 
Rast incidencie je typický pre všetky vyspelé krajiny s pomerne vyššou prípadne rastúcou 
strednou dĺžkou života. Hodnoty štandardizovanej incidencie sú v porovnaní s vyspelými 
štátmi západnej Európy stále priemerné. Napriek kontinuálne rastúcej incidencii dochádza 

                                                 
1 Incidenciou označujeme v epidemiológii počet novovznikutých ochorení počas určitého obdobia (najčastejšie 
roku) na určitom území. 

žalúdok pľúca kolorektum prostata
ROK   Abs            Perc. (%)   Abs           Perc. (%)   Abs         Perc. (%)   Abs       Perc. (%)
1968    1349            20,5   1249          18,9     507             7,7   345           5,2
1983      841              9,6   2135          24,3     907            10,3   576           6,6
1998      665              5,9   1932          17,1   1583            14,1   924           8,2
2001      571              5,1   1791          15,9   1622            14,4  1004          8,9
2004      617             4,8   1892          14,7   1971            15,3  1220          9,5

prsník žalúdok kolorektum krčok maternice
ROK   Abs            Perc. (%)   Abs           Perc. (%)   Abs         Perc. (%)   Abs       Perc. (%)
1968      812            14,0   902           15,6     462             8,0   503           8,7
1983    1002           14,4   519             7,5     698            10,0   441           6,3
1998    1767           17,2   396             3,9   1175            11,4   535           5,2
2001    1827           17,6   352             3,4   1215            11,7   511           4,9
2004    2177           17,7   417             3,4   1431            11,7   608           5,0
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v posledných rokoch k stabilizácii až poklesu ich mortality. To sa podarilo dosiahnuť plošne 
a pravidelne uskutočňovaným skríningom a mamografiou.  
 Nemôžeme však byť  spokojní  s viac alebo menej stabilizovaným trendom incidencie 
ZN krčka maternice a paralelne prebiehajúcim vývojom hodnôt mortality. Obidva ukazovatele 
sú v medzinárodnom porovnaní vysoké. V rozhodujúcej miere za to môže nedostatočné 
vyhľadávanie a takmer neexistujúci celoplošný skríning včasných štádií ochorenia . [3] 
 
3. Analýza výskytu zhubných nádorov v SR v r. 2003-2007 
 V roku 2003, z celkového počtu 12 159 ochorení ,sú  u mužov na Slovensku na prvom 
mieste v rebríčku výskytu ZN po prvýkrát nádory kolorekta (1816 prípadov ochorení, 
14,94%), ktoré počtom v absolútnych hodnotách predbehli aj výskyt nádorov priedušnice, 
priedušiek a pľúc (1812 prípadov, 14,9 %) K nádorom kolorekta patria zhubný nádor hrubého 
čreva, rektosigmoidálneho spojenia, konečníka, anu a análneho kanála. Na treťom mieste sa 
vyskytovali nemelanómové nádory kože (1748 prípadov, 14,38 %). Ďalšie najviac 
vyskytujúce sa, sú karcinóm prostaty (1130 prípadov, 9,29%) a nádory močového mechúra 
(537 prípadov, 4,42%).  
 U žien, z celkového počtu 11 841 zistených ochorení, sa na prvom mieste spomedzi 
zhubných nádorov najčastejšie objavovali karcinómy prsníka (2016 prípadov, 17,03%), 
nasledované ne-melanómovými nádormi kože (1979 prípadov, 16,71%), nádormi kolorekta 
(1344 prípadov, 11,34%), nádormi tela maternice (778 prípadov, 6,57%) a nádormi krčku 
maternice (550 prípadov, 4,64%). 
 V roku 2004 stúpol celkový počet ochorení na 12 894. Jediný pokles spomedzi 
hlavných lokalizácií nádorov u mužov bol zaznamenaný pri nádoroch močového mechúra. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpol najviac výskyt nemelanómových nádorov kože. 
V absolútnych číslach to predstavovalo nárast 235 ochorení. V rebríčku výskytu ZN sa 
nemelanómové nádory kože dostali na druhé miesto.  
 Nárast ochorení bol zaznamenaný aj u žien. Zaregistrovaných bolo 12 277 ochorení. 
Poradie výskytu hlavných lokalizácií ZN sa nezmenilo a na prvom mieste zostali karcinómy 
prsníka, ktoré zaznamenali aj najväčší nárast. Ich počet stúpol na 2177 prípadov. 
 Za rok 2005 sa poradie výskytu ZN u mužov nezmenilo, celkový počet ochorení 
vzrástol na 13 013. U žien nebol nárast taktiež dramatický kedy bolo zaevidovaných 12 410 
ochorení.  
 Najväčší percentuálny podiel spomedzi nádorov u mužov stále predstavujú ZN 
kolorekta nasledované nemelanómovými nádormi kože. Pribúda nádorov prostaty aj pľúc, ZN 
močového mechúra sa držia na stabilnej úrovni. 
 U žien naopak ubudlo nádorov kolorekta a taktiež ZN pohlavných orgánov, najčastejší 
je ZN prsníka nasledovaný nádormi kože. 
 V roku 2006 bolo na Slovensku zaznamenaných spolu 25 894 novozistených ochorení, 
z toho 13 241 u mužov a 12 653 u žien.  

  Z celkového počtu ochorení sú u mužov na Slovensku na prvom mieste v rebríčku 
výskytu ZN po prvýkrát nemelanómové nádory kože (2059 prípadov), ktoré počtom v 
absolútnych hodnotách predbehli aj výskyt nádorov kolorekta (1901 prípadov). Pri nádoroch 
priedušnice, priedušiek a pľúc však prišlo k poklesu absolútnych hodnôt ochorení. 
 U žien zostáva rebríček hlavných lokalizácií nezmenený. Podiel nádorov kože sa už 
približuje k podielu nádorov prsníka. Klesol počet ochorení krčka maternice. Tu môžu byť 
hodnoty ovplyvnené preventívnymi aktivitami v gynekologickej oblasti onkológie. 
 Rok 2007 je charakteristický dramatickým nárastom ochorení. U mužov to bolo 14 164 
novozistených ochorení, u žien 13 967. 
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 Tento prudký nárast je zapríčinený u mužov najmä zvýšením počtu nádorov prostaty, 
kolorekta a nádorov kože. U žien bol zaznamenaný dramatický vzostup nádorov prsníka 
a kože.  
 Za celé sledované obdobie zachytáva tieto počty tabuľka č.3. 
 
Tab. 3: Počty a podiely (%) hlavných lokalizácií zhubných nádorov na Slovensku u mužov 

v rokoch 2003-2007 

 
Zdroj údajov: [2-6] 
 

Tab. 4: Počty a podiely (%) hlavných lokalizácií zhubných nádorov na Slovensku u žien 
v rokoch 2003-2007 

 
Zdroj údajov: [2-6] 

4. Záver 
  Zo všetkých nádorov na Slovensku sa z hľadiska početnosti výskytu dostali na prvé 
miesto nemelanómové nádory kože ako u mužov, tak aj u žien. Tieto nádory sa vo väčšine 
krajín, pre ich dobrú prognózu ani neevidujú. Výskyt nemelanómovej rakoviny kože je 
častejší so stúpajúcim vekom a preto treba aj do budúcnosti očakávať nárast počtu ochorení. 
 Celkovo pri ZN treba očakávať stúpanie výskytu ochorení a to kvôli narastajúcej  
strednej dĺžke života a zvýšenému počtu obyvateľstva vo vekových skupinách nad 55 rokov, 
kde je výskyt nádorov oveľa vyšší. 
 Treba mať na zreteli, že ZN predstavujú po kardiovaskulárnych ochoreniach jednu 
z najväčších hrozieb. Skúsenosti z mnohých krajín ukazujú, že je možné stúpajúcu incidenciu 
a mortalitu na onkologické ochorenia nielen spomaliť, ale i zastaviť. Pomôcť tomu môžu 
onkologické programy a intervencie, vychádzajúce z aktuálnych priorít meniacich sa podľa 
výskytu ZN jednotlivých lokalizácií a typov. [3] 

Literatúra 
 
[1] MCMICHAEL, A. J., GILES, G. G.: Colorectal cancer. Cancer surveys 1994; 19: 77 – 98 
[2] NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ, 2007. Incidencia zhubných nádorov 

v Slovenskej republike 2003, 2. vydanie , s. 1-42 . ISBN 978-80-89292-03-5 
[3] NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ, 2008. Incidencia zhubných nádorov 

v Slovenskej republike 2004, s. 1-43 . ISBN 978-80-89292-04-2 

 kolorektum
priedušnica, 

priedušky, pľúca
nemelanómové 

nádory kože prostata močový mechúr
ROK   Abs            Perc. (%)   Abs           Perc. (%)   Abs         Perc. (%)   Abs       Perc. (%)   Abs       Perc. (%)
2003   1816             14,94  1812             14,90   1748             14,38  1130           9,29    537          4,42
2004   1971             15,29  1892             14,67   1983             15,38  1220           9,46    505          3,92
2005   2001             15,38  1935             14,87   1973             15,16  1264           9,71    511          3,93
2006   1901             14,36  1880             14,20   2059             15,55  1355          10,23    549          4,15
2007   1943             13,72  1875             13,24   2444             17,26  1585          11,19    609          4,30

prsník
nemelanómové 

nádory kože  kolorektum telo maternice krčok maternice
ROK   Abs            Perc. (%)   Abs           Perc. (%)   Abs         Perc. (%)   Abs       Perc. (%)   Abs       Perc. (%)
2003   2016           17,03  1979           16,71   1344             11,35    778         6,57    550        4,64
2004   2177           17,73  2022           16,47   1431             11,66    812         6,61    608        4,95
2005   2198           17,71  2069           16,67   1392             11,22    772         6,22    607        4,89
2006   2264           18,02  2191           17,44   1429             11,37    800         6,37    526        4,19
2007   2423           19,29  2576           20,50   1411             11,23    901         7,17    627        4,99



22 Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 

 

[4] NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ, 2009. Incidencia zhubných nádorov 
v Slovenskej republike 2005, s. 1-39 . ISBN 978-80-89292-15-8 

[5] NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ, 2010. Incidencia zhubných nádorov 
v Slovenskej republike 2006, s. 1-41 . ISBN 978-80-89292-21-9 

[6] NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ, 2012. Incidencia zhubných nádorov 
v Slovenskej republike 2007, s. 1-19 . ISBN 978-80-89292-27-1 

[7] NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ, 2010. Zdravotnícka ročenka 
Slovenskej republiky 2009, s. 39. ISBN 978-80-89292-23-3 

[8] PARKIN, D. M., WHELAN, S. L., FERLAY, J. et al. (eds.): Cancer Incidence in Five 
Continents Vol. VIII. IARC Scientific Publications No. 155. Lyon, IARC 2002: 781 

[9] ÚSTAV ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ A ŠTATISTIKY,2004. Sme zdraví? ... Vybrané 
ukazovatele zo zdravotníckej štatistiky SR, str.15. 

Adresa autora: 
Maroš Buranský  
Katedra humánnej geografie a demografie 
Prírodovedecká fakulta 
Univerzita Komenského 
Mlynská dolina 
84215 Bratislava 
buransky.maros@gmail.com 

 

 



 Výpočtová štatistika  –  2012  –  Computational Statistics 23 

  

Porovnanie Bühlmannovho-Straubovho a hierarchického modelu 
kredibility pri výpočte netto poistného 

Comparison of the Bühlmann-Straub and hierarchical credibility models to 
estimate the net premium 

 
Ondrej Dúžik 

 
Abstract: The purpose of this contribution is to compare two ways of estimating net 
insurance for the following tariff period. This comparison is based on real data from 
compulsory insurance of liability for the damage caused by the motor vehicle of the unnamed 
insurance company operating on the Slovak insurance market – the used models are the 
Bühlmann-Straub credibility model and the hierarchical credibility model which set out from 
Bayesian statistics. 

Abstrakt: Cieľom príspevku je na základe reálnych údajov z povinného zmluvného poistenia 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vybratej poisťovne, ktorá 
pôsobí na slovenskom poistnom trhu porovnať dva spôsoby výpočtu netto poistného pre 
nasledujúce tarifné obdobie - Bühlmannov-Straubov model kredibility a hierarchický model 
kredibility, ktoré vychádzajú z bayesovskej štatistiky. 

Key words: Bühlmann-Straub credibility model, hierarchical credibility model, credibility 
theory, net insurance. 

Kľúčové slová: Bühlmannov-Straubov model kredibility, hierarchický model kredibility, 
teória kredibility, netto poistné. 

Úvod 
Teória kredibility vznikla ako dôsledok riešenia praktických aktuárskych problémov 

začiatkom 20. storočia v Severnej Amerike, kedy boli publikované práce Alberta 
H. Mowbraya (1914) a Alberta W. Whitneya (1918), ktoré sa zaoberali problémom 
stanovenia poistného [2]. Teória kredibility patrí medzi techniky skúsenostného tarifovania 
a poskytuje moderný prístup v kalkulácii netto poistného, predovšetkým v neživotnom 
poistení. Táto oblasť poistnej matematiky vychádza z bayesovskej štatistiky a využíva metódy 
a postupy štatistickej indukcie, regresnej analýzy, analýzy časových radov a pod.[3]. 

Bayesovské štatistiky je vhodné využiť, ak analytik disponuje okrem informácií 
získaných z výberového súboru, ktorý analyzuje aj inými relevantnými informáciami. Ich 
hlavnou výhodou je to, že dokážu skombinovať vlastné (individuálne) údaje s údajmi, ktoré 
pochádzajú z iných zdrojov. Kredibilné poistné môžeme teda považovať za kompromis medzi 
individuálnym poistným (poistným určeným výlučne z údajov o individuálnom riziku) 
a kolektívnym poistným (poistným určeným z údajov o kolektívnom riziku). Napríklad pri 
novovznikajúcej poisťovni, ktorá nemá vytvorené ešte žiadne portfólio sa bude klásť veľký 
dôraz na poistné portfóliá iných poisťovní. Naopak, poisťovňa, ktorá na trhu už pôsobí 
niekoľko rokov, bude zrejme vychádzať viac z vlastných skúseností. Práve bayesovská teória 
kredibility umožňuje sofistikovane využiť okrem informácií z vlastných zdrojov aj iné 
relevantné informácie. 

1. Bühlmannov-Straubov model kredibility a jeho využitie pri výpočte netto poistného 
Bühlmannov-Straubov (B-S) model je najdôležitejší model v modernej teórii 

kredibility. Jeho význam spočíva v širokých možnostiach jeho aplikácie v aktuárskej praxi 
neživotného poistenia, životného poistenia a zaistení. Okrem toho B-S model predstavuje 
základ pre ďalšie špecifickejšie modely kredibility, ako sú hierarchické, viacrozmerné alebo 
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regresné modely kredibility. Na základe prác Hansa Bühlmanna, Erwina Strauba a ich 
pokračovateľov sa stále rozvíja tzv. empirická bayesovská teória kredibility, ktorá 
v porovnaní s bayesovskou teóriou kredibility vyžaduje menej matematických schopností, 
menej výpočtových zdrojov a nevyžaduje výber apriórneho rozdelenia, čo môže byť niekedy 
zložité rozhodovanie. 

Predpokladajme, že portfólio povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je rozdelené do I=12 tarifných tried, pre 
ktoré chceme stanoviť netto poistné. Nech i-tá tarifná trieda (i=1, 2, ..., I) je charakterizovaná 
individuálnym profilom rizika ϑi, ktorý je realizáciou náhodnej premennej θi. Pri stanovení 
netto poistného pre jednotlivé tarifné triedy budeme vychádzať z charakteristík: 

Sij – agregovaná výška poistných škôd1 pre riziko i v roku j ( j = 1, 2, ... n ), 
wij – počet poistení pre  riziko i v roku j, - počet poistných zmlúv v danom roku2,  

Xij = 
Sij

wij
 - priemerná ročná výška poistných plnení pre riziko i v roku j, 

ktoré sú štandardne známe.3 
 
Charakteristiky z i-tej tarifnej triedy: 

μ(θi)=E Xij|θi  individuálne poistné 
σ2(θi)=Var Xij|θi ·wij rozptyl v i-tej rizikovej triede 

Charakteristiky z celého portfólia: 
μ0=E μ(θi)  kolektívne poistné 
σ2=E σ2(θi)  stredná hodnota vnútroskupinových rozptylov 
τ2=Var μ(θi)  medziskupinový rozptyl 
 

Homogénny kredibilný odhad netto poistného v B-S modeli má podľa [3] tvar: 
 μ θi

    (   )  Xi    (1) 

kde zi  je faktor kredibility pre i-tu tarifnú triedu a vypočíta sa podľa vzťahu:    
 zi=

wi•
wi•+κ

         (2) 

pričom κ je koeficient kredibility, ktorý sa odhadne na základe vzťahu4:  

 κ= σ2 
τ2     alebo    κ = 1
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kde c je konštanta, ktorá má tvar: 
  
  (4) 
 
Odhadom individuálneho poistného je vážený aritmetický priemer Xij v i-tej tarifnej triede 
s váhami wij:  
  (5) 
 
                                                 
1  Poistná škoda v tomto prípade = rezerva + poistné plnenia. 
2  wi• - sú kumulatívne súčty poistení pre jednotlivé tarifné triedy; w•j - sú kumulatívne počty poistení pre 

jednotlivé roky; w•• - celkový počet poistení. 
3  Prevzaté z [3]: ŠOLTÉS, E. Modely kredibility na výpočet poistného. Prvé vydanie.  Bratislava: Ekonóm, 

2009. s.  24. 
4  Charakteristika F= MSM

MSE
 sa používa v analýze rozptylu. Čím je charakteristika F väčšia, tým sú rozdiely medzi 

tarifnými triedami preukázateľnejšie. 
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Tab. 1: Počet poistení pre jednotlivé tarifné triedy 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6
2007 782          598          730          96            88            52            6 672       6 479       9 197       1 562       1 564       1 045       28 865         
2008 328          207          178          28            25            14            7 546       6 376       7 941       1 303       1 242       1 054       26 242         
2009 385          317          413          98            75            93            7 536       6 458       9 728       2 124       2 130       1 923       31 280         
2010 1 251       1 051       2 762       618          661          506          12 021     10 521     26 132     6 612       9 335       6 650       78 120         
2011 1 299       1 036       2 706       485          555          399          12 191     10 885     29 300     7 212       10 218     7 689       83 975         

Spolu (wi •) 4 045     3 209     6 789     1 325     1 404     1 064     45 966   40 719   82 298   18 813   24 489   18 361   248 482      

Rok
j

Počet poistení pre tarifnú triedu  ( wij ) Spolu
(w •j)

 
 

Tab. 2: Agregovaná výška poistných škôd 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6
2007 100 054    124 399    79 955      6 559        11 701      8 450        350 011        703 163        620 861        113 207        225 912        112 382        2 456 654         

2008 19 799      31 422      7 788        2 490        14 288      0 319 812        395 520        395 555        102 598        122 409        62 091          1 473 772         

2009 14 542      22 513      11 235      4 805        7 442        18 572      265 313        238 976        435 837        61 571          101 971        112 669        1 295 446         

2010 88 914      53 775      243 762    48 720      77 987      28 292      470 582        540 519        1 382 465     324 763        616 843        484 000        4 360 622         

2011 61 933      59 858      203 198    26 209      29 507      35 812      428 357        355 235        1 242 557     319 656        730 292        444 466        3 937 080         

Spolu ( Si • ) 285 242  291 967  545 938  88 783    140 925  91 126    1 834 075  2 233 413  4 077 275  921 795      1 797 427  1 215 608  13 523 574       

Rok
j

Agregovaná výška poistných škôd v EUR pre tarifnú triedu  ( Sij ) Spolu
( S •j )

 

 

Tab. 3: Priemerná výška poistných plnení na jednu poistku 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6
2007 127.95    208.03    109.53    68.32      132.97    162.50    52.46      108.53    67.51      72.48      144.45    107.54    85.11         
2008 60.36      151.80    43.75      88.93      571.52    0 42.38      62.03      49.81      78.74      98.56      58.91      56.16         
2009 37.77      71.02      27.20      49.03      99.23      199.70    35.21      37.00      44.80      28.99      47.87      58.59      41.41         
2010 71.07      51.17      88.26      78.83      117.98    55.91      39.15      51.38      52.90      49.12      66.08      72.78      55.82         
2011 47.68      57.78      75.09      54.04      53.17      89.75      35.14      32.64      42.41      44.32      71.47      57.81      46.88         

X i  priem. 70.52    90.98    80.42    67.01    100.37  85.64    39.90    54.85    49.54    49.00    73.40    66.21    54.42         

Rok
j

Priemerná ročná výška poistných plnení v EUR na jednu poistku pre tarifnú triedu  ( Xij ) X j 
priem.
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μ0= Xi

I

i=1

·
zi

z•
        z•  = zi

I

i=1

 

Odhadom kolektívneho poistného je vážený priemer odhadov individuálneho poistného, 
pričom váhami už nie sú počty poistení, ale faktory kredibility: 

 
          (6) 

 
Portfólio PZP nemenovanej poisťovne, ktorá pôsobí na slovenskom poistnom trhu je 

rozdelené podľa dvoch kritérií:  
 1. kritérium – podľa toho, či je klient fyzická alebo právnická osoba (status klienta): 
 A – Klient je fyzická osoba  B – Klient je právnická osoba  
 2. kritérium – podľa výkonu motora:  
 1 – Výkon motora do 50 kW  2 – Výkon motora 51 – 60 kW 
 3 – Výkon motora 61 – 80 kW 4 – Výkon motora 81 – 90 kW 
 5 – Výkon motora 91 – 120 kW 6 – Výkon motora nad 120 kW 

Na základe týchto dvoch kritérií je definovaných 12 tarifných tried: A1, A2, ..., A6, 
B1,B2, ..., B6, u ktorých boli zistené počty poistení (Tab. 1) a agregovaná výška poistných 
škôd (Tab. 2) v priebehu rokov 2007 až 2011. Ďalej vypočítame priemery Xi (Tab. 3), ktoré 
predstavujú individuálne poistné.  

Pri ďalších výpočtoch ilustrujeme stanovenie netto poistného pre jednotlivé tarifné 
triedy s využitím aplikácie SAS Enterprise Guide (SAS EG). Tento spôsob je vhodný, ak sa 
chceme vyhnúť zložitým výpočtom pri odhadoch   a  , ktoré sú potrebné pri odhade (3) 
koeficientu kredibility κ. Podrobnejšie o spomenutom výpočte sa môžete dozvedieť v [3] .  

V tomto prípade sme využili druhý spôsob odhadu koeficientu kredibility, a to 
prostredníctvom tabuľky analýzy rozptylu (Tab. 4), ktorá je výsledkom procedúry GLM 
v softvéri SAS EG, pričom počty poistení wij boli použité ako relatívne váhy.  

Tab. 4: Tabuľka analýzy rozptylu pre premennú Xij – výstup SAS EG 
Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F
Model 11 37 716 397.3     3 428 763.4     2.14 0.0345
Error 48 76 729 021.8     1 598 521.3     
Corrected Total 59 114 445 419.1   

R-Square Xij Mean
0.3296 54.42           

Coeff Var
2 323.07

Root MSE
1 264.33

 
Na základe testovacej charakteristiky F=2,14 s využitím vzťahu (3) sme dostali odhad 

koeficientu kredibility κ: 

κ = 1
c 
 • w••

I 
 • ( F – 1)-1 = 

1
1,1358

 • 248 482
12

 • ( 2,14497 – 1 )-1 = 15 923  

Získaný odhad koeficientu kredibility sme využili vo vzťahu (2) pri výpočte faktora 
kredibility1 zi. Podľa vzťahu (5) sme dostali hodnoty individuálneho netto poistného Xi 
a podľa vzťahu (6) hodnotu kolektívneho netto poistného  . Všetky nadobudnuté hodnoty 

nám poslúžili vo vzťahu (1) na vyčíslenie kredibilného netto poistného μ(θi)
   (   )

.  

                                                 
1 Faktor kredibility zi  udáva vierohodnosť individuálnych informácií Xi pre stanovenie netto poistného pre i-tú 

tarifnú triedu.  Doplnok do jednej    vyjadruje vierohodnosť kolektívnych informácií   . 
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Dosiahnuté výsledky sú prezentované v nasledujúcej tabuľke (Tab. 5) a grafoch (Graf 1, 
Graf 2). 

Tab. 5: Stanovenie kredibilného poistného    

individuálne kolektívne kredibilné
A1 0.2026    70.52 59.37 61.63
A2 0.1677    90.98 59.37 64.67
A3 0.2989    80.42 59.37 65.66
A4 0.0768    67.01 59.37 59.96
A5 0.0810    100.37 59.37 62.69
A6 0.0626    85.64 59.37 61.02
B1 0.7427    39.90 59.37 44.91
B2 0.7189    54.85 59.37 56.12
B3 0.8379    49.54 59.37 51.14
B4 0.5416    49.00 59.37 53.75
B5 0.6060    73.40 59.37 67.87
B6 0.5356    66.21 59.37 63.03

Tarifná 
trieda

Faktor 
kredibility

Netto poistné

 

 
     Graf 1: Hodnoty faktorov kredibility             Graf 2: Hodnoty netto poistného v € 

Na individuálne údaje sa môžeme najviac spoľahnúť v tarifnej triede B3, ktorá 
charakterizuje status právnickej osoby a výkon motora od 61 do 80 kW. Vierohodnosť týchto 
údajov pri odhade netto poistného pre túto tarifnú triedu je takmer 84 %, a to vďaka 
najväčšiemu počtu poistení wB3• = 82 298 spomedzi všetkých tarifných tried. Hodnota 
kredibilného netto poistného je v tomto prípade približne 51,14 €.  

Najmenšiu vierohodnosť 6,26 % majú individuálne údaje z tarifnej triedy A6, ktorá 
charakterizuje status fyzickej osoby a výkon motora nad 120 kW, kde bol počet poistení 
najmenší 1 064. Hodnota kredibilného poistného bola stanovená na 61,02 € a od kolektívneho 
poistného sa odchyľuje minimálne. 

 
2. Hierarchický model kredibility a jeho využitie pri výpočte netto poistného 

Portfólio v poistnej praxi je často rozdelené na základné skupiny (subportfóliá 1. stupňa), 
základné skupiny sú ďalej členené na skupiny (subportfóliá 2. stupňa), skupiny môžu byť 
rozdelené na podskupiny (subportfóliá 3. stupňa), atď. Na základe toho teória kredibility rieši 
aj problém odhadu netto poistného v prípade hierarchickej štruktúry. Koncepciu hierarchickej 
kredibility zaviedol William S. Jewell. 

Portfólio v Bühlmannovom-Straubovom modeli je najjednoduchším prípadom hierar- 
chickej štruktúry. Základ tvoria jednotlivé poistné zmluvy, ktoré predstavujú stupeň 0. Poistné 
zmluvy sú zlučované do tarifných tried a tvoria 1. stupeň v hierarchii. Jednotlivé tarifné triedy 
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sa spájajú do portfólia, ktoré je v hierarchii najvyššie, a v tomto prípade predstavuje 2. stupeň. 
Východiskom hierarchického modelu kredibility je stromová štruktúra2 - ilustratívne pre 4 
stupne hierarchie (Obr. 1):  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Obr. 1: Stromová štruktúra jednotlivých úrovní netto poistného a štrukturálne parametre 
na jednotlivých stupňoch hierarchie 

Na najvyššom stupni hierarchie je kolektívne poistné μ0. Platí tiež, že stredná hodnota 
netto poistného na ľubovoľnom stupni hierarchie sa rovná kolektívnemu poistnému: 

μ0=E[μ(ψg)]=E[μ(ϕh)]=E[μ(θi)] 

Proces získania kredibilného odhadu netto poistného v hierarchickom modeli kredibility 
postupuje podobne ako v B-S modeli v dvoch fázach. V prvej fáze sa postupuje zdola nahor: 
Na základe údajov Xij, wij zo stupňa hierarchie 0 sa vypočíta individuálne poistné Bi

(1) a faktor 
kredibility zi

(1) pre jednotlivé individuálne riziká na 1. stupni hierarchie. Na základe 
charakteristík Bi

(1) a zi
(1) z 1. stupňa hierarchie sa určí individuálne poistné Bh

(2) a faktor 
kredibility zh

(2) pre jednotlivé tarifné skupiny na 2. stupni hierarchie. Vychádzajúc 
z charakteristík 2. stupňa hierarchie sa analogicky ako v predchádzajúcom kroku stanoví 
individuálne poistné Bg

(3) a faktor kredibility zg
(3) pre jednotlivé triedy na 3. stupni hierarchie. 

Ak má portfólio viac stupňov hierarchie, postupuje sa analogicky. Na poslednom stupni 
hierarchie sa odhadne kolektívne poistné μ0. V druhej fáze kredibilného odhadu netto 
poistného v hierarchickom modeli kredibility sa postupuje zhora nadol. Na k-tom stupni 
hierarchie sa využije individuálne poistné B(k) a faktory kredibility z(k). Podrobnejšie v [3]. 

V našom prípade využijeme dvojstupňový hierarchický model, kde na prvom stupni 
hierarchie rozdelíme portfólio PZP podľa výkonu motora a následne na druhom stupni 
hierarchie využijeme deliace kritérium status klienta. V poslednom kroku odhadneme už 
hodnotu kolektívneho poistného  . 

Podobne ako v predchádzajúcom B-S modeli sa dá zefektívniť výpočet koeficientov 
kredibility prostredníctvom ANOVA, ktorú obdobne vykonáme prostredníctvom GLM 
procedúry v SAS EG. Na základe výstupov zo SAS EG sú vypočítané faktory kredibility 
a následne stanovené kredibilné poistné uvedené v tabuľkách (Tab. 6, Tab. 7).  

                                                 
2 Bližšie sa venujeme teórii hierarchického modelu kredibility a jeho aplikáciám v nadväzujúcej diplomovej 

práci, ktorá bude vypracovaná na túto tému. V tomto príspevku prinášame len stručné výsledky získané jej 
aplikáciou pre porovnanie so základným Bühlmannovým-Straubovým modelom kredibility.  

 Stupeň Stromová štruktúra a Podmienené Štrukturálne 
hierarchie jednotlivé netto poistné rozptyly parametre 
 4                       μ0  
 
 
 3 μ(ψg) τ32  τ32=Var[μ(ψg)] 

 
 
 2 μ(ϕh) τ22(ψg    τ22=E[Var[μ(ϕh)|ψg]]= E[   (ψg)] 
 
 
 1  μ(θi) τ12(ϕh    τ12=E[Var[μ(θi)|ϕh]]= E[   (ϕh)] 
 
 
 0 Xij σ2(θi) σ2=E[σ2(θi)] 
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Tab. 6: Faktory kredibility a netto poistné na 2. stupni hierarchie 

h 
Faktor 

kredibility 
zh

(2) 

Netto poistné 
individuálne 

Bh
(2) 

kolektívne   
kredibilné 

μ(ϕh)
hom

 
A 0.7595 81.06 65.89 77.41 
B 0.9549 53.83 65.89 54.37 

Tab. 7: Faktory kredibility a netto poistné na 1. stupni hierarchie v kategórii A a B 
2. stupňa hierarchie 

i 
Faktor 

kredibility 
zi

(1) 

Netto poistné 
individuálne 

Bi
(1) 

kolektívne 

μ(ϕA)
hom

 
kredibilné 

μ(θi)
hom

 
1 0.0935 70.52 77.41 76.77 
2 0.0756 90.98 77.41 78.44 
3 0.1476 80.42 77.41 77.85 
4 0.0327 67.01 77.41 77.07 
5 0.0346 100.37 77.41 78.20 
6 0.0264 85.64 77.41 77.63 

i 
Faktor 

kredibility 
zi

(1) 

Netto poistné 
individuálne 

Bi
(1) 

kolektívne 

μ(ϕB)
hom

 
kredibilné 

μ(θi)
hom

 
1 0.5396 39.90 54.37 46.56 
2 0.5094 54.85 54.37 54.62 
3 0.6773 49.54 54.37 51.10 
4 0.3242 49.00 54.37 52.63 
5 0.3844 73.40 54.37 61.69 
6 0.3189 66.21 54.37 58.15 

Na poslednom stupni hierarchie sme odhadli kolektívne poistné   = 65,89 €. Kredibilné 
poistné pre 2. stupeň hierarchie sú vypočítané v (Tab. 6). Kredibilné poistné pre 1. stupeň 
hierarchie (pre individuálne riziká) sú uvedené v (Tab. 7). 

 
3. Záver 

Porovnaním kredibilného poistného vypočítaného prostredníctvom B-S modelu 
a hierarchického modelu kredibility (Graf 3) môžeme konštatovať, že vo viac početnej 
tarifnej triede B (status - právnická osoba) je rozdiel vo výške netto poistného minimálny. 
V menej početnej tarifnej triede A (status – fyzická osoba) je nižšie netto poistné vypočítané 
prostredníctvom B-S modelu.  

Kvalitu modelov porovnávame prostredníctvom kvadratických strát jednotlivých 
modelov (Graf 4). Na základe porovnania kvadratických strát hodnotíme ako vhodnejší model 
pri menej početných tarifných triedach B-S model kredibility a pri viac početných tarifných 
triedach hierarchický model kredibility, pri ktorom sú kvadratické straty v tarifnej triede B vo 
všetkých prípadoch nižšie. 
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 Graf 3: Porovnanie kredibilného netto  Graf 4: Porovnanie kvadratických strát 
 poistného pri B-S a hierarchickom modeli pri B-S a hierarchickom modeli 
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Životná úroveň v regiónoch Slovenska 
Living Standard in the Regions of Slovakia 

 
Michal Guľaš 

 
Abstract: The paper summarizes the theoretical approaches of living standards, the 
definitions and methods for its measurement. It analyses the standard of living of people in 
the counties of Slovakia using the selected indicators and statistical methods. The work 
includes the calculation of composite indicators for regions of Slovakia. According to the 
analyses, there are higher standards of living in the west districts of the country. This finding 
confirm the existence of disparities between the West and the rest of Slovakia. In the next 
section were carried out simulation calculations composite indicator for all ranges of weights. 
The main findings is that weights, does not affect indicator, if are used correlated input 
indicators. 

Abstrakt: Práca sumarizuje teoretické prístupy k životnej úrovni, jej definície a metódy jej 
merania. Pomocou vybraných ukazovateľov a štatistických metód skúma životnú úroveň osôb 
v okresoch Slovenska. Práca obsahuje výpočet kompozitných indikátorov pre jednotlivé 
regióny. Analýzou bola zistená vyššia životná úroveň v okresoch západnej časti krajiny. 
Týmto zistením sa potvrdila existencia disparít medzi západom a zvyškom Slovenska. 
V ďalšej časti boli vykonané simulácie výpočtu kompozitného indikátora pre rôzne hodnoty 
váh. Hlavným zistením je, že stanovenie váh nemá vplyv na výsledný indikátor v prípade 
požitia korelovaných ukazovateľov a naopak, v prípade použitia nekorelovaných 
ukazovateľov má voľba váh významný vplyv na výslednú hodnotu kompozitného indikátora 

Key words: standard of living, composite indicators, regions of Slovakia, quality of life, 
weights, robustness, correlation  

Kľúčové slová: životná úroveň, kompozitné indikátory, regióny Slovenska, kvalita života, 
váhy, robustnosť, korelácia 

Úvod 
Životná úroveň je pomerne zložitá problematika. V posledných desaťročiach boli 

zaznamenané viaceré pokusy o jej meranie. Tieto pokusy o meranie majú jednu spoločnú črtu 
a síce, že takmer každá metodika je založená na multikriteriálnom princípe. Životná úroveň 
má teda viacrozmerný charakter. 

Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. V prvej je stručný prehľad teoretických 
prístupov k životnej úrovni. Druhá a tretia kapitola obsahuje výsledky analýz. Konkrétne 
v druhej kapitole ide o výpočty indikátorov pre jednotlivé regióny Slovenska. Tretia kapitola 
obsahuje simulácie výpočtov kompozitných indikátorov pri použití rôznych váh vstupných 
ukazovateľov. 

1. Prehľad literatúry 
Všeobecne platná a explicitná definícia životnej úrovne vo vedeckých textoch v 

podstate neexistuje. Definovanie životnej úroveň nemožno porovnávať napríklad s 
definovaním efektívnosti podniku, jeho veľkosti alebo ziskovosti. Pri určitej miere 
zovšeobecnenia je možné pozorovať, že definovanie pojmu závisí od konkrétnych autorov. 

Väčšina prístupov k vymedzeniu životnej úrovne sa pohybuje vo dvoch rovinách. 
Subjektivistická („kvalita je to, čo ľudia za kvalitu považujú“) a rovina, kde sa životná úroveň 
chápe ako súbor objektívnych podmienok (ekonomické, sociálne, politické atď.). [1] 
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Jeden z ďalších prístupov, o ktorom hovorí kompendium OECD chápe kvalitu života 
ako o súbore nefinančných atribútoch človeka.[2] Trojica Stiglitz Sen a Fitoussi tiež 
zdôrazňuje, že životná úroveň sa dá merať len ne cez súhrn jej dimenzií, a nich zostaviť 
kompozitný indikátor. [3] 

Posledný prístup k meraniu životnej úrovne je použitý aj v tejto práci. 

2. Metodika práce 
Pred nasledujúcou analýzou bol vykonaný prieskum dostupných údajov, ktoré by 

vhodne mohli reflektovať stav životnej úrovne. Údaje sme rozdelili do dvoch množín. Prvá 
skupina (tzv. priame ukazovatele) má priamo vypovedajúcu hodnotu o stave životnej úrovni v 
okresoch. Do tejto skupiny sme zahrnuli tieto ukazovatele: stredná dĺžku života mužov a žien, 
priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca, miera evidovanej nezamestnanosti, 
pracovná neschopnosť, počet sociálnych zariadení, počet dostavaných bytov a počet 
poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Druhá skupina sú tzv. nepriame ukazovatele a zaradili 
sme sem: počet sobášov v okresoch Slovenska, prirodzený prírastok resp. úbytok a saldo 
sťahovania obyvateľstva. V analýze budú použité sekundárne údaje z Regionálnej databázy 
Štatistického úradu a z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za posledné sledované obdobia. 

Pri tvorbe kompozitných indikátorov (KI) sme vychádzali z priemernej hodnoty 
každého ukazovateľa za posledné tri roky. Týmto spôsobom sme sa vysporiadali s extrémami 
jednotlivých ukazovateľov v čase. 

Tvorba kompozitného indikátora sa skladá z agregačných techník, očisťovania údajov, 
ich úpravy, transformácie a následne ich štatistického spracovania. Cieľom je vytvoriť taký 
výsledný indikátor, ktorý vie zhodnotiť každý okres na základe súboru (primárne medzi sebou 
neporovnateľných) ukazovateľov. 

Keďže použité údaje mali rôzne jednotky, bolo potrebné uskutočniť normalizáciu 
premenných, aby boli vo výpočtoch porovnateľné.  

• V prípade že najväčšia hodnota v ukazovateli je považovaná za najlepšiu, 
normalizovaná hodnota j-tého ukazovateľa pre i-tý okres je počítaná podľa vzťahu: 
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• V prípade že najmenšia hodnota v ukazovateli je považovaná za najlepšiu, 
normalizovaná hodnota j-tého ukazovateľa pre i-tý okres je vypočítaná podľa vzťahu: 
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pričom: 
xj,max je maximálna hodnota j-tého ukazovateľa v danom období, 
xj,min je minimálna hodnota j-tého ukazovateľa v danom období, 
xi je hodnota j-tého ukazoveteľa pre i-tý okres. 

 
Ďalším dôležitým krokom bola voľba váh premenných. Váhy majú zvyčajne významný 

vplyv na hodnotu kompozitného indikátora a na výsledne zoradenie. Preto je dôležitý výber 
metódy priraďovania váh. V našej analýze sme zvolili jeden z populárnych prístupov, ako 
priradiť váhy premenných.[4] Je založený na predpoklade, že najinformatívnejšia premenná je 
tá, ktorá má najväčšiu variabilitu. Váha j-tého ukazovateľa je počítaná podľa vzťahu: 
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pre j = 1, 2, ..., k,  kde Vj  je variačný koeficient j-tej premennej 
 

Na výpočet hodnoty indikátora sme použili agregovanie pomocou metódy váženého 
súčtu poradí. Hodnota pre i-tý okres je počítaná podľa vzťahu: 
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kde Iij je normalizovaná hodnota j-tej premennej pre i-tý kraj, wj je váha j-tej premennej. 
 
Výsledný kompozitný indikátor slúži na porovnanie jednotlivých okresov, vzhľadom na 

danú oblasť. Nadobúda hodnoty z intervalu [0; 1], kde okres s najvyššou hodnotou 
kompozitného indikátora, je na najlepšej pozícii sledovanej oblasti, a okres sa najnižšou 
hodnotu je na najhoršej pozícii. [5] 

Pri tvorbe kompozitných indikátorov možno za najdiskutovanejší problém považovať 
voľbu váh, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť výslednú hodnotu indikátora. Preto 
naším ďalším cieľom bude analyzovať vplyv rôznych váh na výslednú hodnotu indikátora. 
Kvôli zjednodušeniu analýzu obmedzíme na teritoriálnu úroveň krajov SR.  

Pýtame sa teda, do akej miery ovplyvňuje výsledok kompozitného indikátora stanovenie 
váh premenných. Budeme uvažovať so všetkými váhami z intervalu [0; 1]. Nasimulujeme 
všetky možné kombinácie váh pre posun 0,01. Keďže s narastajúcim počtom ukazovateľov sa 
bude exponenciálne zvyšovať aj počet kombinácii váh, počet ukazovateľov sme zredukovali 
na 5. Sú to ukazovatele, za ktoré sú dostupné hodnoty v rozsahu všetkých regiónov a zároveň 
majú schopnosť vypovedať o životnej úrovni. Konkrétne ide o očakávanú dĺžku života, mieru 
nezamestnanosti, mzdy, počet dokončených bytov v daných rokoch, a percentuálne 
vyjadrenie poberateľov dávok v hmotnej núdzi. 

V našej analýze začíname dvoma ukazovateľmi a následne pridávame ďalšie. Jednotlivé 
ukazovatele budú do výpočtu pridávané podľa ich variačných koeficientov (VK). V prvom 
prípade od najvyšších hodnôt VK, a v druhom prípade opačne, od najnižších hodnôt VK. 
Týmto postupom chceme skúmať vzájomné pôsobenie kombinácií váh a VK jednotlivých 
ukazovateľov. 

Keďže ukazovatele vstupujúce do kompozitného indikátora sú vzájomne korelované, 
analýzu rozšírime o simulované vstupné údaje s veľmi nízkou úrovňou koreláciou (hodnota 
Spearmanovho koeficientu korelácie na úrovni približne 0,2).  

Poradie krajov dané hodnotou kompozitného ukazovateľa následne zhodnotíme 
pomocou Kendallovho koeficientu konkordancie – chceme teda zistiť, do akej miery ostáva 
poradie krajov nezmenené v závislosti od použitých váh. 

 

3. Výsledky a diskusia 

Agregovaný index 
Výsledný agregovaný index bol zostavený ako aritmetický priemer kompozitných 

indikátorov za priame a nepriame skupiny ukazovateľov. Za predpokladu, že nami 
vyselektované ukazovatele najlepšie vystihujú podstatu životnej úrovne, najvyššia životná 
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úroveň je v okrese Senec, Bratislava III, Bratislava II, Bratislava IV a v okrese Pezinok. Na 
druhej strane najnižšia úroveň je v okresoch Rožňava, Poltár, Medzilaborce, Rimavská Sobota 
a Revúca. 
 

Tab. 5: Agregovaný index 
Poradie Okres KI Poradie Okres KI 

1. Senec 0,888 75. Rožňava 0,219 
2. Bratislava III 0,613 76. Poltár 0,213 
3. Bratislava II 0,588 77. Medzilaborce 0,210 
4. Bratislava IV 0,577 78. Rimavská Sobota 0,199 
5. Pezinok 0,574 79. Revúca 0,192 

 

 
Obr. 2:Agregovaný index 

 

Analýza vplyvu voľby váh na  hodnoty kompozitných indikátorov 
Použitím vyššie uvedených metód sme simulovali výpočet kompozitných indikátorov 

použitím dvoch, troch, štyroch a všetkých piatich ukazovateľov.  
V nasledujúcich tabuľkách sú vyjadrené percentuálne početnosti umiestnení krajov. 

Inými slovami, konkrétne percento nám predstavuje, ako často bol kraj na príslušnej pozícii, 
po zahrnutí všetkých kombinácii váh do agregačného procesu. Čím väčšia variabilita percent 
umiestnení konkrétneho kraja, tým zmeny váh viac ovplyvňovali jeho poradie.  

 
Umiestnenie krajov: pridávanie ukazovateľov podľa hodnoty VK 

Ak sme pri výpočte indikátora použili korelované vstupné ukazovatele, poradie krajov 
sa významne nemenilo ani po použití všetkých kombinácií váh. Svedčí o tom aj hodnota 
konkordancie pohybujúca vo väčšine prípadov nad 0,9. V prípade, že sme pridávali do 
výpočtu ako prvé ukazovatele sa najväčším variačným koeficientom, poradie sa postupne 
nemenilo, avšak prehlboval sa rozdiel medzi bratislavským a ostatnými krajmi.  
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Tab. 2: početnosti umiestnení krajov Slovenska (2 ukazovatele s najvyšším VK) [v %] 
poradie kraja BA TT TN NR ZA BB PO KE 

1. 100,0 
2. 92,9 7,1 
3. 7,1 22,2 70,7 
4. 70,7 29,3 
5. 100,0 
6. 100,0 
7. 100,0 
8. 100,0 

priemer KI 1 0,709 0,429 0,242 0,476 0,000 0,177 0,023 
konkordancia  0.985  p-hodnota < (0,001)           

 
Tab. 3: početnosti umiestnení krajov Slovenska (3 ukazovatele s najvyšším VK) [v %] 

poradie kraja BA TT TN NR ZA BB PO KE 
1. 100,0 
2. 97,3 2,7 
3. 2,7 60,1 37,2 
4. 37,2 62,8 
5. 100,0 
6. 99,3 0,7 
7. 0,7 99,3 
8. 100,0 

priemer KI 1 0,726 0,516 0,314 0,501 0,000 0,138 0,040 
konkordancia  0.987  p-hodnota < (0,001)           

 
Tab. 4: početnosti umiestnení krajov Slovenska (4 ukazovatele s najvyšším VK) [v %] 

poradie kraja BA TT TN NR ZA BB PO KE 
1. 100,0 
2. 99,0 1,0 
3. 1,0 52,4 46,4 0,2 
4. 45,7 53,6 0,7 
5. 0,9 93,0 6,1 
6. 7,0 52,1 40,9 
7. 11,8 36,2 52,1 
8. 88,2 11,8 

priemer KI 1 0,610 0,427 0,261 0,425 0,030 0,102 0,102 
konkordancia 0.961  phodnota < (0,001)           

 
Tab. 5: početnosti umiestnení krajov Slovenska (5 ukazovateľov s najvyšším VK) [v %] 

poradie kraja BA TT TN NR ZA BB PO KE 
1. 100,0 
2. 70,2 29,8 
3. 29,6 56,1 14,0 0,1 0,1 
4. 0,1 13,8 83,8 2,1 0,2 
5. 0,3 70,1 2,2 24,0 3,4 
6. 29,8 56,8 13,4 
7. 0,1 27,2 13,3 59,3 
8. 72,8 3,7 23,5 

priemer KI 1 0,573 0,501 0,255 0,413 0,050 0,193 0,080 
konkordancia 0.944  p-hodnota < (0,001)           
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Tab. 6: početnosti umiestnení krajov Slovenska (2 ukazovatele s najnižším VK) [v %] 
poradie kraja BA TT TN NR ZA BB PO KE 

1. 100,0 
2. 25,3 74,7 
3. 54,5 14,1 20,2 11,1 
4. 20,2 4,0 50,5 21,2 4,0 
5. 7,1 49,5 24,2 19,2 
6. 86,9 6,1 7,1 
7. 13,1 64,6 6,1 16,2 
8. 35,4 22,2 42,4 

priemer KI 1 0,363 0,467 0,170 0,290 0,118 0,259 0,138 
konkordancia 0.807  phodnota < (0,001)           

 
Tab. 7: početnosti umiestnení krajov Slovenska (3 ukazovatele s najnižším VK) [v %] 

poradie kraja BA TT TN NR ZA BB PO KE 
1. 100,0 
2. 39,7 60,3 
3. 58,4 38,1 0,3 1,8 1,4 
4. 1,8 0,5 90,1 7,2 0,4 
5. 1,2 59,6 9,6 20,0 9,7 
6. 39,6 35,2 25,2 
7. 0,8 40,2 21,6 37,4 
8. 59,8 14,3 25,9 

priemer KI 1 0,498 0,541 0,267 0,378 0,078 0,191 0,116 
konkordancia 0.912  phodnota < (0,001)           

 
Tab. 8: početnosti umiestnení krajov Slovenska (4 ukazovatele s najnižším VK) [v %] 

poradie kraja BA TT TN NR ZA BB PO KE 
1. 100,0 
2. 30,1 69,9 
3. 69,6 29,6 0,4 0,3 0,2 
4. 0,3 0,3 97,2 2,1 0,1 
5. 0,2 75,9 2,4 18,2 3,3 
6. 24,0 60,9 15,1 
7. 0,1 27,3 14,4 58,1 
8. 72,7 4,1 23,2 

priemer KI 1 0,547 0,593 0,299 0,454 0,058 0,211 0,091 
konkordancia  0.952  phodnota < (0,001)           

 
Tab. 9: početnosti umiestnení krajov Slovenska (5 ukazovateľov s najnižším VK) [v %] 

poradie kraja BA TT TN NR ZA BB PO KE 
1. 100,0 
2. 76,5 23,5 
3. 23,3 58,0 18,5 0,1 0,1 
4. 0,1 18,4 80,2 1,2 0,1 
5. 0,2 76,3 1,3 19,6 2,5 
6. 23,6 62,8 13,5 
7. 0,1 21,6 13,6 64,7 
8. 78,4 2,6 19,1 

priemer KI 1 0,589 0,489 0,255 0,417 0,044 0,183 0,077 
konkordancia 0.951 phodnota < (0,001)           
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Umiestnenie krajov: pridávanie ukazovateľov podľa korelácie 
V posledných troch tabuľkách sú výsledky výpočtov vplyvu váh na vstupné 

nekorelované ukazovatele. Nekorelované hodnoty ukazovateľov sme umelo vygenerovali, 
pretože v praxi medzi krajmi Slovenska stále existuje istá závislosť. Oproti predchádzajúcim 
prípadom, početnosti umiestnení krajov sú rovnomernejšie rozložené. Priemerné hodnoty 
kompozitného indikátora majú tiež oproti predchádzajúcim prípadom menší rozptyl. Hodnoty 
konkordančného koeficientu sú v rozmedzí 0,4 - 0,6; čo predstavuje významnú zmenu poradí 
krajov v závislosti od použitých váh. Znamená to, že čím menšia korelácia medzi vstupnými 
ukazovateľmi, tým je v našom prípade kompozitný indikátor citlivejší na stanovenie váh. 

 
Tab. 10: početnosti umiestnení krajov Slovenska (2  nekorelované ukazovatele) [v %] 

poradie kraja BA TT TN NR ZA BB PO KE 
1. 33,3 66,7 
2. 25,3 41,4 10,1 23,2 
3. 8,1 15,2 33,3 33,3 10,1 
4. 4,0 3,0 29,3 1,0 43,4 19,2 
5. 27,3 12,1 21,2 5,1 23,2 9,1 2,0 
6. 2,0 1,0 46,5 26,3 2,0 22,2 
7. 27,3 3,0 5,1 61,6 3,0 
8. 19,2 8,1 72,7 

priemer KI 0,602 0,462 0,365 0,359 0,419 0,800 0,232 0,115 
konkordancia 0.618 phodnota < (0,001)           

 
Tab. 11: početnosti umiestnení krajov Slovenska (3  nekorelované ukazovatele) [v %] 

poradie kraja BA TT TN NR ZA BB PO KE 
1. 18,6 2,4 45,3 33,7 
2. 15,8 15,8 3,4 43,2 15,1 6,6 
3. 6,6 10,2 10,4 26,9 32,2 12,5 1,1 
4. 18,7 18,2 13,9 4,5 13,5 7,4 18,7 5,0 
5. 16,7 14,8 16,8 19,1 14,0 10,4 8,2 
6. 11,2 15,3 37,6 9,5 8,7 17,8 
7. 12,4 19,6 26,6 11,8 9,3 20,3 
8. 6,0 5,1 41,2 0,1 47,6 

priemer KI 0,621 0,330 0,259 0,237 0,499 0,586 0,493 0,163 
konkordancia 0.513  phodnota < (0,001)           

 
Tab. 12: početnosti umiestnení krajov Slovenska (4  nekorelované ukazovatele) [v %] 

poradie kraja BA TT TN NR ZA BB PO KE 
1. 25,6 0,5 11,4 6,9 39,6 15,9 
2. 23,1 6,4 8,7 15,7 27,8 13,3 5,0 
3. 11,3 5,2 13,6 15,7 17,3 29,5 6,8 0,5 
4. 16,3 7,8 26,2 7,7 17,4 12,7 9,6 2,3 
5. 14,6 6,5 17,7 15,5 30,6 4,2 8,3 2,6 
6. 5,4 12,9 27,3 12,4 0,7 17,6 23,8 
7. 3,7 22,5 5,7 8,0 17,8 42,3 
8. 38,7 0,3 13,5 19,0 28,4 

priemer KI 0,543 0,263 0,406 0,437 0,484 0,582 0,362 0,237 
konkordancia 0.426  p-hodnota < (0,001)           

 

4. Záver 
V príspevku sme sa pomocou štatistických metód snažili objasniť sociálno-ekonomický 

stav obyvateľstva v regiónoch Slovenska. Výsledkom našej analýzy je poznanie, že životná 
úroveň v západnejších častiach krajiny je vyššia ako vo zvyšku Slovenska. 
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Výsledky výpočtových simulácií kompozitných indikátorov hovoria o tom, že výsledný 
indikátor je na váhy viac citlivý pri nekorelovaných vstupných ukazovateľoch. Pri vstupných 
dimenziách, ktoré vykazujú vysokú závislosť voľba váh vážne neovplyvňuje výsledné poradie 
skúmaných regiónov.  

U nekorelovaných vstupných premenných, teda keď je indikátor citlivý na stanovenie 
váh, nastáva problém pri ich voľbe.  Za jednu z možností, ako tento problém aspoň čiastočne 
eliminovať možno považovať prístup, kde za výslednú hodnotu kompozitného indikátora 
budeme považovať priemernú hodnotu získanú zo simulácií rôznych kombinácií váh. To si 
však vyžaduje ďalšie analýzy, čo môže byť predmetom budúceho vývoja. 
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Prognózovanie počtu hovorov v call centrách 
Forecasting call center arrivals 

 
Lukáš Kalina 

 
Abstrakt: We present a comonly used models and approaches  to forecast future call volumes 
in call centers. We use a real-life call center data and transform it so its rougly normally 
distributed. We use the presenting models to create a one week forecast and break it down to 
half hours periods. 

Abstrakt: Prezentujeme používané modely a prístupy na prognózovanie počtu 
prichádzajúcich hovorov v call centrách. Používame reálne údaje, ktoré transformujeme čím 
majú asymptoticky normálne rozdelenie. Prezentované modely používame na vytvorenie 
prognózy hovorov na týždeň a rozdelíme ho na jednotlivé periódy dňa. 

Key words: forecasting, time series, call centers 

Kľúčové slová: prognózovanie, časové rady, call centrá 

Úvod 
Na Slovensku a vo svete je možné v posledných rokoch pozorovať rýchly nárast počtu 

zamestnancov v call centrách. Iba v Bratislave sa etablovali firmy ako Dell, Lenovo, IBM, 
Amazon, AT&T a outsorsingové spoločnosti, ktoré zamestnávajú približne 13 - 14 tisíc ľudí.  

Z vnútropodnikového hľadiska je potrebné brať veľký ohľad na plánovanie prevádzok 
týchto call centier. Podľa Gansa [3] 60 - 70 % nákladov týchto firiem  tvoria náklady na 
pracovné sily. Efektívny manažment call centra musí plánovať pracovné sily práve vtedy keď 
sa očakáva najviac prichádzajúcich hovorov. Na to ale potrebuje disponovať čo najpresnejším 
odhadom telefonátov aby boli dosiahnuté operatívne ciele. V prípade neúspechu sa môžu 
vyskytnúť dva extrémy: nedostatok alebo prebytok zamestnancov spôsobený prinízkou alebo 
privysokou prognózou hovorov. 

Obvykle sú v call centrách využívané dva druhy prognóz: (i) prognóza očakávaného 
počtu hovorov niekoľko dní alebo týždňov vopred a (ii) denné, dynamicky sa aktualizujúce 
prognózy vyhodnocujúce nové dáta prichádzajúce v priebehu dňa. V práci sa budeme 
zaoberať iba prognózou hovorov na niekoľko dní alebo týždňov vopred. 

V tejto práci predstavíme v praxi najpoužívanejší model Holtovo-Wintersovo 
exponenciálne vyrovnávanie pri vytváraní denných a týždenných prognóz a ďalej 
populárny “Top-Down“ prístup na rozloženie očakávaných hovorov na jednotlivé periódy 
v rámci dňa. Následne vytvoríme pomocou údajov z call centra prognózu na jeden týždeň 
a hovory rozložíme v rámci jedného z prognózovaných dní. 

1. Informácie o vstupných dátach 
Pôvodné dáta pochádzajú z call centra. Ide o zákaznícku linku obsluhujúcu zákazníkov 

katalógového predajcu.  Sledované obdobie je od pondelka 30.01.2012 do piatka 14.09.2012. 
Linka je prístupná od 08:00 do 20:00 počas pracovných dní a v sobotu od 08:00 do 16:00. 
Máme  D = 165 dní (okrem dní v ktorých je linka nefunkčná napríklad nedele) a P = 24 
periód, kde p = 1 predstavuje polhodinový interval od 8:00 do 08:30. Celkovo disponujeme s 
D x P = 165 x 24 = matica Y165x24  3960 prvkami. 

Pre zjednodušenie sme extrahovali z dát všetky soboty, nakoľko sú prevádzkové hodiny 
kratšie ako iné dni pracovného týždňa. Linka býva obyčajne nefunkčná aj počas štátnych 
sviatkov. V našom sledovanom období ich bolo 5, menovite: pondelok 09.04.2012, utorok 
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01.05.2012, utorok 08.05.2012, štvrtok 05.06.2012 a piatok 06.06.2012. Rozhodli sme sa tieto 
dni nahradiť „umelou” premennou z týchto dôvodov: (i) disponujeme krátkym sledovaným 
obdobím; (ii) náš model by chýbajúce dni deformovali; (iii) dni, ktoré nasledovali po 
sviatkoch sa minimálne odchyľovali od priemeru daného dňa týždňa, čiže  skutočnosť, že 
linka nefungovala nezvýšila   významne počet očakávaných hovorov v nasledujúcich dňoch. 
Celkovo disponujeme 33 týždňami od pondelka do piatka. Vstupný súbor vzhľadom na 
rozsah neuvádzame, pričom na grafoch č. 1- 3 sa zameriame na jeho grafickú analýzu. 

V grafe č. 1 sú zobrazené denné počty hovorov na linke od 30.01.2012 do 14.09.2012. 
Z grafu je možné identifikovať mesačné fluktuácie a taktiež neobvyklé dni s extrémne 
vysokým počtom hovorov. Napríklad od pondelka 28.05.2012 do stredy 30.05.2012 sú počty 
hovorov v priemere o 76 % vyššie ako očakávané hodnoty. Po konzultácii s vedením bolo 
zistené, že to bolo spôsobené technickou poruchou a z toho dôvodu nahrádzame tieto dni 
„umelými“ premennými tak ako sviatky, nakoľko boli spôsobené vonkajším vplyvom, ktorý 
sa nedal predpovedať a spôsobili nám veľké odchýlky v dátach. V grafe č. 2 je možné 
sledovať priemerné rozloženie telefonátov v rámci týždňa.  Pre pondelky je typický najvyšší 
počet telefonátov. Je to spôsobené tým, že začiatkom týždňa sa zákazníci sa snažia vybaviť 
svoje objednávky, v sobotu sú skrátené prevádzkové hodiny a v nedeľu linka nefunguje. 
V stredu je možné očakávať druhý najvyšší počet hovorov z dôvodu doručenia tovarov, 
prípadných otázkach pri inštalácii zakúpených produktov alebo ich reklamácii. 

Graf č. 1: Denné počty hovorov od 30.01.2012 do 14.09.2012 

 
Graf č. 2: Priemerné počty hovorov za jednotlivé dni počas týždňa 

 
Graf č. 3: Priemerné rozloženie hovorov počas periód dňa za jednotlivé dni v týždni 

 
Na grafe č. 3 je zjavné, že jednotlivé dni v týždni majú v rámci dňa veľmi podobný 

priebeh. Ranné hodiny bývajú najviac zaťažené. Medzi 11:00 a 12:00 je počet hovorov 
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klesajúci. Od 12:00 do 14:00 sa dá pozorovať mierny nárast hovorov a po 14:00 do konca 
prevádzkových hodín počet hovorov postupne klesá. 

2. Použitá metodológia 
Nech di je deň týždňa dňa i, kde    a napríklad di = 1 je 

pondelok. Nech je j polhodinový intervalový index v dni i, kde  a napríklad  j = 1 je 
polhodinový interval od 8:00-08:30. Celkový počet dní di v celom súbore je   . 

Tak ako v práci Rouba Ibrahima, Pierra L´Ecuyer [4] a Avramidisa [1] modelujeme 
proces príchodu hovorov ako dvojnásobne stochastický Poissonov proces s náhodnou mierou 
prichádzajúcich hovorov Λi,j . Nech Ni,j je počet hovorov v j-tej perióde dňa i pričom platí 
podmienka Λi,j = λi,j, kde λi,j je deterministická hodnota. Predpokladáme že  Ni,j sa riadi 
Poissonovým rozdelením. Predpoklad, že sa ním naše údaje skutočne riadia sme úspešne 
testovali na 5 % hladine významnosti. Ako u Jongbloeda a Koola [5] a Ibrahima Rouba 
a Pierra L´Ecuyer [4] majú naše dáta vysokú variabilitu v porovnaní s Poissonovým 
rozdelením. 

Disperziu stabilizujeme „root-unroot“ metódou yij =  , , ktorá je použitá 
napríklad v literatúre u Browna [2] kde bolo dokázané, že pre veľké čísla λi,j,  má yij približne 
normálne rozdelenie pričom E(yi,j) =  ,  a D(yi,j) = 0,25 = ¼. 

Nakoľko sú v našich dátach priemerne desiatky hovorov v jednej perióde môžeme 
predpokladať, že naše transformované dáta majú taktiež asymptoticky normálne rozdelenie 
s hore uvedenou strednou hodnotou a disperziou. 

Nahradenie chýbajúcich pozorovaní ako aj pozorovaní spojených s technickými 
problémami sme sa rozhodli uskutočniť prostredníctvom umelej premennej     v dni týždňa   a v perióde j. Celkovo musíme imputovať 8 dní so 192 polhodinovými intervalmi.  

V periódach j dní di sme si určili stredné hodnoty     a štandardné odchýlky    . 
Stanovili sme si interval, v ktorom sa dáta z jednotlivých dní týždňa najčastejšie pohybujú    -    ;       . V Exceli sme vo funkcii = RANDBETWEEN(bottom;top) 
priradili dolnú hranicu intervalu k bottom a hornú hranicu k top následne sme vygenerovali 
nezávisle a náhodne hodnoty. Transformovaný umelý súbor údajov, ktorý má pravdepodobne 
taktiež asymptoticky normále rozdelenie, sme porovnávali so základným súborom a na 1 % 
hladine významnosti je stredná hodnota a disperzia rovnaká. Chýbajúce údaje je možné 
nahradiť aj strednými hodnotami ako to navrhuje Little a Rubin [6]     ale výrazne by sa 
skreslili štandardné chyby odhadu parametrov. Uvedomujeme si, že aj nami použitá metóda 
substitúcie chýbajúcich dát skresľuje v určitej miere výstupy v ďalej používaných modeloch,  
ale  skúmanie tejto skutočnosti nie je to predmetom tejto práce. 

2.1.1 Holtovo-Wintersovo exponenciálne vyrovnávanie 
Ďalej si predstavíme model na prognózovanie očakávaného počtu hovorov Holtovo-

Wintersovým exponenciálnym vyrovnávaním (ďalej HW) na jednotlivé dni   týždňa 
a rozdelenie telefonátov na jednotlivé periódy v rámci dňa yi,j. 

Ako Rublíková [7] používame HW model za predpokladu, že na úseku i = 1, 2, ..., T sa 
časový rad rozkladá na lokálne lineárne trendy s konštantnou alebo multiplikatívnou 
sezónnosťou v tvare  
       (2) 
alebo 
        (3) 
kde  
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  je parameter úrovne lineárneho trendu,   je parameter smernice lineárneho trendu, i je 
časová premenná pre i = 1, 2, ., ., ., T,   je sezónny priemer v čase i, pričom musí platiť: 
        (4)   je náhodná premenná v čase i s vlastnosťou bieleho šumu. 

Pretože multiplikatívny model sezónnosti sa logaritmickou transformáciou dá zmeniť na 
aditívny model, uvádzame iba aditívne odhady parametrov lineárneho trendu a sezónnych 
indexov pre multiplikatívny model sezónnosti. HW je daný rekurentnými vzťahmi 

  ,         ,    ,   ), (5) 

  ,  ,  ,    ,   ,  (6) 
     ,    . (7) 
Kde  ,  odhad úrovne lineárneho trendu v čase i,  ,  odhad smernice lineárneho trendu 
v čase i,   hodnota radu v čase i,  ,    odhad úrovne lineárneho trendu v čase i – 1,  ,    
odhad smernice lineárneho trendu v čase i – 1,      odhad sezónneho výkyvu v čase i – s, 
s je počet sezón v roku,  je vyrovnávajúca konštanta úrovne lineárneho trendu, 

 je vyrovnávajúca konštanta smernice lineárneho trendu,  je 
vyrovnávajúca konštanta sezónnych výkyvov.  

2.1.2 Aplikácia Holtovo-Wintersovho exponenciálneho vyrovnávania 
V tabuľkovom softvéri Excel sme transformovali dáta a doplnili chýbajúce pozorovania 

umelou premennou. Na upravené údaje sme aplikovali HW model  a pomocou štatistického 
softvéru STATGRAPHICS sme vytvorili prognózu na ďalší týždeň. Na grafe č. 4 je 
znázornený pôvodný časový rad ako aj časový rad odhadnutý na základe HW modelu. 
Vyrovnané hodnoty nám pomerne presne popisujú naše údaje o hovoroch.  

Graf č. 4: Porovnanie modelu s reálnymi dátami 

 
STATGRAPHICS určil optimálne hodnoty konštánt na úrovni  = 0,5791, β = 0,0298 a 
  =0,0799. V tabuľke č. 1 uvádzame výstup s charakteristikami odhadu náhodných chýb: 

Tab. č. 1: Charakteristiky odhadu náhodných chýb 
  Model Comparison       Start day = 30/1/2012 

Sampling interval = 1 day 
Length of seasonality = 5 

  
  Number of observations = 165   
    
  RMSE MAE MAPE ME MPE AIC HQC SBIC   
  52,116 37,884 10,765 5,578 0,263 7,944 7,967 8,000   
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V našom modeli sa na základe priemernej absolútnej percentuálnej odchýlky (MAPE) 
dopustili celkovej odchýlky približne 10,765 % s mierou skreslenia (MPE) 0,263, čiže 
funkcia modelu systematicky podhodnocuje skutočné hodnoty v malom meradle. 

V tabuľke č. 2 sú tri testy nezávislosti rezíduí zo STATGRAPHIC-u. Vo všetkých 
testoch je hodnota p-value väčšia alebo rovná 0,05. Z toho dôvodu nemôžeme zamietnuť 
hypotézu o nezávislosti rezíduí s 95 % pravdepodobnosťou. 

Tab. č. 2: Test nezávislosti rezíduí 

Tests for Randomness of residuals 
(1) Runs above and below median (2) Runs up and down (3) Box-Pierce Test 
     P-value = 0,379989      P-value = 0,243392      P-value = 0,095438 

2.2.1 „Top-Down” prístup 
Top-Down (ďalej TD) prístup je v praxi veľmi často využívaný. Táto metóda rozdelí 

množstvo očakávaných hovorov na jednotlivé periódy dňa. Aplikovaním TD prístupu sa 
celkový počet hovorov v dni i rozdelí na P = 24 polhodinových periód na základe 
historických dát. 

Nech   predstavuje prognózovaný počet hovorov na daný deň i  Nech   ,  je rozdelená 
prognóza na j periód v dni i. Potom 
  ,  .   ,   (8) 
kde   ,  je bodový odhad podielu hovorov v polhodinovej perióde j dňa typu di. Podiel   ,  
je historický podiel hovorov, ktoré spadajú do sledovanej periódy dňa, relatívny k celému 
počtu hovorov sledovaných v prognózovaný deň. 

   ,  =     
      , ∑   ,           (9) 

kde    je počet dní typu di, v našom súbore dát a     je indikátor pre dni typu di pričom platí, 
že     = 1 vtedy ak di = k inak má hodnotu 0. 

2.2.2 Aplikácia Top-Down prístupu 
V tabuľke č. 3 sa nachádza prognóza hovorov na 21.09.2012 deň di  = 5 (piatok) 

a rozloženie hovorov na jednotlivé periódy. 
Tabuľka č. 3: Rozloženie hovorov pomocou TD prístupu 

   353                       
Čas  8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 

j  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     ,  0,073 0,063 0,061 0,063 0,066 0,066 0,063 0,057 0,052 0,054 0,051 0,054 
    ,  26 22 21 22 23 23 22 20 18 19 18 19 

Čas  14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 
 j 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     ,  0,049 0,042 0,035 0,033 0,027 0,027 0,022 0,019 0,016 0,012 0,011 0,008    ,   17 15 13 12 10 10 8 7 6 4 4 3 

3. Záver 
Náš model HW vhodne popisuje dáta a je použiteľný pri tvorbe krátkodobých odhadov 

očakávaných hovorov. TD prístup nám umožnil rozložiť hovory na jednotlivé periódy dňa. 
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V prípade malých call centier sú v práci popísané postupy na prognózovanie, ktoré sú 
výpočtovo a softvérovo nenáročné. Napríklad v používanom tabuľkovom softvéry Excel je 
možné pomocou modulu Riešiteľ kvantifikovať optimálne hodnoty konštánt  
minimalizáciou priemerných charakteristík odhadu náhodných chýb. Na spracovanie je 
postačujúca databáza údajov s minimálne polročnou históriou. Pokým spoločnosť otvára 
zákaznícku linku a disponuje iba krátkodobými pozorovaniami je vhodné použiť predchodcu 
Holtovo-Wintersovho modelu exponenciálneho vyrovnávania Holtovo exponenciálne 
vyrovnávanie s dvoma vyrovnávajúcimi konštantami alebo jednoduché vyhladzovanie 
s jedným parametrom.  
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Kriminalita na Slovensku so zreteľom na násilnú kriminalitu 
Criminality in slovakia with focus on violent criminality 

 
Kornélia Kočišová 

 
Abstract: It is typical of criminality, that it occurs almost everywhere and highly influences 
quality of life. It indicates stability and safety of society and represents one of the most 
serious problems in recent social development. This article describes and analyses basic data 
about conditions and structure of criminality, emphasizing crime of violence as a category 
which includes the most of committed crimes. They all are serious crimes, such as assaults 
causing bodily harm and life-threatening. Therefore, public perceives crime of violence more 
sensitively than other types of crime. 

Abstrakt: Pre kriminalitu je charakteristická skutočnosť, že je prítomná takmer všade 
a výrazne ovplyvňuje kvalitu života. Je indikátorom stability a bezpečnosti v spoločnosti 
a vystupuje ako jeden z najzávažnejších problémov súčasného spoločenského vývoja. 
Príspevok popisuje a analyzuje základné dáta o stave a štruktúre kriminality s dôrazom na 
násilnú kriminalitu, keďže do nej spadajú najzávažnejšie trestné činy. Ide o závažné podoby 
kriminality, spojené s útokom na zdravie a život ľudí. Preto je citlivejšie vnímaná medzi 
obyvateľmi ako ostatná trestná činnosť. 

Key words: crime of population, types of crime, crime of violence, crime, Slovakia 

Kľúčové slová: kriminalita obyvateľstva, druhy kriminality, násilná kriminalita, trestný čin, 
Slovensko 

Úvod 
Dynamický nárast kriminality je jedným z charakteristických a veľmi naliehavých 

problémov spoločenskej situácie na Slovensku  [3]. 
Zločin sprevádza človeka a ľudskú spoločnosť od jej najrannejších foriem a do značnej 

miery súvisí s biologickou, pudovou povahou človeka. Násilie páchané na človeku je 
najzávažnejšou formou protiprávneho konania a ako takému sa mu venuje aj patričná 
pozornosť odborníkov snažiacich sa o jeho kontrolu [2]. 

Vo svojom príspevku by som chcela uviesť základné charakteristiky vývoja kriminality na 
Slovensku a jej jednotlivých druhov a zamerať sa na násilnú kriminalitu. Vychádzať budem 
z oficiálnych policajných štatistík. Aj keď tieto štatistiky neodrážajú skutočný obraz 
kriminality na Slovensku, ale len kriminalitu zistenú a zaznamenanú políciou, je to jediný 
informačný zdroj.  

1. Vývoj kriminality 
Kriminalitu považujeme za druh odchylného správania, ktoré je neprípustné 

a sankcionované trestným právom [5]. Všeobecne najčastejšie chápanie kriminality je výskyt 
trestných činov, vyjadrený ich súhrnom spáchaných v spoločnosti za určité obdobie.  

Vývoj kriminality na Slovensku (graf 1) zaznamenal výrazný vzostup po roku 1989. Tento 
jav nastal vo všetkých postkomunistických krajinách. Tento všeobecný trend jasne preukazuje 
ako totalitný režim svojim systémom inštitucionálnej kontroly a povinným zahrnutím do 
spoločenského systému práce pôsobil regulatívnym tlakom na všetky podoby sociálneho 
správania. Jeho pád zrušil formy zvýšenej sociálnej kontroly a proces spoločenskej zmeny 
priniesol rast anómie [4]. 
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Pred rokom 1989 mala kriminalita na Slovensku stabilizovanú úroveň, tesne pod úrovňou 
50 tisíc trestných činov ročne. Do roku 1993 stúpol ich počet trojnásobne. Od roku 1994 má 
klesajúcu tendenciu a od roku 1996 sa stabilizoval na úrovni pod 100 tisíc trestných činov 
ročne. Po roku 2001 zaznamenal vývoj kriminality druhú vlnu rastu, ktorý kulminoval v roku 
2004. Tieto výkyvy sa jednoznačne interpretovať nedajú. Pri interpretácii treba pozorne 
sledovať vývoj právneho rámca v kriminalite, najmä tých trestných činov, ktoré sú 
najfrekventovanejšie, keďže štatistika je definovaná trestno-právnou definíciou, podlieha 
vývoju trestného práva a jeho novelizácie. Z tohto pohľadu je veľmi významné všimnúť si 
legislatívne zmeny kvalifikácie trestného činu krádeže, ktorá sa u nás posúvala vo vzťahu 
k úrovni spôsobenej škody, zadefinovaný cez inštitút minimálnej mzdy. Práve v roku 1993, 
kedy sa preukázal zdanlivo prudký pokles kriminality, došlo k prekvalifikácii z 1 – násobku 
minimálnej mzdy na dvojnásobok a roku 2001, kedy sa javí dynamický vzrast, naopak, 
z dvojnásobku na  - násobok minimálnej mzdy [4]. Po tomto vrchole v roku 2004 dochádza 
k zostupnej tendencii, úroveň registrovanej kriminality sa každým rokom znižuje. 

Na Slovensku sa môžeme stretnúť so zaujímavým fenoménom a to je stabilná úroveň 
objasnenosti kriminality, ktorá sa pohybuje zhruba v rozmedzí 40 až 50 tisíc objasnených 
trestných činov ročne. V 80. rokoch sa objasnenosť kriminality u nás pohybovala na úrovni 
okolo 85%. Už v roku 1990 to bolo len 58% s poklesom na rekordných 36% v roku 1993. Od 
tohto roku mierne objasnenosť vzrastá, až dosahuje hranicu 50% v roku 1998. V posledných 
rokoch sa pohybuje medzi 40-45%.   

  
Obr.3: Vývoj kriminality a jej objasnenosť na Slovensku v rokoch 1989-2010 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza SLOVSTAT, 2012 
 

2. Vývoj jednotlivých druhov kriminality 
Celkovú trestnú činnosť rozdeľujeme do troch skupín: všeobecnú trestnú činnosť, 

hospodársku a zostávajúcu. Z týchto troch skupín kriminality je najviac zastúpená všeobecná 
trestná činnosť, ktorú ďalej delíme na násilnú trestnú činnosť, mravnostnú trestnú činnosť, 
majetkovú trestnú činnosť a všeobecnú trestnú činnosť.  

Hospodársku kriminalitu tzv. kriminalitu bielych golierov prezentujú trestné činy ako 
nelegálne podnikanie, korupcie a pod. čiže spôsobuje najväčšiu finančnú ujmu štátu. Podľa 
Grafu 2 do roku 2001 jej vývoj skôr stagnoval, od tohto roku dochádza k zvýšeniu tohto 
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druhu kriminality, v roku 2005 dosiahla 19 245 trestných činov, v roku 2009 svoj druhý 
vrchol s počtom trestných činov 19 518.  

Zostávajúca kriminalita (nadržovanie, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, ohrozenie pod 
vplyvom návykovej látky, dopravné nehody a pod.) bola najnižšia na začiatku mnou 
sledovaného obdobia v roku 1996 a to tesne pod 8000 zločinov. Najvyššia v roku 2005 - 
15 367 trestných činov.  

 
Graf 2: Vývoj celkovej trestnej činnosti na Slovensku v rokoch 1996-2010 

Zdroj: Policajná štatistika, 1997 – 2010 (interné dokumenty), Policajný zbor SR, 2012 
Štatistický úrad SR databáza SLOVSTAT, 2012 

 
Všeobecné trestné činy v najväčšej miere zastupuje majetková trestná činnosť. Takže jej 

vývoj je v podstate rovnaký ako vývoj celkovej kriminality na Slovensku. Reprezentujú ju 
najmä trestné činy krádeže, podvody a sprenevera. Táto kriminalita má na Slovensku 
najnižšiu objasnenosť, pohybuje sa v rozmedzí 21-32%. 

Mravnostnú kriminalitu reprezentujú trestné činy proti slobode rozhodovania v pohlavných 
zákonoch a činy ohrozujúce zdravý vývoj mládeže. Sú vo veľkej miere ovplyvňované 
stupňom rozvoja spoločnosti. Tieto trestné činy sú vo vývoji na stabilnej a nízkej úrovni a to 
približne 700 trestných činov ročne (Graf 3). 

Za násilnú trestnú činnosť sa považujú vraždy (lúpežné, sexuálne, vraždy novorodenca 
matkou a ostatné vraždy), únos a opustenie dieťaťa, lúpeže, násilie na verejnom činiteľovi, 
úmyselné ublíženie na zdraví, ruvačky, násilie alebo vyhrážanie skupine obyvateľov, 
nebezpečné vyhrážanie sa a vydieranie. Od roku 2004 ma vývoj týchto zločinov klesajúcu 
tendenciu, v roku 2007 klesli pod úroveň 10 000 trestných činov.  

Ostatnú všeobecnú trestnú činnosť tvoria trestné činy ako výtržníctvo, nedovolené 
ozbrojovanie sa, požiare, výbuchy, priekupníctvo, podielníctvo a pod. Od roku 1996 počet 
týchto zločinov narastal a v roku 2008 prekročil hranicu 10 000.  
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Graf 3: Vývoj všeobecnej trestnej činnosti na Slovensku v rokoch 1996-2010. 

3. Násilná trestná činnosť na Slovensku 
Aj keď verejnosť vníma že sa násilie v spoločnosti zvyšuje, v skutočnosti ide o presný 

opak a na Slovensku sa počet týchto zločinov znižuje. Násilná kriminalita, s úmyslom 
spôsobiť (alebo ohrozujúce) fyzické poškodenie alebo smrť obete, priťahuje viac pozornosti a 
diskusie ako iné formy trestnej činnosti. Keďže je spojená s ohrozením života vzbudzuje 
veľkú pozornosť v spoločnosti [1]. 

Najviac násilných trestných činov na Slovenku (Tabuľka 1) sa stalo v roku 2002, od vtedy 
majú tieto zločiny klesajúcu tendenciu. V roku 2011 sa stalo v doterajšej histórii najmenej 
násilných trestných činov a to 7002.  
Tab. 1: Vývoj násilnej trestnej činnosti a jej objasnenosť na Slovensku v rokoch 1997-2011 

Rok Zistené Objasnené  t.j. % 
z toho 
vraždy 

z toho 
lúpeže 

1997  11 564  10 147   88   140  1 199 
1998  12 427  11 084   89   128  1 231 
1999  13 531  12 138   90   141  1 437 
2000  13 459  12 228   91   143  1 264 
2001  14 450  13 192   91   129  1 366 
2002  15 020  12 948   86   128  1 578 
2003  13 724  10 353   75   146  1 918 
2004  13 755  9 961   72   122  2 156 
2005  12 906  9 526   74   106  1 919 
2006  10 896  7 475   69   89  1 594 
2007  9 620  6 744   70   89  1 429 
2008  9 030  6 293   70   94  1 371 
2009  8 337  5 998   72   84  1 358 
2010  7 532  5 485   73   89  1 188 
2011  7 002  5 270   75   96   851 

Zdroj: Policajná štatistika, 1997 – 2010 (interné dokumenty), Policajný zbor SR, 2012 
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Vývoj vrážd na Slovensku má ale trošku odlišný charakter. Ich najvyšší počet bol v roku 
2003 a to 146, za posledných 5 rokov však nedochádza k ich úbytku, ale pohybujú sa 
v medziach 89-96 vrážd za rok. Lúpeže kulminovali hodnotou 2156 v roku 2004 a odvtedy 
klesli na hodnotu 851 v roku 2011.  

Objasnenosť v prípade násilnej kriminality je spomedzi všetkých jej druhov najvyššia. 
Tým že sú citlivo vnímané spoločnosťou a pod drobnohľadom médií si zasluhujú najviac 
pozornosti polície. Vysoká miera objasnenosti, okolo 90% sa udržala do roku 2002. Od tohto 
roku až po súčasnosť sa pohybuje na hranici 70%. Tieto nepriaznivé trendy môžu byť 
spôsobené zmenami v štruktúre násilnej kriminality.  

Základným typom priestorového hodnotenia kriminality je poukázanie na jej 
nerovnomernosť. Medzi jednotlivými krajmi jestvujú rozdiely nielen v rozsahu ale aj 
v dynamike.  

Najviac týchto trestných činov sa uskutočňuje v Košickom kraji, v roku 1999 ich bolo 
2 789, nasledujúci rok 2 243 a v roku 2001 už najviac trestných činov mal Žilinský kraj. 
Najmenej násilných trestných činov sa v rokoch 1997-2011 uskutočnilo v Trnavskom kraji, 
ktorý s Trenčianskym a Prešovským krajom sú v pozorovaných rokoch na stabilnej pozícii. 
Zaujímavým je rok 2003, kedy všetky kraje mali menej násilných trestných činov ako rok 
predtým, ale kraje s najväčšími slovenskými mestami, čiže Bratislavský a Košický 
zaznamenali výrazný vzostup násilných zločinov.  

Treba však aj upozorniť že údaje za kraje nedávajú celkový súčet za Slovenskú republiku. 
Trestné činy zistené Železničnou políciou, Ústrednou colnou správou, Generálnym 
riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a vojenské trestné činy sa nedajú presne 
lokalizovať do krajov, takže  sú zahrnuté len do celkového súčtu za celé územie Slovenska. 

 
Graf 4: Vývoj násilnej trestnej činnosti v krajoch SR v rokoch 1997-2011 

Zdroj: Policajná štatistika, 1997 – 2010 (interné dokumenty), Policajný zbor SR, 2012 
           Štatistický úrad SR databáza SLOVSTAT, 2012 
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4. Záver 
Poznanie kriminálneho správania páchateľov má najmä dopad pri kontrole a potláčaní 

kriminality. Vývoj kriminality naznačuje, že bude sprievodným fenoménom ľudskej 
spoločnosti aj v budúcnosti.  Policajné štatistiky naznačujú, že nárast kriminality, evidentný 
do polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia, stráca svoj potenciál čo do kvantity, 
avšak v charaktere trestnej činnosti dochádza k istým zmenám. 

Od roku 2002 klesá počet násilných trestných činov na Slovensku, avšak klesá aj ich 
objasnenosť. V súčasnosti objasnenosť týchto závažných zločinov je 75%. Od roku 2004 
ubúda na Slovensku aj lúpežných prepadnutí, ich počet od roku 2004 do 2011 klesol o 1305. 
Priebeh vrážd na Slovensku má ale odlišný charakter, od roku 2005 kedy klesli pod hodnotu 
100 ročne sa pohybujú v rozmedzí 84 až 96 vrážd v roku 2011. 
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Priestorová distribúcia pobočiek bánk v Slovenskej republike 
Spatial Distribution of Bank Branches in the Slovak Republic 

 
Roland Kopas 

 
Abstract: This work describes the spatial and economic theories related to localization in the 
past and present. Next describes the basic factors that influence the location and actual views 
on the location and decisions of banks. The aim and methodology describes a method of data 
collection and statistical methods used to evaluate data. 

Abstrakt: Práca popisuje ekonomické a priestorové teórie súvisiace s lokalizáciou 
v minulosti a súčasnosti. Ďalej sa opisujú základné faktory, ktoré na lokalizáciu vplývajú 
a súčasné pohľady na lokalizáciu a samotné lokalizačné rozhodnutia bánk. Cieľom 
a metodikou je opísaný spôsob získavania údajov a použité štatistické metódy na 
vyhodnocovanie získaných údajov. 

Key words: Location, decisions of banks, correlation, branches. 

Kľúčové slová: Lokalizácia, rozhodnutia bánk, korelácia, pobočky. 

Úvod 
Získať najvýhodnejšie postavenie či už na trhu, alebo kdekoľvek je pre úspech podniku 

veľmi dôležité.  
Hlavným cieľom príspevku je analyzovať vzťahy medzi počtom pobočiek a faktormi, 

ktoré naň môžu vplývať, a to na teritoriálnej úrovni LAU 1, teda v okresoch Slovenska.   

1. Prehľad literatúry 
Úvahy o úlohe priestoru v ekonómii  sa objavili už v minulosti v rámci urbanistickej 

ekonómie (lokalizačné rozhodnutia). Za historicky jednu z najdôležitejších možno považovať 
teóriu Johanna Heinricha von Thünena zaoberajúcu sa priestorovými aspektmi ekonomiky 
izolovaného štátu. Na von Thünenovu teóriu nadviazal William Alonso teóriou polohy od 
centra mesta. Optimálna poloha sa spomína aj v dielach W. Christallera a A. Löscha. Za jednu 
z prvých ucelených učebníc zaoberajúcich sa priestorom v ekonómii možno považovať 
„Regionálnu a urbanistickú ekonomiku“ od Maiera a Tödlinga. [1] [2] 

Krugman objasnil priestorovú deľbu práce vo sfére hospodárskej geografie. Práve tento 
príspevok bol podstatný pre vytvorenie modelu centra a periférie aj na základe ktorého Paul 
Krugman získal uznanie verejnosti. V každej krajine existuje množstvo regiónov, ktoré sú 
vysoko urbanisticky rozvinuté, zatiaľ čo menšia populácia zostáva na perifériách. Cieľom 
Krugmanovho modelu  je vysvetliť frekvenciu zavádzania mobility firiem a spotrebiteľov 
a ich lokalizačnú voľbu. Majú tendenciu presúvať sa k väčšiemu regiónu, pretože ponúka 
vyššie reálne mzdy a väčšiu rozmanitosť tovarov. Tieto rozdiely posilňujú motív firiem 
a jednotlivcov k migrácii. 00 

Priestor, priestorové teórie a priestorová ekonómia sú v súčasnosti dôležitými zložkami 
lokalizačných rozhodnutí každého podniku. Je to veľmi dôležitý faktor ako odlíšiť jednotlivé 
banky od ich konkurencie. Bankové služby sú svojím charakterom odlišné od fyzických 
výrobkov, a toto zameranie odlišuje aj zákazníkov bankových služieb. Zákazníci sa riadia 
najčastejšie dôverou, ponúkanými službami a vzťahom k zákazníkom. Dôležité je 
segmentovať zákazníkov do skupín na ktoré je potrebné sa obzvlášť sústrediť ako na 
konkurenčné výhody. Práve kvôli tomu sa vhodné umiestnenie pobočiek premieta do 
vnímania zákazníkov a ich spokojnosti s ponúkanými službami.  
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2. Metodika práce 
Pri výbere správnej lokalizácie sa môžeme zamerať na demografické faktory, sociálno-

ekonomické faktory, odvetvové faktory, zamestnanosť, bankové a obchodné možnosti atď. [5] 
[6] 

Cieľ skúmania 
Cieľom práce je analyzovať vzťahy medzi počtom pobočiek v okresoch Slovenska 

a vybranými sociálno-ekonomickými ukazovateľmi a následne identifikovať faktory, ktoré 
môžu byť v tesnom vzťahu s umiestnením pobočiek do jednotlivých okresov SR. 

Na splnenie hlavného cieľa boli stanovené nasledovné čiastkové ciele: 
• S využitím nástrojov priestorovej štatistiky analyzovať priestorovú distribúciu počtu 

pobočiek bánk podľa okresov SR. 
• Analyzovať vzťahy medzi počtom pobočiek bánk a vybranými sociálno-

ekonomickými ukazovateľmi. 
• Zistiť štatistickú významnosť faktorov pri umiestňovaní pobočiek. 

Použité údaje 
Údaje na sledovanie absolútnych a relatívnych ukazovateľov týkajúcich sa počtu bánk 

v Slovenskej republike, hustoty obyvateľstva, miery nezamestnanosti, priemernej mesačnej 
nominálnej mzdy, počtu FO a PO, výšky DVHN boli získané z regionálnej databázy 
Štatistického úradu Slovenskej republiky. Údaje sa týkajú obdobia roku 2009, keďže údaje za 
niektoré z premenných za novšie obdobie neboli dostupné.  

Použité metódy 
Priestorová autokorelácia 

Priestorová autokorelácia existuje práve vtedy, ak hodnoty skúmaného znaku pre každú 
dvojicu v skúmanom priestore sú korelované, existuje medzi nimi závislosť.  
 
Model prietorovej autokorelácie: 

   
      

Kde   sú nezávislé, rovnako rozdelené náhodné premenné so spoločným rozptylom  ;    
sú známe konštanty, znázorňuje vzťah oblasti i a j.    = 1 ak oblasti i a j susedia. Ak tieto 
oblasti nie sú v susedstve    = 0.  
ρ je konštanta. Ukazuje celkovú mieru priestorovej autokorelácie Xi a Xj pre    > 0. 
Typy priestorovej autokorelácie:   

• pozitívna autokorelácia – skúmané hodnoty v priestore sú zoskupené vedľa seba  
(ρ > 0), 

• negatívna autokorelácia – skúmané hodnoty sú zoskupené vedľa seba rôzne 
 (ρ < 0), 

• žiadna autokorelácia – hodnoty sa vyskytujú v priestore náhodne (ρ = 0). 
Medzi najpoužívanejšie miery autokorelácie patrí Moranov koeficient a Gearyho koeficient. 
[8] 

Moranov koeficient 
Moranov koeficient je zovšeobecneným koeficientom. Pre určenie prítomnosti 

priestorovej autokorelácie používame Moranov koeficient I.   
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Kde N je počet oblastí;    sú zovšeobecnené váhy odrážajúce efekt oblasti j na oblasť i;   je hodnota skúmaného javu v oblasti i;  je priemer údajov x. 
Ak sa hodnota I blíži k 1 hovoríme o kladnej autokorelácii. Ak sa hodnota I blíži k -1 

hovoríme o zápornej autokorelácii a ak I=0, tak autokorelácia nie je prítomná. [7] [8] 

Ekonometrický model 
Ekonometrický model je matematický model, ktorý formuluje ekonomické hypotézy. 

Vyjadruje závislosť veličín na veličinách, ktoré ich podľa hypotézy vysvetľujú. Pri 
ekonometrickom modeli chceme odhadnúť, či počet pobočiek na obyvateľa závisí od 
pozorovaných premenných. Týmito premennými je hustota obyvateľstva, miera 
nezamestnanosti, výška priemernej mesačnej mzdy, dávok v hmotnej núdzi a počet fyzických 
a právnických osôb v okresoch Slovenska.  

 
3. Výsledky a diskusia 

Obrázok č. 1 zobrazuje koľko obyvateľov pripadá na jednu pobočku v okrese. Ako 
môžeme vidieť najviac obyvateľov pripadajúcich na jednu pobočku je hlavne na východnom 
Slovensku. Najmenší pomer obyvateľov čo je menej ako 2634 obyvateľov pripadol na okres 
Bratislava I – V a okres Košice I – IV. 

 
Obr. 1:  Počet obyvateľov na pobočku  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov NBS a ŠÚ SR 

Meranie priestorovej autokorelácie 
Pri meraní priestorovej autokorelácie pre interpretáciu údajov z Tabuľky 1. je potrebné 

si zvoliť hypotézy týkajúce sa priestorovej autokorelácie Moranovho I koeficientu. Týmto 
porovnaním sa snažím zistiť či umiestnenie a rozloženie sledovaných premenných v okresoch 
na území Slovenskej republiky je kladne, alebo negatívne priestorovo autokorelované, alebo 
či ide len o náhodné rozloženie javu.  
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Hypotézy:  
H0: Priestorová autokorelácia nie je štatistiky významná. 
H1: Priestorová autokorelácia je štatisticky významná. 
P hodnoty v Tabuľke 1. sú nízke. Ak tieto hodnoty porovnám s hladinou významnosti α, 
ktorej hodnota je 0,05 zistím že H0 zamietame.  

Z toho vyplýva, že údaje v Tabuľke 1. sú štatisticky významné, teda daná priestorová 
autokorelácia je štatisticky významná.  

Ak sme splnili túto podmienku sledujeme hodnoty koeficientu I. Všetky hodnoty sú 
kladné, pohybujúce sa v intervale od 0 do +1. Hodnoty blížiace sa k +1 vyjadrujú, že 
pozorované hodnoty mzdy, nezamestnanosti, DVHN, podielov pobočiek, FO a PO na 
obyvateľov majú pozitívnu priestorovú autokoreláciu. Vyjadruje to tvrdenie, že mzda ako aj 
ostatné pozorované údaje sú usporiadané v priestore pravidelne. 

 
Tab. 1:  Moranov koeficient priestorovej autokorelácie 

Ukazovateľ Koeficient korelácie P hodnota 
Mzda 0,411 1,308e-12 

Nezamestnanosť 0,592 2,2e-16 

DVHN 0,685 2,2e-16 
Pob/ob 0,275 1,336e-08 

FO/ob 0,460 2,62e-15 

PO/ob 0,216 8,821e-09 

 

Vyhodnotenie priestorovej autokorelácie 
V prvom prípade porovnávame závislosť hustoty obyvateľstva a nezamestnanosť. 

Pozorujeme nepriamu lineárnu závislosť, pretože hodnota korelácie je -0,3926. To znamená, 
že ak hustota obyvateľstva v okrese narastá, nezamestnanosť sa znižuje. Vzťah hustoty 
obyvateľstva a priemerných mesačných miezd je opačný. Hodnota korelácie je 0,5472 čo 
vyjadruje kladnú lineárnu závislosť. To znamená, že nárast hustoty súvisí aj s nárastom 
priemernej mesačnej mzdy. Presne opačný vzťah majú dávky v hmotnej núdzi, ktoré s rastom 
hustoty obyvateľstva sa znižujú. Relatívny ukazovateľ množstvo pobočiek na počet 
obyvateľov má hodnotu 0,9126 čo je blízko hodnoty +1, a to značí silnú lineárnu závislosť. 
Ak narastá hustota obyvateľstva v okrese, narastá pomer počtu pobočiek na obyvateľstvo. 
Vzťah hustoty na relatívny pomer právnických a fyzických osôb na počet obyvateľov má 
kladné hodnoty. Rast pomeru FO a PO na obyvateľstvo súvisí s nárastom hustoty 
obyvateľstva v okrese.  

 
Druhý ukazovateľ je nezamestnanosť. Vzťah nezamestnanosti a mzdy vyjadruje zápornú 

lineárnu závislosť s hodnotou -0,6352. Ak je v okrese vysoká nezamestnanosť súvisí to s 
poklesom priemerných mesačných miezd. DVHN majú silnú kladnú lineárnu závislosť 
a s nárastom nezamestnanosti rastie aj počet poberateľov DVHN. V okresoch, kde je veľká 
nezamestnanosť tak korelačný vzťah k počtu pobočiek, FO a PO na obyvateľov klesá a má 
záporné hodnoty. Banky predpokladajú, že nebudú dosahovať na väčšom počte pobočiek 
zisky, keďže prevláda silná nezamestnanosť. Má to vplyv aj na množstvo podnikov 
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a podnikateľov, ktorým sa v týchto okresoch nemusí dariť a nemusia dosahovať požadovaný 
odbyt.  

Ukazovateľ mzda a jej vplyv na DVHN vyjadruje hodnotu -0,553 čo značí zápornú 
lineárnu závislosť. Mzda v okrese narastá, počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi klesá, 
pretože v okrese je dostatok obyvateľov dosahujúcich vyššie mzdy. Počet pobočiek, FO a PO 
na obyvateľa narastá, má kladnú lineárnu koreláciu. V okresoch kde je dostatok zarábajúcich 
obyvateľov a ich mzdy sa postupne zvyšujú, narastá ponuka nových pobočiek bánk s cieľom 
skvalitniť služby a sprístupniť ich zákazníkom. V tých okresoch sa následne aj darí podnikať, 
pretože sa dosahuje odbyt.  

Ako už vyjadrovali aj iné korelácie, v okresoch s nízkymi príjmami a stále narastajúcim 
počtom poberateľov DVHN je problematické dosiahnuť vhodné prostredie pre podnikateľov, 
ale aj pre veľké firmy. Banky takisto nepokladajú tieto okresy za perspektívne a ziskové.  

Posledná sledovaná analýza vyjadruje vzťah FO na obyvateľov k množstvu PO na 
obyvateľov. Hodnota korelačnej závislosti je 0,5426. Táto hodnota vyjadruje pozitívnu 
lineárnu závislosť čo značí, že ak sa darí FO v danom okrese je predpoklad, že sa bude dariť 
aj PO, a takisto ich počet bude lineárne narastať.   

 
Z pohľadu práce je najdôležitejšie sledovať podiel pobočiek na počet obyvateľov vo 

vzťahu k vybraným sociálno-ekonomickým ukazovateľom.  
 
Vzťah hustoty obyvateľstva k počtu pobočiek na obyvateľov má silnú lineárnu 

koreláciu. Množstvo pobočiek a hustoty obyvateľstva sa rovnako zvyšuje. Vyjadruje to fakt, 
že čím je väčší počet obyvateľstva v okrese, teda aj hustota, tak banky sa snažia umiestniť 
svoje pobočky práve v týchto okresoch. Ak výška miezd narastá, súvisí to aj s nárastom počtu 
pobočiek na obyvateľa. Hodnoty nezamestnanosti a dávok v hmotnej núdzi majú opačný 
charakter. Ich hodnoty koeficientu sú záporné, vyjadrujú zápornú koreláciu. Znamená to, že 
pokles hodnoty nezamestnanosti a DVHN v okrese súvisí s nárastom počtu pobočiek na 
obyvateľa. A naopak ak rastie nezamestnanosť a DVHN počet pobočiek v okrese klesá, lebo 
tento okres má menšiu ekonomickú stabilitu. Ak takýto okres má malú ekonomickú stabilitu 
banky tam umiestňujú málo pobočiek, a tým klesá aj počet FO a PO v okrese. Čím je menší 
počet podnikateľov a právnických osôb zníži to aj počty pobočiek, a ak sa zvyšujú počty 
podnikajúcich osôb a začína sa im dariť zvyšuje sa aj množstvo umiestnených pobočiek 
bankou. (Tabuľka 2) 

 
Tab. 2: Závislosť medzi počtom pobočiek a vybranými soc.-ekon. ukazovateľmi 

Ukazovateľ Koeficient korelácie P hodnota 
Hustota 0,9126 0,0 
Mzda 0,6046 0,0 
Nezamestnanosť -0,4144 1e-04 

DVHN -0,0056 0,0024 
FO/ob 0,5028 0,0 
PO/ob 0,9049 0,0 

Použitie ekonometrického modelu 
Pri klasickom modeli lineárnej regresie sledujeme štatistickú významnosť premenných.  
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Tab. 3: Testovanie štatistickej významnosti 
Premenná Regresný koeficient Štandardná chyba t-podiel p-hodnota 
Hustota 0,0007109 0,0001264 5,624 3.34e-07 
Nezamestnanosť 0,0002406 0,0148743 0,016 0.9871 
Mzda 0,0006514 0,0002986 2,181 0.0324 
DVHN 0.0045050 0,0179694 0,251 0.8028 
FO_ob 0,0012631 0,0028931 0,437 0.6637 
PO_ob 0,0079578 0,0017412 4,570 1.97e-05 
F-test 2,2e-16 R2 0,8885 
Brauch-Pegan test 0,01399 Moranovo I  -0,009956053 

 
Na základe p-hodnoty môžeme povedať, že  model ako celok je štatisticky významný. 

Avšak za štatisticky významné premenné možno považovať len mzdu, hustotu a počet 
právnických osôb pripadajúcich na obyvateľa. V oboch prípadoch ide o pozitívnu závislosť, 
tzn. s rastom hodnôt týchto premenných je spojený nárast počtu pobočiek na obyvateľa 
v danom okrese.  

 
Pri Brauch-Peganovom teste heteroskedasticity p-hodnota je menšia ako hladina 

významnosti, hypotézu H0 zamietame a prijímame tvrdenie, že v modeli je prítomná 
heteroskedasticita. Z tohto dôvodu uskutočníme logaritmickú transformáciu modelu. 

 
Pri testovaní modelu ďalej zisťujeme, že nie je problém s multikolinearitou, keďže 

hodnoty inflačného faktora rozptylu neprekročili hodnotu 10.  
 
Pri priestorovej autokorelácii náhodnej zložky som použil Moranov I test s výslednou 

hodnotou I -0,0099; a teda v modeli sa nenachádza priestorová autokorelácia. Ako už bolo 
uvedené v modeli bol problém s heteroskedasticitou použil som preto logaritmickú 
transformáciu. Postupujeme k testovaniu štatistickej významnosti regresných koeficientov 
a modelu ako celku (pozri tab. 4).  

 
Tab. 4: Testovanie štatistickej významnosti 
Premenná Regresný koeficient Štandardná chyba t-podiel p-hodnota 
log Hustota 0,575096 0,079907 7,197 4,78e-10 
log Nezamestnanosť -0,039987 0,277745 -0,144 0,8859  
log Mzda 0,001757   0,410506 0,004 0,9966 
log DVHN 0,019685 0,159479 0,123 0,9021     
log FO_ob -0,218373  0,280055 -0,780 0,4381     
log PO_ob 0,787319 0,141165 5,577 4,03e-07 
F-test 2,2e-16 R2  0,8318  
Brauch-Pegan test 0,05179 Moranovo I 0,2539 
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Na základe koeficientu determinácie možno tvrdiť, že až 83,18% hodnôt je 
vysvetlených našim modelom.  

Vidíme, že pri Brauch-Peganovom teste, p-hodnota je väčšia ako hladina významnosti, 
hypotézu H0 nezamietame, v modeli nie je prítomná heteroskedasticita.  

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, v modeli nie je problém s heteroskedasticitou, 
priestorovou autokoreláciou, ani multikolinearitou.  

Pozorovaniami sme skúšali odhadnúť klasický model lineárnej regresie a otestovali sme 
predpoklady. Šlo však o priestorové údaje, a tak sme testovali priestorovú autokoreláciu 
rezíduí. Tento koeficient nebol štatisticky významný, a tak nie je potrebné uvažovať o modeli 
priestorovej ekonometrie.  

Podľa výsledkov tohto modelu možno predpokladať, že významnými faktormi, ktoré 
banky zohľadňujú pri rozhodovaní sa o umiestnení pobočiek v príslušnom okrese sú hustota 
obyvateľstva a počet právnických osôb so sídlom v danom okrese. Ostatné uvažované 
premenné nie sú v štatisticky významnom vzťahu so sledovanou vysvetľovanou premennou. 

 

Záver 
Určenie vhodnej lokality či už pobočky, alebo banky je veľmi dôležitým faktorom pre 

efektívne a ziskové fungovanie a možný následný rast. Čím ďalej, tým viac musíme dbať na 
množstvo nových faktorov, ktoré vplývajú na vhodnú lokalizáciu. Najzákladnejšími je 
sledovať najjednoduchšie faktory ovplyvňujúce rozloženie a správanie sa obyvateľstva.  

Získané poznatky z mojich pozorovaní ukazujú o závislosti faktorov na lokalizáciu, na 
silnú autokoreláciu a na to, že určenie správneho miesta na umiestnenie je silne ovplyvňované 
hustotou, mzdami a ostatnými okolnosťami. Tieto okolnosti na seba navzájom vplývajú, a je 
veľmi zložité nájsť ich správnu kombináciu.  

Hlavnými otázkami tejto práce bolo určiť či priestor zohráva dôležitú úlohu pri 
rozhodovaní sa bánk o umiestnení svojich pobočiek v okresoch Slovenska.  

Výsledky pozorovaní v modeloch sa potvrdili a ukázali, že pri týchto rozhodnutiach 
treba brať do úvahy najmä faktory ako hustota obyvateľstva a počet právnických osôb v 
krajoch. Tieto ukazovatele predstavujú štatisticky významné premenné.  

Ďalší výskum v tejto oblasti by mohol byť orientovaný na lokálnu úroveň a sledovať 
faktory lokalizácie pobočiek a bankomatov vo veľkých mestách SR. 
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Ekonometrická analýza ziskovosti slovenských firiem 

Econometric Analysis of Profitability of the Slovak Enterprises 
 

Štefan Kováč 
 

Abstract: The purpose of this paper is to analyse profit of Slovak companies by using 
econometric modelling analysis. The analysis is based on individual data from the financial 
statements of Slovak companies in the period 2001 - 2008. The partial analysis by using 
logistic regression is conducted for each year in this paper. Logistic regression is performed 
with all data grouped into panel data. The transformation of the variable „profit“ to binary 
dependent variables causes loss of information, so there is also method of quantile regression 
model presented in the paper, too. 

Abstrakt: Cieľom príspevku je s využitím ekonometrického modelovania analyzovať 
výsledok hospodárenia slovenských firiem. Analýza uskutočnená v práci je založená na 
individuálnych údajoch z účtovných závierok slovenských firiem za obdobie 2001 – 2008. 
V práci sú uskutočnené čiastkové analýzy s použitím logistickej regresie za jednotlivé roky 
a následne sú údaje zoskupené do formy panelových údajov. Transformáciou premennej 
„výsledok hospodárenia“ dochádza k strate informácií, a tak v závere práce je naznačený 
model kvantilovej regresie.  

Key words: Logistic regression, quantile regression, panel data, profit, enterprise, ratio 
analysis. 

Kľúčové slová: Logistická regresia, kvantilová regresia, panelové údaje, výsledok 
hospodárenia, podnik, pomerové ukazovatele. 
 
Úvod 

Zisk býva v praxi jedným z najčastejšie používaných ukazovateľov, na základe ktorých 
sa posudzuje úspešnosť firiem. Keďže samotný zisk nemusí odzrkadľovať reálnu finančnú 
situáciu firmy, tak sa pri ich hodnotení používa súbor viacerých ukazovateľov. Z toho dôvodu 
väčšina odborných publikácií orientujúcich sa na hodnotenie finančného zdravia podnikov 
stavia proti sebe údaje z podnikov v bankrote oproti podnikom v dobrej finančnej situácii 
[12]. Existuje len málo publikácií hodnotiacich podniky na základe iných faktorov vo vzťahu 
k výsledku hospodárenia podniku (pozri prehľad napr. v [2]). Keďže v našich podmienkach a 
pre naše potreby je získavanie údajov o bankrotujúcich podnikoch takmer nemožné, zamerali 
sme sa na dostupnú formu analýzy, ktorú je možné vykonať s existujúcimi údajmi. 

Cieľom príspevku je identifikovať a zhodnotiť faktory vplývajúce na výsledok 
hospodárenia firiem v SR – ich vývoj v čase a možnosť porovnania podnikateľských 
subjektov postavených na rovnakej báze v čase a priestore. Ide teda o exploračnú analýzu 
zameranú na zistenie súvislostí a vzťahov medzi výsledkom hospodárenia a vybranými 
premennými prezentovanými vo forme pomerových ukazovateľov. Vzhľadom na skutočnosť, 
že variabilita zisku v slovenských podnikoch je veľmi veľká, najskôr sme sa rozhodli 
analyzovať ziskovosť firiem bez ohľadu na výšku zisku, tzn. firmy sme rozdelili do dvoch 
skupín – firmy vykazujúce zisk a firmy nevykazujúce zisk. Ale vzhľadom na skutočnosť, že 
transformáciou vysvetľovanej premennej strácame množstvo informácií, v závere práce 
naznačíme odhad modelu pre rok 2008 použitím kvantilovej regresie.  
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1 Metodika práce 
1.1 Použité údaje 

V príspevku pracujeme s vybranými údajmi z účtovných závierok podnikateľských 
subjektov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za roky 2001 – 2008. Rok 2008 bol 
vybraný ako posledný relevantný pre naše potreby, nakoľko je to posledný predkrízový rok 
a zároveň posledný rok pred prechodom na novú menu – euro. Do istej miery už v priebehu 
daného roka nastali aj v podnikateľskom sektore turbulencie, ktoré sa však naplno prejavili až 
v roku 2009. Tieto výkyvy by naše pozorovanie mohli negatívne ovplyvniť. Údaje v práci 
boli analyzované individuálne za každý rok a následne spojené do formy longitudinálnych 
(panelových) údajov. Celkový počet pozorovaní použitých na analýzu1 v roku 2001 dosahoval 
úroveň 7 984 a do roku 2008 sa zvýšil na 20 740.  
        
1.2 Model a použité metódy 

Ako bolo naznačené v úvode, vysvetľovanou premennou použitou v modeli je binárna 
premenná a uvažujeme model vysvetľujúci pravdepodobnosť úspechu/neúspechu firmy. Pre 
transformáciu vysvetľovanej premennej na binárnu sme sa rozhodli z dôvodu viacerých 
porušení predpokladov klasického modelu lineárnej regresie, predovšetkým predpokladu 
normality rozdelenia rezíduí. Úspech firmy je charakterizovaný ako kladný výsledok 
hospodárenia v danom roku, za neúspech sa považujú firmy s nulovým a záporným 
výsledkom hospodárenia. Transformáciu vysvetľovanej premennej tak možno formálne 
zapísať: 

( ) ( )1:0&0:0 =>∀=≤∀ ∗∗
iiii yVHyVH  (1) 

kde 
VHi: výsledok hospodárenia i-tej firmy, 

 firma považovaná za ziskovú (resp. úspešnú), 
firma považovaná za neziskovú (resp. neúspešnú). 

Hodnoty vysvetľovanej premennej yi (nadobúdajúcej hodnoty 0 a 1) možno formálne 
zapísať vo forme pravdepodobnostného modelu ako [17]: 

 P(yi = 1 | xi∙, β) = 1 – F(–xi∙β),  i = 1, 2, ..., n (2) 

 P(yi = 0 | xi∙, β) = F(–xi∙β),  i = 1, 2, ..., n, (3) 

pričom F(·) je vhodná pravdepodobnostná distribučná funkcia. V našom prípade uvažujeme 
distribučnú funkciu logistického rozdelenia, tzn. model logit, ktorý môžeme formálne zapísať: 

  (4) 

V práci uvažujeme vysvetľujúce premenné výchádzajúce z bežne používaných 
pomerových ukazovateľov hodnotenia bonity firiem (pozri napr. [14]): 

bežná likvidita = finančné účty + krátk.pohľadávky 
krátk. záväzky + bežné úvery + fin.výpomoci 

 

celková likvidita = obežný majetok – dlhodobé pohľadávky 
krátk. záväzky + bežné úvery + fin.výpomoci 

 

finančná zadĺženosť = bežné úvery + fin.výpomoci + dlhodobé úvery 
krátk. záväzky + bežné úvery + fin.výpomoci 

 

                                                 
1 V analýze boli zohľadnené len účtovné jednotky, ktoré mali vo výkazoch nenulové hodnoty premenných 
vstupujúcich do analýz. Celkový počet pozorovaní v roku 2001 bol 30 053 a do roku 2008 sa zvýšil na 121 110. 
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doba inkasa pohľadávok = dlhod.pohľadávky z obch.styku + krátk.pohľadávky z obch.styku 
(tržby z predaja tovaru + tržby z predaja služeb) · 360 

 

doba obratu zásob = zásoby 
(tržby z predaja tovaru + tržby z predaja služeb) · 360 

 

doba obratu aktív = majetok spolu 
(tržby z predaja tovaru + tržby z predaja služeb) · 360 

 
a nami definované ukazovatele vypovedajúce o majetkovej štruktúre a štruktúre výnosov 
a nákladov: 

podiel neobežného majetku = neobežný majetok 
majetok spolu 

 

podiel obežného majetku = obežný majetok 
majetok spolu 

 

štruktúra výrobných nákladov = tržby z predaja tovaru+výroba 
náklady na obstaranie tovaru+výrobná spotreba 

 

štruktúra osobných nákladov = osobné náklady 
pridaná hodnota 

 
Posledným faktorom vystupujúcom v modeli je priestor – kraj (teritoriálna úroveň NUTS 3), 
v ktorom daný podnik sídli.  
 
Uvažovaný model logistickej regresie možno formálne zapísať: 

 , (5) 

kde 
xi∙  je i-tý riadok regresnej matice X, ktorej stĺpcami sú vysvetľujúce premenné v modeli, 
β  je odhadovaný vektor regresných koeficientov, 
y  je stĺpcový vektor vysvetľovanej binárnej premennej, ktorá nadobúda hodnoty: 
 yi = 1 pre úspešnú (ziskovú) firmu a 
 yi = 0 pre neúspešnú (neziskovú firmu) firmu. 
 
Model sme najprv odhadli individuálne pre každé obdobie (rok). Model sme následne 

podrobili základnej diagnostike testovaním významnosti odhadnutých regresných 
koeficientov pomocou Waldovho testu a diagnostike pozostávajúcej z McFaddenovho R2 
(ktorý je analógiou ku koeficientu determinácie v modeli lineárnej regresie a posudzuje sa 
ním kvalita odhadnutých modelov s binárnou vysvetľovanou premennou [15], plochou pod 
ROC krivkou (AUC charakteristika, ktorá vypovedá o pravdepodobnosti správneho zaradenia 
firmy do skupiny ziskovej/neziskovej) [16] a hodnotením internej a krížovej kontroly 
akurátnosti modelu (cross-validation accuracy) [5].  

Na interpretovanie modelu sme použili pomery šancí a odhad marginálnych efektov 
pomocou funkcie mfx() navrhnutej Fernihoughom [8].  

Odhad modelu vrátane jeho diagnostiky bol uskutočnený v prostredí R [1] s využitím 
balíkov pscl [2], car [3], ROCR [4], DAAG [5], fBasics [6], plm [7]. 

Pri odhade modelu logit s použitím panelových údajov sme použili model s fixnými 
efektmi, pričom sme uvažovali s časovým efektom (rok), nakoľko sme predpokladali, že 
špecifické podmienky v jednotlivých obdobiach môžu vplývať na výsledok hospodárenia. 
Použili sme jednoduchý prístup uvádzaný napr. v [10], podľa ktorého sme premennú „rok“ 
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definovali ako fixný efekt. Pôvodne sme chceli porovnať model s fixnými efektmi s modelom 
s náhodnými efektmi, no z dôvodu vysokej výpočtovej náročnosti spôsobenej vysokým 
počtom pozorovaní nebolo možné tento model odhadnúť. Budeme sa preto pridržiavať 
„opatrnejšieho“ prístupu, kedy a priori predpokladáme, že nepozorovateľné efekty sú 
korelované s vysvetľujúcimi premennými.  

Vysporiadanie sa s problémom porušenia predpokladu normality rozdelenia rezíduí sme 
sa pokúsili riešiť tiež použitím kvantilovej regresie a tento pokus je naznačený v závere práce. 
Kvantilová regresia sa v praxi používa napríklad aj v prípadoch, kedy rozdelenie 
vysvetľovanej premennej nie je unimodálne, je silno zošikmené a pod. (pozri. napr. [9]). Na 
rozdiel od tradičnej regresie, odhady parametrov interpretujeme ako zmenu hodnoty 
vysvetľovanej premennej vo zvolenom kvantile zapríčinenú jednotkovou zmenou vo 
vysvetľujúcej premennej (pozri napr. [11]). To umožňuje porovnať, ako vplývajú jednotlivé 
vysvetľujúce premenné na výsledok hospodárenia podľa  jednotlivých kvantilov. 
 
 2 Výsledky a diskusia 

Vzhľadom na obmedzený rozsah strán príspevku výstupy k odhadom parametrov 
modelov a diagnostík za jednotlivé obdobia uvádzame v prílohe článku. Odhady regresných 
koeficientov a testy modelov logistickej regresie za roky 2001 – 2008 sú uvedené v tabuľkách 
P1 – P4 v prílohe článku. 

Testovanie významnosti jednotlivých vysvetľujúcich premenných vstupujúcich do  
modelu identifikovalo v čase niekoľko významných faktorov ovplyvňujúcich výsledok 
hospodárenia dlhodobo (pozri Tab. P1 – P4 v prílohe). Doba obratu zásob, podiel obežného 
majetku a štruktúra nákladov a výnosov sú ukazovatele, ktorých p-hodnoty v každom 
pozorovaní dosahovali hodnoty nižšie ako 0,05 a zároveň odhady regresných koeficientov sa 
v zásade nelíšili. Tieto faktory môžeme považovať v danom modeli za najstabilnejšie 
ukazovatele. Medzi ďalšie významné faktory, ktorých významnosť nebola dosiahnutá 
v každom roku, avšak vo väčšine pozorovaní bol ich vplyv zrejmý patria ukazovatele 
likvidity. Medzi najmenej významné faktory patrí doba inkasa pohľadávok a štruktúra 
neobežného majetku, ktoré svoju významnosť potvrdili len v 3 pozorovaniach z celkového 
počtu 8. Do úvahy však musíme brať fakt, že účtovné výkazy spoločností sú statickými 
informáciami. To znamená, že v nich nenachádzame vývoj v priebehu hospodárskeho roka, 
ale len medziročné rozdiely medzi zostatkovými účtami jednotlivých období. Nevýznamnosť 
niektorých faktorov (napr. štruktúry neobežného majetku) môže byť teda spôsobená obmenou 
majetku v priebehu hosp. roka, ktorá sa v konečnom dôsledku vo výkazoch neprejaví. 

Testovanie kvality odhadnutých modelov pomocou McFaddenovho pseudo-koeficientu 
dereminácie nám dalo hodnoty v intervale  [0,0271; 0,0598], čo sú v praxi považované za 
nízke hodnoty. Domnievame sa však, že tieto nízke hodnoty sú spôsobené práve vysokým 
počtom pozorovaní, keďže hodnotenie modelu pomocou krížovej kontroly akurátnosti modelu 
nám dalo výstupy v intervale [0,65; 0,73], čo sú hodnoty postačujúce pre identifikáciu 
kvalitného modelu. Taktiež hodnoty AUC nadobúdali v každom období hodnoty z intervalu  
[0,64; 0,69]  a teda pravdepodobnosť zaradenia firmy do správnej skupiny je značná.  

V Tabuľke P5 sa nachádza výstup k interpretácii modelu pomocou pomeru šancí. 
Bratislavský kraj bol použitý ako báza pre jednotlivé roky. Zvyšné hodnoty v tabuľke 
vypovedajú o tom, koľkonásobne vyššiu (nižšiu) šancu má podnik byť ziskový v danom kraji 
a roku oproti podniku v Bratislavskom kraji. Vo väčšine prípadov majú ostatné kraje vyššie 
hodnoty preferenčných pomerov. To možno interpretovať ako situáciu, že firmy z ostatných 
krajov majú vyššiu šancu byť ziskové ako firmy z Bratislavského kraja s podobnými 
charakteristikami. Jedným z dôvodov môže byť vyššia konkurencia v Bratislavskom kraji, čo 
môže negatívnym spôsobom ovplyvňovať ziskovosť firiem. Avšak overenie tejto skutočnosti 
by si vyžadovalo hlbšiu analýzu, čo je však nad rámec tejto analýzy. 
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2.1 Model s panelovými údajmi 
Následne bola vykonaná analýza a diagnostika modelu aplikovaného na panelové dáta 

(výstupy uvedené v tabuľke P6 v prílohe článku) spracované z individuálnych dát za 
jednotlivé obdobia od roku 2001-2008 (podniky boli spájané podľa náhodne vygenerovaných 
identifikačných čísel, ktoré boli v každom roku rovnaké). V týchto údajoch sa nachádza 122 
445 pozorovaní. 

Uvažujeme model s fixnými efektmi a v zásade neočakávame výrazné zmeny vo 
výstupoch oproti realizovaným čiastkovým analýzam, a navyše z výstupov modelu dokážeme 
identifikovať vplyv špecifických efektov spojených s jednotlivými účtovnými obdobiami. Zo 
zistení vyplýva, že logit model panelových údajov sa do určitej miery zhoduje zo zisteniami 
čiastkových pozorovaní. Identifikované najdôležitejšie premenné ostali zachované, avšak 
objavila sa nová premenná s podstatným vplyvom - a to štruktúra osobných nákladov, ktorá 
v našom modeli predstavuje pridanú hodnotu práce zamestnancov (počty zamestnancov 
jednotlivých podnikov neboli známe, avšak k dispozícii sme mali riadok "osobné náklady" 
z VZaS, ktorý vypovedá o mzdovej náročnosti zamestnancov). Za zaujímavé možno tiež 
považovať fixné efekty – z výsledkov je zrejmé, že od roku 2001 po rok 2007 dochádzalo 
v čase k miernemu nárastu pomeru šancí, no v roku 2008 došlo k zastaveniu rastu, čo môže 
súvisieť s prvotnými príznakmi krízy. 

Pravdepodobnosť správneho identifikovania firmy (AUC) nadobudla hodnotu 0,67, čo 
je relevantná hodnota. McFaddenov koeficient sa udržal na nízkej úrovni 0,0481. Akurátnosť 
tohto modelu vysvetľovaná Cross-Validation charakteristikou nadobudla hodnotu 0,698, čo je 
taktiež priaznivý výsledok, podobne ako pri čiastkových modeloch. 

 
2.2 Model odhadnutý pomocou kvantilovej regresie 

Ako už bolo uvedené, v tejto časti je naznačený odhad modelu pre rok 2008 s použitím 
kvantilovej regresie, čím overíme „správanie sa“ regresorov v jednotlivých kvantiloch. 
V prvom kroku rozdelíme pozorovania na decily. Z Obrázku P1 v prílohe práce je zrejmé, že 
s výnimkou posledného kvantilu väčšina premenných vykazuje relatívnu stabilitu. Rozdiely 
v odhadnutých hodnotách koeficientov v jednotlivých kvantiloch sú zaznamenané 
predovšetkým u premenných „štruktúra nákladov na tovary a služby“ a „doba obratu zásob“. 
Z Obrázku P1 je ďalej zrejmé, že posledný kvantil je značne heterogénny, pozrieme sa preto 
v ďalšom kroku podrobnejšie na tento posledný decil, ktorý sme rozdelili na percentily (obr. 
P2 v prílohe práce). 

Z výsledkov modelov logistickej regresie vyplynulo, že šanca pre mimobratislavské 
firmy dosahovať zisk je vyššia ako pre firmu z Bratislavského kraja s rovnakými 
charakteristikami. Z výsledkov modelu kvantilovej regresie navyše môžeme vyčítať, že 
hodnota regresných koeficientov pre podniky dosahujúce vysoké zisky je nižšia ako v prípade 
podnikov s nižšími hodnotami výsledku hospodárenia. Zrejmé je takisto, že v prípade vysoko 
ziskových firiem sú ukazovatele doby obratu zásob a pomer tržieb z predaja výrobkov 
a tovarov na nákladoch na výrobky a tovary v pozitívnom vzťahu so ziskom firmy.  

 
Záver 

V príspevku sme sa venovali identifikácii faktorov ovplyvňujúcich ziskovosť podnikov 
v podmienkach SR. Uskutočnená analýza je akousi úvodnou – exploračnou analýzou 
súvislostí a vzťahov medzi výsledkom hospodárenia a vybranými premennými 
prezentovanými vo forme pomerových ukazovateľov. Pomocou navrhnutého modelu 
(pozostávajúceho zo skupiny troch modelov) sme do určitej miery schopní odhadnúť na 
základe niekoľkých faktorov, či daný podnik bude vykazovať kladný výsledok hospodárenia. 
Náš model nebral do úvahy odvetvovú klasifikáciu a domnievame sa, že jeho vylepšenie 
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o tento faktor by malo značný prínos pre ďalšie využitie tohto modelu, čo bude predmetom 
ďalšej analýzy. 

Budúca analýza bude takisto zameraná na úlohu priestoru pri hodnotení dôležitých 
ukazovateľov, pričom vychádzať budeme z agregovaných údajov z účtovných závierok za 
mestá SR a pridáme aj sledované obdobie 2009-2011. 
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Príloha 
Tab. P1: Odhady a testovanie modelov logistickej regresie, roky 2001 a 2002 

  
2001 2002 

 Estimate  p-value   ME t-char    Estimate  p-value   ME t-char 

(Intercept) -2,347 <2e-16 ***   -1,104 0,000 *** 
likv_bez -0,529 <2e-16 *** -0,120 -4,953 -0,270 0,000 *** -0,060 -4,035 
likv_celk 0,527 <2e-16 *** 0,120 5,042 0,290 0,000 *** 0,064 4,414 
fin_zadl 0,000 0,418 0,000 0,793 0,000 0,522 0,000 -0,627 
dip 0,887 0,751 0,202 0,308 -2,663 0,000 *** -0,588 -3,556 
doz -372,600 <2e-16 *** -84,869 -5,029 -98,280 0,000 *** -21,687 -3,776 
doa -2,368 0,161 -0,539 -1,378 1,679 0,000 *** 0,371 3,555 
str_neob 1,768 <2e-16 *** 0,403 4,942 0,061 0,739 0,013 0,329 
str_obez 2,273 <2e-16 *** 0,518 5,094 1,580 0,000 *** 0,256 4,399 
str_ntas 0,531 <2e-16 *** 0,121 5,014 0,565 < 2e-16 *** 0,125 5,319 
str_osob -0,005 0,098 . -0,001 -1,541 -0,004 0,319 -0,001 -0,959 
factorBB -0,006 0,941 -0,001 -0,075 0,062 0,463 0,014 0,745 
factorKE -0,095 0,260 -0,022 -1,100 4,300 0,674 0,008 0,416 
factorNT 0,159 0,074 . 0,036 1,730 0,232 0,857 ** 0,051 2,501 
factorPO -0,076 0,373 -0,017 -0,862 0,015 0,007 0,003 0,176 
factorTN 0,213 0,011 * 0,048 2,361 0,234 0,004 ** 0,052 2,652 
factorTT -0,037 0,683 -0,008 -0,390 0,248 0,007 ** 0,055 2,414 
factorZA 0,012 0,886   0,003 0,145   0,201 0,012 * 0,044 2,377 

  AUC: 0,680808  Cross-Val: 0,65  McF: 0,0474   AUC: 0,654788  Cross-Val: 0,67  McF: 0,0358 

Tab. P2: Odhady a testovanie modelov logistickej regresie, roky 2003 a 2004 
2003 2004 

   Estimate  p-value   ME t-char    Estimate  p-value   ME t-char 

(Intercept) -0,968 0,000 ***   -1,219 0,000 *** 
likv_bez -0,024 0,113 -0,005 -1,530 -0,061 0,004 ** -0,013 -2,527 
likv_celk 0,032 0,020 * 0,007 2,246 0,065 0,001 ** 0,014 2,815 
fin_zadl 0,000 0,975 0,000 -0,031 0,000 0,656 0,000 0,437 
dip 1,102 0,422 0,250 0,785 0,830 0,624 0,176 0,475 
doz -28,670 0,028 * -6,497 -2,158 -187,600 0,000 *** -39,718 -4,665 
doa -1,706 0,059 . -0,387 -1,865 0,118 0,179 -0,321 -1,317 
str_neob 0,053 0,744 *** 0,012 0,324 -1,514 0,585 0,025 0,534 
str_obez 1,076 0,000 *** 0,244 5,171 1,205 0,000 *** 0,255 3,953 
str_ntas 0,584 < 2e-16 *** 0,132 6,791 0,820 < 2e-16 *** 0,174 5,294 
str_osob -0,005 0,068 . -0,001 -1,739 -0,002 0,145 -0,001 -1,360 
factorBB 0,024 0,706 0,005 0,387 0,175 0,006 ** 0,037 2,517 
factorKE -0,123 0,043 * -0,028 -1,956 0,075 0,231 0,016 1,157 
factorNT 0,121 0,060 . 0,027 1,850 0,391 0,000 *** 0,083 4,088 
factorPO -0,100 0,128 -0,023 -1,475 0,039 0,555 0,008 0,572 
factorTN 0,024 0,702 0,005 0,386 0,029 0,643 0,006 0,462 
factorTT 0,057 0,391 0,013 0,825 0,145 0,031 * 0,031 1,933 
factorZA 0,011 0,859   0,002 0,180   0,075 0,218   0,016 1,214 

  AUC: 0,637372  Cross-Val: 0,653  McF:0,0271   AUC: 0,67093  Cross-Val: 0,691  McF: 0,04237 
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Tab. P3: Odhady a testovanie modelov logistickej regresie, roky 2005 a 2006 

  
  

2005 2006 
 Estimate  p-value   ME t-char    Estimate  p-value   ME t-char 

(Intercept) -1,323 0,000 ***   -1,261 0,000 *** 
likv_bez -0,046 0,001 ** -0,009 -2,621 0,009 0,324 0,002 0,943 
likv_celk 0,046 0,001 *** 0,009 2,711 -0,003 0,704 -0,001 -0,375 
fin_zadl 0,000 0,182 0,000 1,262 0,000 0,661 0,000 0,425 
dip 0,500 0,555 0,102 0,567 -10,494 0,025 * -2,030 -1,890 
doz -255,985 0,000 *** -52,316 -4,407 -85,648 0,000 *** -16,567 -3,416 
doa -0,148 0,804 -0,030 -0,248 -0,019 0,813 -0,004 -0,235 
str_neob -0,211 0,391 -0,043 -0,831 -0,291 0,232 -0,056 -1,133 
str_obez 1,320 0,000 *** 0,270 3,510 1,272 0,000 *** 0,246 3,266 
str_ntas 0,975 0,000 *** 0,199 4,589 1,019 0,000 *** 0,197 4,193 
str_osob -0,001 0,218 0,000 -1,143 0,000 0,763 0,000 0,291 
factorBB 0,101 0,095 . 0,021 1,596 0,199 0,001 ** 0,039 2,610 
factorKE 0,055 0,364 0,011 0,877 0,188 0,002 ** 0,036 2,487 
factorNT 0,237 0,000 *** 0,049 2,967 0,360 0,000 *** 0,070 3,452 
factorPO 0,235 0,000 *** 0,048 2,787 0,219 0,001 *** 0,042 2,614 
factorTN 0,079 0,196 0,016 1,240 0,205 0,001 *** 0,040 2,657 
factorTT 0,211 0,001 ** 0,043 2,566 0,233 0,000 *** 0,045 2,646 
factorZA 0,225 0,000 *** 0,046 2,954   0,231 0,000 *** 0,045 2,894 

  AUC: 0,68491 Cross-Val: 0,709 McF: 0,05828   AUC: 0,6884473 Cross-Val: 0,732 McF: 0,0576 

Tab. P4: Odhady a testovanie modelov logistickej regresie, roky 2007 a 2008 

  
2007 2008 

 Estimate  p-value   ME t-char    Estimate  p-value   ME t-char 

(Intercept) -0,141 0,313   -1,483 0,000 *** 
likv_bez -0,025 0,015 * -0,005 -2,075 0,002 0,162 0,000 1,317 
likv_celk 0,025 0,014 * 0,005 2,129 -0,001 0,369 0,000 -0,875 
fin_zadl -0,336 0,000 *** -0,066 -3,281 -0,241 0,000 *** -0,049 -3,075 
dip 3,482 0,179 0,679 1,251 4,941 0,084 . 1,005 1,580 
doz -150,743 0,000 *** -29,404 -3,994 -77,449 0,000 *** -15,755 -3,496 
doa -0,620 0,207 -0,121 -1,215 -6,269 0,000 *** -1,275 -2,993 
str_neob -1,012 0,000 *** -0,197 -3,833 -0,044 0,794 -0,009 -0,256 
str_obez 0,219 0,083 . 0,043 1,582 1,357 0,000 *** 0,276 3,872 
str_ntas 0,910 0,000 *** 0,178 4,301 1,015 0,000 *** 0,207 4,457 
str_osob -0,001 0,351 0,000 -0,873 -0,005 0,006 ** -0,001 -2,250 
factorBB 0,141 0,017 * 0,027 2,125 0,163 0,004 ** 0,033 2,473 
factorKE 0,067 0,245 0,013 1,103 0,154 0,005 ** 0,031 2,331 
factorNT 0,325 0,000 *** 0,063 3,433 0,297 0,000 *** 0,060 3,465 
factorPO 0,227 0,000 *** 0,044 2,754 0,345 0,000 *** 0,070 3,526 
factorTN 0,162 0,006 ** 0,032 2,338 0,178 0,001 ** 0,036 2,612 
factorTT 0,344 0,000 *** 0,067 3,311 0,215 0,000 *** 0,044 2,752 
factorZA 0,135 0,016 * 0,026 2,120   0,207 0,000 *** 0,042 2,942 

  AUC: 0,69004 Cross-Val: 0,726  McF: 0,0551   AUC: 0,687664  Cross-Val: 0,711  McF: 0,0598 
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Tab. P5: Pomery šancí pre kraje SR, 2001 – 2008  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

BA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
BB 0,99 1,06 1,02 1,19 1,11 1,22 1,15 1,18 
KE 0,91 1,03 0,88 1,08 1,06 1,21 1,07 1,17 
NR 1,17 1,26 1,13 1,48 1,27 1,43 1,38 1,35 
PO 0,93 1,01 0,90 1,04 1,26 1,24 1,26 1,41 
TN 1,24 1,26 1,02 1,03 1,08 1,23 1,18 1,19 
TT 0,96 1,28 1,06 1,16 1,24 1,26 1,41 1,24 
ZA 1,01 1,22 1,01 1,08 1,25 1,26 1,14 1,23 

 

Tab. P6: Odhady a testovanie modelu s fixnými efektmi 

  Estimate 
   Std.    
   Error z value Pr(>|z|)   

       pref.      
    pomer      ME    t-char 

(Intercept) -1,6274 0,0745 -21,8337 0,0000 ***  
likv_bez 0,0017 0,0009 1,9071 0,0565 . 1,002 0,0004 1,8906 
likv_celk -0,0001 0,0005 -0,1791 0,8579  0,0000 -0,2421 
fin_zadl 0,0001 0,0000 1,2729 0,2031  0,0000 1,2606 
dip -0,0124 0,2279 -0,0546 0,9565 0,988 -0,0082 -0,1603 
doz -111,5920 6,2009 -17,9961 0,0000 *** 0,000 -23,0675 -5,2132 
doa -0,1425 0,0904 -1,5758 0,1151  -0,0309 -1,4562 
str_neob 0,0107 0,0713 0,1498 0,8809  0,0623 3,0692 
str_obez 1,2914 0,0718 17,9833 0,0000 *** 3,638 0,3256 5,2198 
str_ntas 0,8603 0,0175 49,1109 0,0000 *** 2,364 0,1825 5,3989 
str_osob -0,0013 0,0004 -2,8848 0,0039 ** 0,999 -0,0003 -2,4812 
factorBB 0,1230 0,0228 5,4024 0,0000 *** 1,131 0,0258 3,8772 
factorKE 0,0608 0,0223 2,7292 0,0063 ** 1,063 0,0130 2,4345 
factorNT 0,2808 0,0234 11,9749 0,0000 *** 1,324 0,0590 4,9856 
factorPO 0,1406 0,0237 5,9367 0,0000 *** 1,151 0,0285 3,8910 
factorTN 0,1404 0,0225 6,2406 0,0000 *** 1,151 0,0288 4,0840 
factorTT 0,2000 0,0241 8,3169 0,0000 *** 1,221 0,0419 4,4627 
factorZA 0,1485 0,0218 6,8107 0,0000 *** 1,160 0,0311 4,2664 
factor2002 0,2027 0,0327 6,2058 0,0000 *** 1,225 0,0424 3,8984 
factor2003 0,1231 0,0292 4,2218 0,0000 *** 1,131 0,0257 3,2252 
factor2004 0,3100 0,0292 10,6102 0,0000 *** 1,363 0,0648 4,6946 
factor2005 0,3522 0,0289 12,1952 0,0000 *** 1,422 0,0736 4,7601 
factor2006 0,5095 0,0289 17,6582 0,0000 *** 1,664 0,1065 5,0209 
factor2007 0,4920 0,0286 17,2164 0,0000 *** 1,636 0,1028 5,0304 
factor2008 0,3682 0,0281 13,1076 0,0000 *** 1,445 0,0769 4,8166 

 
 AUC: 0,67244  Cross-Val: 0,698  McF: 0,0481 

 
 Optimálny bod zlomu: 0,58 - accuracy: 0,69628 
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Obr. P1: Odhadnuté koeficienty v jednotlivých deciloch. 
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Obr. P2: Odhadnuté koeficienty v poslednom decile 
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Využitie viacrozmerných štatistických metód v regionálnom porovnávaní 
Application of Multivariate Statistical Methods in Regional Comparisons 

 
Viktor Mrážik 

 
Abstract: The thesis deals with the analysis of NUTS 2 level EU regions using multivariate 
statistical methods. These statistical methods simultaneously examine files characterized by 
a number of statistical features. Analysis was performed using principal components analysis, 
factor analysis and cluster analysis. The aim of this thesis is determine the extent to which the 
results are similar using different clustering methods and metrics. 

Abstrakt: Práca sa zaoberá analýzou regiónov EÚ na úrovni NUTS 2 využitím 
viacrozmerných štatistických metód. Spomínané metódy skúmajú štatistické súbory 
charakterizované viacerými štatistickými znakmi súčasne. Analýza bola realizovaná pomocou 
metódy hlavných komponentov, použitá bola aj faktorová a zhluková analýza. Cieľom práce 
je pomocou rôznych metód a metrík zhlukovania zistiť, do akej miery sú si výsledky 
podobné. 

Key words: Multivariate Statistical Methods, Multivariate Analysis, Cluster Analysis, 
Regions, EU 

Kľúčové slová: viacrozmerné štatistické metódy, viacrozmerná analýza, zhluková analýza, 
regióny, EÚ 

Úvod 
Ekonomický rast a rozvoj prebieha v rozdielnom tempe. Dôsledkom sú teda čoraz 

intenzívnejšie sa objavujúce regionálne disparity. Aby mohlo dôjsť k ich eliminácii, je 
potrebné vymedziť faktory, ktoré sú príčinou brzdenia tempa ekonomického rastu regiónov. 
Viacrozmerná analýza pomáha v teoretickej rovine určovať silné a slabé stránky rozvoja 
a zároveň dáva akési odporúčania či podnety pre prijatie potrebných nápravných opatrení. 

Hlavným cieľom tejto práce je teda na základe výstupov zhlukovej analýzy zhodnotiť, 
ako sa budú meniť výsledky pri použití rôznych vzdialeností a metód zhlukovania a na koľko 
podobné výsledky nám prinesú. 

1. Prehľad literatúry 
Pojem viacrozmerné štatistické metódy môžeme chápať ako široký okruh postupov, 

ktoré sa z rôznych hľadísk venujú viacrozmerným problémom. Zaznamenávajú prudký rozvoj 
najmä v posledných desaťročiach, hoci ich korene siahajú už do 2. polovice 19. storočia. 
Stretávame sa s nimi prakticky vo všetkých vedných odboroch. Najčastejšie aplikácie 
jednotlivých metód boli uskutočnené v oblasti psychológie, medicíny, biológie, územného 
členenia a populácie. Až neskôr sa tieto prístupy začali využívať aj v ekonomickej praxi. [1] 

O klasifikáciu viacrozmerných štatistických metód sa pokúsilo viacero autorov 
(Bakytová a kol., Stankovičová, Vojtková, Heřmanová, ...). Podľa počtu a typu štatistických 
znakov, ktoré budú analyzované, rozdeľujeme viacrozmerné štatistické metódy na: 

1. metódy viackriteriálneho hodnotenia 
• metóda váženého súčtu poradí 
• bodovacia metóda 
• metóda normovanej premennej 
• metóda vzdialenosti od fiktívneho objektu 
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2. metódy analýzy závislostí 
3. metódy analýzy nezávislostí 
4. klasifikačné metódy [1] 
Viacrozmerná analýza je  v súčasnosti označovaná ako „otvorená disciplína“, t.j. je 

dopĺňaná o nové metódy, postupy a možnosti jej aplikácie. [1] 
Jednou z najpoužívanejších metód je zhluková analýza. Tento pojem označuje celú 

skupinu metód, resp. ide o súbor matematických a štatistických techník využívaných na 
identifikáciu skupín (tzv. zhlukov). [3] Je to exploračný analytický nástroj, ktorého cieľom je 
roztriediť odlišné objekty do skupín s maximálnym stupňom asociácie medzi objektmi v tej 
istej skupine a minimálnym stupňom asociácie medzi objektmi v rôznych skupinách. [3] Inak 
povedané, objekty sa rozdelia do zhlukov tak, aby  v tom istom zhluku boli blízke, podobné 
objekty a objekty patriace do rôznych zhlukov boli odlišné. [1] 

Predpoklad použitia zhlukovej analýzy je nájsť skupiny podobných objektov vo 
vybraných súboroch a následne tieto objekty zaradiť do zhlukov. [4] Metódy používané na 
zhlukovanie objektov sa delia na hierarchické (nevyžadujú poznať počet zhlukov na začiatku 
analýzy, dajú sa jednoducho graficky znázorniť pomocou dendrogramu) a nehierarchické 
(vychádzajú z požiadavky apriórnej znalosti o počte zhlukov na začiatku analýzy). 
Hierarchické metódy možno ďalej rozdeliť na aglomeratívne a rozkladné. [5] 

2. Metodika práce 
Pri analýze sme vychádzali z dostupnej knižnej, časopiseckej či inej odbornej literatúry, 

tak domácich, ako aj zahraničných autorov (viď zoznam použitej lit.). 
Ďalším krokom bolo uskutočniť zber relevantných údajov. Tieto údaje pochádzajú 

z databázy Štatistického úradu EÚ a týkajú sa 248 regiónov EÚ vybraných krajín na úrovni 
NUTS 2 za rok 2009. Konkrétne sa jedná o nasledovné ukazovatele: 

• U1: celková miera zamestnanosti 
• U2: dlhodobá miera nezamestnanosti 
• U3: HDP na obyvateľa v PKS 
• U4: miera zamestnanosti starších pracovníkov vo veku 55-64 rokov 
• U5: miera zamestnanosti žien 
• U6: produktivita práce na zamestnaného v PKS 
• U7: dosiahnutý stredoškolský stupeň vzdelanosti mladých ľudí vo veku 20-24 

rokov 
Zozbierané údaje boli analyzované pomocou viacrozmerných štatistických metód, 

použitá bola metóda hlavných komponentov, faktorová analýza a zhluková analýza, ktoré na 
seba systematicky nadväzujú. Pri zhlukovej analýze bolo použité hierarchické, nehierarchické 
a fuzzy zhlukovanie, ktoré pozostáva z viacerých metód a metrík. Na koniec boli tieto 
výstupy porovnávané, t.j. cieľom bolo zistiť, do akej miery sú si výsledky metód a použitia 
metrík podobné. Analýza sa uskutočnila pomocou programu R 2.15.1 a samotné výsledky 
boli prezentované prostredníctvom tabuliek. 

Táto analýza vychádza z analýzy Európskej komisie, ktorá na základe vyššie 
spomenutých ukazovateľov vypracovala nezávislý príspevok ku hodnoteniu polčasu 
Lisabonskej stratégie1. 

                                                 
1 STANKOVIČOVÁ, I. – VOJTKOVÁ, M.: Viackriteriálne hodnotenie členských krajín EÚ na základe vybraných 
ukazovateľov Lisabonskej stratégie. 2008. [online]. Dostupné na: 
http://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Studium/AE/MSD/Stankovicova_clanok_LS_cely.pdf 

http://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Studium/AE/MSD/Stankovicova_clanok_LS_cely.pdf
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3. Výsledky a diskusia 
Keďže tabuľka obsahuje spolu 1736 údajov (248 regiónov / 7 ukazovateľov), je 

potrebné redukovať počet premenných a vytvoriť nové premenné.  
Ako prvú teda využijeme PCA metódu, ktorá slúži na redukciu počtu premenných. Po 

načítaní údajov do  programu R je v prvom rade potrebné zistiť vzájomnú koreláciu medzi 
ukazovateľmi. Korelačná matica bola zvolená z dôvodu, že vstupné údaje sú vyjadrené 
v rôznych jednotkách (v opačnom prípade volíme kovariančnú maticu). Keďže korelácia 
medzi premennými sa objavuje vo väčšej časti, realizácia PCA metódy je opodstatnená. 

Tab. 1: Korelačná matica pri PCA metóde 
 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 
U1 1,000 -0,671 0,507 0,746 0,970 0,507 0,370 
U2 -0,671 1,000 -0,296 -0,374 -0,628 -0,296 -0,251 
U3 0,507 -0,296 1,000 0,413 0,455 1,000 0,052 
U4 0,746 -0,374 0,413 1,000 0,738 0,413 0,220 
U5 0,970 -0,628 0,455 0,738 1,000 0,455 0,421 
U6 0,507 -0,296 1,000 0,413 0,455 1,000 0,052 
U7 0,370 -0,251 0,052 0,220 0,421 0,052 1,000 

V Tab. 2 sú znázornené hodnoty štandardnej odchýlky pre každý komponent (σ), 
podiely variability pripadajúce na daný komponent (Var) a kumulatívne podiely variability (∑ 
Var). Práve posledná menovaná veličina nám hovorí, koľko hlavných komponentov je treba 
vziať namiesto pôvodných sedem, ak má byť zachovaných aspoň 90% variability pôvodných 
údajov. 

Tab. 2: Výsledky PCA metódy 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 
σ 1.995 1.183 0.866 0.790 0.471 0.159 1.175e-08 
Var 0.569 0.200 0.107 0.089 0.032 0.004 1.974e-17 
∑ Var 0.569 0.768 0.875 0.965 0.996 1.000 1.000e+00 

Vidno, že musíme vziať štyri hlavné komponenty, pretože až tieto vysvetľujú viac ako 
90% (v našom prípade 96,5%). Tieto hlavné komponenty použijeme v ďalšej analýze 
namiesto pôvodných siedmich premenných. Pri faktorovej analýze bola na rotáciu faktorov 
použitá metóda Varimax. 

Tab. 3: Matica faktorových saturácií po rotácii 
 PC1 PC2 PC3 PC4 h2 
U1 0,75 0,29 0,50 0,22 0,95 
U2 -0,24 -0,13 -0,94 -0,09 0,96 
U3 0,22 0,97 0,12 0,01 1,00 
U4 0,93 0,20 0,07 0,04 0,92 
U5 0,77 0,24 0,46 0,28 0,93 
U6 0,22 0,97 0,12 0,01 1,00 
U7 0,16 -0,01 0,11 0,98 0,99 

V Tab. 3 sa nachádza matica faktorových saturácií po rotácii, stĺpec h2 označuje 
komunality. Veta „Test of the hypothesis that 4 components are sufficient.“ nám hovorí, že 
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štyri extrahované faktory sú postačujúce (na základe výstupu z programu R). Keďže hodnoty 
komunalít by mali byť väčšie ako 0,5, nie je potrebné vyhodiť žiadnu z premenných. 

Vidíme, že prvý faktor je vysoko saturovaný ukazovateľmi U1, U4 a U5. Tieto tri 
ukazovatele spolu súvisia vo vysokej miere, keďže ide o ukazovatele zamestnanosti. 
Ukazovatele U3 a U6 majú vysokú saturáciu s druhým faktorom. Aj tieto ukazovatele spolu 
súvisia, nakoľko ukazovateľ produktivita práca na zamestnaného v PKS je definovaný ako 
pomer HDP na obyvateľa v PKS ku priemeru EÚ. Zvyšné ukazovatele reprezentujú dve 
osobitné kategórie, kde tretí faktor je spojený s ukazovateľom U2 a štvrtý faktor je zviazaný s 
ukazovateľom U7. 

Ako ďalší krok sme vypočítali hodnoty faktorových skóre, ktoré boli použité ako vstup 
do zhlukovej analýzy. Zhlukovanie sme realizovali pomocou už vyššie spomenutých metód 
(hierarchické, nehierarchické, fuzzy) a vzdialeností. Pri každej metóde/metrike sme regióny 
rozdelili do šiestich zhlukov. Rozdelenie regiónov do zhlukov nie je pri každej metóde 
rovnaké a preto sme sa zamerali len na tie metódy, ktorých výsledky (zhluky) si boli najviac 
podobné. Konkrétne ide o nasledovné metódy: metóda najbližšieho suseda, metóda 
najvzdialenejšieho suseda, metóda priemernej vzdialenosti, mediánová metóda a centroidná 
metóda pri použití euklidovskej a manhattanskej vzdialenosti. Nasledujúca tabuľka zobrazuje 
počet regiónov v každom zhluku použitím spomenutých metód. 

Tab. 4: Rozdelenie regiónov v jednotlivých zhlukoch 
 E/nbs E/nvs E/pv E/mm E/cm M/nbs M/nvs M/pv M/mm M/cm 
Z1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
Z2 237 103 228 238 227 240 176 228 229 226 
Z3 1 103 11 1 11 4 30 11 1 12 
Z4 6 11 1 1 2 1 23 1 10 2 
Z5 2 23 6 6 6 1 11 6 6 6 
Z6 1 6 1 1 1 1 6 1 1 1 
E – euklidovská vzdialenosť 
M – manhattanská vzdialenosť 
nbs – metóda najbližšieho suseda 
nvs – metóda najvzdialenejšieho suseda 
pv – metóda priemernej vzdialenosti 
mm – mediánová metóda 
cm – centroidná metóda 
 

Vidíme, že použitím týchto metód sa v druhom zhluku vyskytuje veľké množstvo 
regiónov. V ďalších analýzach sa zameriame už len na tento zhluk. Ako prvý krok 
vypočítame charakteristiky pre každý ukazovateľ a metódu. Ide o aritmetický priemer, 
smerodajnú odchýlku a variačný koeficient. Výsledky sú uvedené v tabuľke 5. 
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Tab. 5: Charakteristiky zhluku pre rôzne ukazovatele a metódy 
priemer E/nbs E/nvs E/pv E/mm E/cm M/nbs M/nvs M/pv M/mm M/cm 
U1 65.989 68.581 65.822 65.945 65.884 65.826 68.695 65.822 66.690 65.900 
U2 2.667 2.048 2.506 2.721 2.479 2.758 1.933 2.506 2.545 2.467 
U3 22702 27856 22782 22647 22786 22607 24462 22782 22826 22816 
U4 47.159 46.559 46.853 47.138 46.869 47.017 50.060 46.853 47.527 46.901 
U5 60.356 63.102 60.048 60.295 60.151 60.141 63.563 60.048 61.324 60.175 
U6 0.966 1.185 0.969 0.964 0.970 0.962 1.041 0.969 0.971 0.971 
U7 74.329 74.907 73.578 74.386 73.715 74.306 75.807 73.578 75.732 73.638 
smer. 
odch. 

E/nbs E/nvs E/pv E/mm E/cm M/nbs M/nvs M/pv M/mm M/cm 

U1 7.519 4.866 7.607 7.534 7.565 7.633 5.412 7.607 6.626 7.578 
U2 1.772 1.033 1.594 1.853 1.546 1.944 0.999 1.594 1.676 1.539 
U3 7305 5999 7429 7333 7446 7320 7205 7429 7411 7449 
U4 11.3544 10.484 11.465 11.312 11.488 11.355 10.592 11.465 11.360 11.503 
U5 9.164 5.523 9.200 9.190 9.086 9.339 6.116 9.200 7.680 9.099 
U6 0.311 0.255 0.316 0.312 0.317 0.311 0.307 0.316 0.315 0.317 
U7 12.585 10.350 12.223 12.587 12.074 12.815 8.736 12.223 11.262 12.045 
var. 
koef. 

E/nbs E/nvs E/pv E/mm E/cm M/nbs M/nvs M/pv M/mm M/cm 

U1 0.114 0.071 0.116 0.114 0.115 0.116 0.079 0.116 0.099 0.115 
U2 0.664 0.504 0.636 0.681 0.624 0.705 0.517 0.636 0.659 0.624 
U3 0.322 0.215 0.326 0.324 0.327 0.324 0.295 0.326 0.325 0.326 
U4 0.241 0.225 0.245 0.240 0.245 0.242 0.212 0.245 0.239 0.245 
U5 0.152 0.088 0.153 0.152 0.151 0.155 0.096 0.153 0.125 0.151 
U6 0.322 0.215 0.326 0.324 0.327 0.324 0.295 0.326 0.325 0.326 
U7 0.169 0.138 0.166 0.169 0.164 0.172 0.115 0.166 0.149 0.164 

 
Tieto údaje porovnáme s rovnakými charakteristikami pre prienik a zjednotenie 

regiónov. Do úvahy však berieme len tie regióny, ktoré boli použitím každej metódy zaradené 
do zhluku č. 2. 

 
Tab. 6: Charakteristiky zhluku pre prienik a zjednotenie 

 prienik zjednotenie 
priemer smer. odch. var. koef. priemer smer. odch. var. koef. 

U1 68.581 4.866 0.071 65.826 7.633 0.116 
U2 2.048 1.033 0.504 2.758 1.944 0.705 
U3 27855.882 5998.557 0.215 22606.695 7319.603 0.324 
U4 46.559 10.484 0.225 47.017 11.355 0.242 
U5 63.102 5.523 0.088 60.141 9.339 0.155 
U6 1.185 0.255 0.215 0.962 0.311 0.324 
U7 74.907 10.350 0.138 74.306 12.815 0.172 
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Na základe údajov z Tab. 5 a 6 možno tvrdiť, že najviac podobné výsledky nám 
priniesla metóda najbližšieho suseda, metóda priemernej vzdialenosti a centroidná metóda pri 
použití manhattanskej vzdialenosti a tiež spomenuté metódy spolu s mediánovou metódou pri 
použití euklidovskej vzdialenosti. Naopak, najmenej podobné výsledky nám priniesla metóda 
najvzdialenejšieho suseda (pri euklidovskej aj manhattanskej vzdialenosti). 

Tab. 6 vypovedá aj o podobnosti ukazovateľov pre prienik a zjednotenie regiónov. 
Najviac podobné si boli spomínané charakteristiky v ukazovateľoch miera zamestnanosti 
starších pracovníkov vo veku 55-64 rokov a dosiahnutý stredoškolský stupeň vzdelanosti 
mladých ľudí vo veku 20-24 rokov, na druhej strane, najmenšiu podobnosť vykazujú 
charakteristiky v ukazovateľoch HDP na obyvateľa v PKS a miera zamestnanosti žien. 

4. Záver 
Cieľom tejto práce bolo zistiť, do akej miery nám dané metódy dávajú rovnaké 

výsledky. Po redukovaní počtu premenných pomocou PCA metódy a následne faktorovej 
analýzy sme údaje analyzovali využitím viacerých metód a metrík zhlukovania. Z posledných 
dvoch tabuliek vyplýva, že výsledky sa pri použití týchto metód a metrík nelíšia, resp. líšia 
len v nepatrnej miere. Tieto rozdiely sú však zanedbateľné. 
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Štruktúra seniorov podľa rodinného stavu  v Slovenskej republike 
Structure by marital status of elderly in Slovak Republic 

 
Michaela Nemcová 

 
Abstract: The main aim of the article is the analysis of the structure by marital status of     
elderly temporal and regional aspects of the Slovak Republic. Regional changes are analyzed 
at the district level. Changes over time are evaluated over the period 1991 and 2001. 

Abstrakt: Hlavným cieľom článku je analýza štruktúry seniorov podľa rodinného stavu z 
časového a priestorového aspektu v Slovenskej republike. Regionálne zmeny sú analyzované 
na úrovní okresov. Zmeny z časového hľadiska sa hodnotia za  obdobie rokov 1991 a 2001. 

Key words: structure by marital status, elderly, Slovak Republic, regional dimension  

Kľúčové slová: štruktúra podľa rodinného stavu, seniori, Slovenská republika, priestorový 
aspekt  

1.  Úvod 
Jednou z najdôležitejších charakteristík súčasného demografického vývoja nielen v SR, 

ale aj v celej Európe, je starnutie populácie. V priebehu 90. rokov sa prehĺbilo demografické 
starnutie populácie Slovenska, došlo k zmenám spojených s demografickým prechodom a 
celkovou zmenou spoločenskej klímy. Proces starnutia prináša so sebou celý rad dôsledkov, 
ktorým budeme musieť v najbližšej budúcnosti čeliť (dôchodkový systém, systém zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti, medzigeneračné spolužitie, atď.). Príspevok sa zameriava na rodinný 
stav seniorov, ktorý môže ovplyvniť sociálnu situáciu, či psychický stav a tým aj účasť 
seniorov na spoločenskom živote.   

 
2. Metodika práce  

Analýza štruktúry seniorov podľa rodinného stavu na úrovní okresov si vyžiadala získať 
podkladové informácie. Údaje boli čerpané z databázy Štatistického úradu SR. Išlo o databázu 
Sčítanie ľudu, domov a bytov 1991 a Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001. Údaje sú 
vyjadrené v relatívnych početnostiach.  

3.  Štruktúra podľa rodinného stavu seniorov v rokoch 1991 a 2001 
Štruktúra populácie podľa rodinného stavu  je jednou zo základných demografických 

charakteristík každej populácie. Túto štruktúru  ovplyvňuje sobášnosť, rozvodovosť a vo 
vyššom veku predovšetkým úmrtnosť. Hlboké zmeny vo vývoji sobášnosti, rozvodovosti i 
úmrtnosti v priebehu deväťdesiatych rokov túto štruktúru pomerne výrazne zmenili.  

Z grafov 1 a 2 vidieť silnú závislosť medzi vekom a rodinným stavom. Vzhľadom k 
rôznej dĺžke života mužov a žien existujú významné rozdiely aj z hľadiska rodinného stavu. 
Týka sa to predovšetkým ovdovenia a doby strávenej bez partnera.  

Ako možno vidieť na štruktúre  mužov zo sčítania v roku 1991 (graf 1) prevládajú 
ženatí vo všetkých vekových kategóriách. Podiel ženatých mužov medzi seniormi s rastúcim 
vekom postupne klesá z 86,03 % vo veku 60-64 rokov až na 51,23 % v skupine 80+. V roku 
2001 prevládali ženatí až do vekovej kategórií 80 a viac roční., kde došlo k zníženiu podielu 
ženatých. Najväčší rozdiel oproti roku 1991 zaznamenala veková kategória 60-64 ročných, 
kde došlo k poklesu o 3,0 percentuálneho bodu. Pri najstaršej vekovej kategórií prevláda 
skupina ovdovených. Naopak u žien majú prevahu vydaté v kategóriách 60-64 a 65-69 rokov 
pri oboch sledovaných rokoch. Od vekovej kategórie 70-74 rokov prevládajú ovdovené. Rok 
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1991 dosiahol vyššie hodnoty podielu ovdovených oproti roku 2001, napr. pri vekovej 
kategórií 75-79 rokov bol podiel 68,74 % v roku 2001 a 71,40 % v roku 1991.                  

 
Graf 1 : Štruktúra mužov nad 60 rokov podľa rodinného stavu v SR v r. 1991 a 2001 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov [6,7] 
 

                                  
Graf 2 : Štruktúra žien nad 60 rokov podľa rodinného stavu v SR v r. 1991a 2001 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov [6,7] 
 

Ak sa pozrieme na skupinu rozvedené, resp. rozvedení dochádza pri oboch pohlaviach 
v roku 2001 k stúpajúcej tendencií, čo poukazuje na zvýšenie akceptácií rozvodov 
v Slovenskej republike v sledovanom období. U mužov vzrástol podiel rozvedených v roku 
1991 pri vekovej kategórií 60-64 rokov z 3,40 % na 5,21 % v roku 2001, u žien pri tej istej 
vekovej skupine z 4,31 % v roku 1991 na 6,16 % v roku 2001. Pri obidvoch rokoch môžeme 
konštatovať nižší podiel rozvedených mužov ako žien. Jednou z príčin rozdielneho zastúpenia 
ovdovených je rozdielne správanie sa po rozpade manželstva. Slovenskí muži častejšie a 
rýchlejšie uzavrú ďalší sobáš po strate partnera rozvodom alebo úmrtím. Naproti tomu ženy 
zostávajú častejšie bez partnera najmä po ovdovení [1].  

Podľa výsledkov sčítania v roku 2001 sa zvýšil podiel skupiny slobodných mužov 
oproti roku 1991. V roku 1991 podiel slobodných mužov sa vo všetkých vekových 
kategóriách až na výnimku kategórie 60-64 rokov pohyboval v rozmedzí od 3,23 do 3,88 %. 
Spomínaná veková kategória 60-64 rokov prekročila hodnotu 4,3 %. Rok 2001 zaznamenal 
najvyšší nárast pri vekovej skupine 60 až 64 rokov a to o 0,72 percentuálneho bodu oproti 
sledovanému roku 1991. Podiel slobodných mužov v najstaršej  vekovej skupine nad 80 
rokov v spomínanom roku dosiahol pokles o viac ako 1,1 percentuálneho bodu. Medzi rokmi 
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2001 a 1991 sa znížilo zastúpenie slobodných senioriek. Ich podiel slobodných senioriek 
prevyšoval hranicu 5 % pri všetkých vekových kategóriách okrem kategórie 60-64 rokov, kde 
dosiahol hodnotu 4,49 %. Najvýraznejší pokles zaznamenala veková skupina 65 až 69 rokov 
a to o viac ako 1,3 percentuálneho bodu oproti roku 1991.   

4.  Štruktúra podľa rodinného stavu seniorov v okresoch Slovenskej republiky v rokoch 
1991 a 2001 

Ak posudzujeme štruktúru seniorov podľa rodinného stavu na regionálnej úrovni, 
dostávame obraz o jej diferencovanosti. Spomínaná regionálna štruktúra obyvateľstva nad 60 
rokov je výsledkom vývoja jednotlivých demografických procesov ako sobášnosť, 
rozvodovosť a úmrtnosť, ktoré prebiehajú v jednotlivých okresoch Slovenska rôznou 
intenzitou.  

Skupina ženatí majú dominantné postavenie v obidvoch sledovaných rokoch. Najvyšší 
podiel  nad 77 % ženatých dosiahli okresy na východnom Slovensku (Bardejov, Michalovce, 
Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou a Trebišov) v roku 1991. Dôvodom je aj vysoký stupeň 
religiozity v spomínaných okresoch a s tým aj spojenou vyššou sobášnosťou a nízkou 
rozvodovosťou. V roku 2001 k spomínaným okresom pribudli ešte okresy Medzilaborce, 
Sabinov, Trenčín, Humenné u ktorých podiel ženatých zaznamenal hodnoty nad 74 %. 
U ženského pohlavia je skupina vydaté druhou najpočetnejšou skupinou u obyvateľstva nad 
60 rokov v obidvoch rokoch. Podiel sa pohyboval od 24,2 (Spišská Nová Ves) do 43,8 % 
(Snina) pri sčítaní v roku 1991. V roku 2001 došlo k miernemu zníženiu podielov na úrovní 
okresov.  

Ak sa pozrieme na skupinu ovdovení resp. ovdovené ženy dosiahli vyššie hodnoty 
oproti mužom. Hlavným dôvodom je mužská nadúmrtnosť, ktorá spôsobuje s rastúcim vekom 
vznik prevahy žien. Najviac ovdovených žien majú okresy Spišská Nová Ves (69 %), 
Bratislava vidiek, Levice a Žiar nad Hronom, kde sa hodnoty pohybujú nad 61 % v roku 
1991. Rok 2001 zaznamenal nižšie hodnoty ovdovených, načo má vplyv zvyšovanie strednej 
dĺžky života, zlepšenie zdravotnej starostlivosti a tiež aj narastajúci počet rozvodov 
u seniorov. U mužov sa rozpätie ovdovených pohybovalo od 15,1 % (Bratislava I) do 33,6 % 
(Svidník) v roku 1991. Pri sčítaní v roku 2001 nedošlo k zmene okresu s minimálnou 
hodnotou, pri maximálnej hodnote došlo k poklesu podielu na 22,1 %  okres Senica. Možno 
predpokladať, že podiely ovdovených osôb sa budú znižovať úmerne s poklesom intenzity 
úmrtnosti, najmä u mužov. 

Pri skupine rozvedení, rozvedené došlo k najvýraznejšej zmene pri porovnaní 
sledovaných rokov. Muži dosahujú nižšie hodnoty ako ženy, čo je spôsobené už spomínaným 
rozdielnym správaním po rozpade manželstva. V roku 1991 najvyšší podiel rozvedených 
u oboch pohlaví zaznamenali mestské okresy Bratislavy a okres Košice, kde podiely boli 
vyššie ako 4,5 %. V roku 2001 tieto okresy zaznamenali stúpajúci trend a hodnoty boli nad 6 
% u mužov a u žien nad 9,2 %. Pri spomínaných okresoch je vyšší podiel obyvateľstva bez 
vyznania, ktorí majú lepší postoj k akceptácií rozvodov. Naopak u okresov, kde je vyššie 
zastúpenie religiozity, rozvodovosť klesá pod hodnotu 0,98 % v roku 1991, resp. pod 1,40 %  
v roku 2001.  Ide o okresy Bardejov, Námestovo, Sabinov, Dolný Kubín, Stará Ľubovňa.  

Najviac slobodných seniorov  (nad 5,6 %) majú spomedzi okresov Slovenskej republiky 
okresy Považská Bystrica, Dolný Kubín a Dunajská Streda v roku 1991. Pri sčítaní v roku 
2001 sa maximum pohybovalo v rozmedzí od 7,31 % v okrese Námestovo do 5,75 % v okrese 
Bytča. U senioriek sa hodnoty pohybujú na vyšších hodnotách od 2,25 % (Vranov nad 
Topľou) do 8,27 % pri okrese Žilina v roku 1991. Variačné rozpätie pri skupine slobodné sa 
v roku 2001 znížilo (od 1,64 % do 6,89 %). Najnižšie hodnoty dosiahli okresy Sobrance, 
Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou, naopak najvyššie okresy Trenčín, Považská Bystrica, 
Púchov a Bratislava I.   
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Obrázok 1 Štruktúra mužov nad 60 rokov podľa rodinného stavu v SR v r. 2001 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov [6,7] 
 

 
Obrázok 2 Štruktúra žien nad 60 rokov podľa rodinného stavu v SR v r. 2001 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov [6,7] 
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5.  Záver 
V štruktúre obyvateľstva nad 60 rokov podľa rodinného stavu došlo k zmenám pri 

sčítaní v roku 1991 oproti sčítaniu v roku 2001. Negatívnym dopadom na štruktúru ich 
rodinného stavu je narastajúci podiel rozvedených pri oboch pohlaviach u seniorov. Skupina 
ženatí resp. vydaté zaznamenali nárast a pri ovdovených senioroch došlo k poklesu, načo 
malo vplyv narastanie strednej dĺžky života. Vplyvom rýchlejšieho rastu strednej dĺžky života 
a predovšetkým zlepšením mužskej nadúmrtnosti sa v budúcnosti štruktúra podľa rodinného 
stavu  zlepší, a tým vzrastie podiel vydatých žien.  
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Segmentácia zákazníkov pri obchodovaní s elektrinou 
Customer Segmentation in Electricity Trading 

 
Kristína Petríková 

 
Abstract: In article method of customer segmentation in electricity selling is described. It is 
based on measuring how regular the usage of electricity was. The method is seen from the 
providers point of view. For analysis we used Microsoft Excel tools, arriving to results 
comparable between the different sized customers. 

Abstrakt: V článku je priblížený postup, akým je možné segmentovať kľúčových 
odberateľov elektriny z pohľadu predajcu. Metóda je založená na meraní pravidelností 
v odbere.  Pre analýzu spe použili Microsoft Excel, výsledkom je jedna hodnota pre každého 
zákaníka, ktorá je porovnateľná s ostatnými. 

Key words: electricity, custumer, segmentation 

Kľúčové slová: elektrina, zákazník, segmentácia 

1. Úvod  
Dôležitým faktorom, ktorý špecifikuje povahu trhu s elektrickou energiou je jej 

neskladovateľnosť v akejkoľvek podobe vo väčších množstvách. Preto v predaji figurujú dve 
veličiny, množstvo spotrebovanej energie v danom okamihu, a stanovenie jej ceny v tejto 
chvíli. Cena sa líši podľa toho, kto je odberateľom, domácnosti alebo väčšie podniky. 
Analyzovali sme najväčších zákazníkov jedného z predajcov elektrickej energie, títo sú 
množstvom spotrebovanej energie pre predajcu najdôležitejší. Model je konštruovaný tak, aby 
odzrkadľoval potreby predajcu elektriny. V závere chceme zostaviť ratingovú tabuľku, ktorá 
zoradí spoločnosti. Podľa tejto tabuľky bude môcť predajca diferencovať zákazníkov, pričom 
výhodnejšie budú odoberať tí, ktorí dosiahli vysoké hodnotenie.  

2. Výber vhodnej metódy a dát 
Vstupnými dátami boli odberné údaje 37 najväčších odberateľov za rok 2010. Tieto 

z dôvodu zachovania anonymity vystupujú v modeli iba pod číselným kódom. Počiatočná 
tabuľka každého z odberateľov mala rozmery 24x365 čísiel, kde v stĺpcoch vystupovali 
hodiny a v riadkoch dni. Spolu teda tvorila každá tabuľka kompletný obraz odberov v roku 
2010. Pre prehľadnosť budú tabuľky uvedené iba ako výsek z pôvodných, objemnejších 
súborov. Základným cieľom tohto projektu bolo zi sťovať, nakoľko tá ktorá firma dodržiava 
isté pravidelnosti v množstve odobranej energie. Pritom chceme oceniť takých odberateľov, 
ktorých odber je pravidelný, s malými výkyvmi, a pre nás je menej náročné im vyhovieť v 
oblasti nákupu ich požadovaného množstva elektriny, než uspokojiť zákazníkov s 
nepravidelným odberom s veľkými výkyvmi. Výkyvom rozumieme zmenu v odbere medzi 
dvoma hodinami. Keďže nám ide o zisťovanie podobností medzi jednotlivými intervalmi 
odberu, musíme si na začiatku vhodne vymedziť, aký dlhý výsek údajov budeme brať do 
úvahy.  

Výsekom nazveme časový interval, deň, týdeň, mesiac, rok. Najvýhodnejšie je 
porovnávať medzi sebou týždňové výseky. Tak ostanú zachované víkendové rozdiely v 
odberoch, aj v cenách, ako aj vzťahy medzi jednotlivými dňami v týždni. To znamená, že v 
jednom roku sme dostali 52 celých týždňov, konkrétne v roku 2010 bol viac než ostatné dni 
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zastúpený piatok. Pod porovnaním týždňov rozumieme, že sme rovnaké dni týždňa 
posudzovali spolu, ako interval, ich korešpondujúce hodiny sme porovnávali medzi sebou.

Čo sa 
elektriny. Základným balíkom je Base
nepretržite 24 hodín, 7 dní v
Peak-Load a
jednotlivých balíkov. Horizontálna os prezentuje 24 hodinový denný cyklus, ktorý sa podľa 
rôznych typov produktových balíkov dá vyskladať rôznymi spôsobmi (v prvom riadku vidíme 
Low Tar

3. Metodika výpočtu

3.1 Výber metódy výpočtu
Obchodníkovi s elektrinou ide o to, aby mali jeho odberatelia čo najpravidelnejší

počas celého roka. To neznamená, že musia po celý rok odoberať v pondelok to isté 
množstvo, spotreba sa môže číselne meniť. Dôležité však je, aby sa nenarušila jej 
pravidelnosť. Výber metódy, ktorá bude uplatnená preto závisí od toho, čo konkrétne c
dosiahnuť. Naším cieľom teda bolo nájsť spôsob, ktorým by sme vedeli vyhodnotiť 
variabilitu rozdielov medzi jednotlivými hodinami, teda nakoľko sa zmeny v priebehu hodín 
jedného dňa rozlišovali (podobali) v porovnaní so zmenami počas korešpondujúceho
nasledujúom týždni. Napríklad, chceli sme porovnať zmeny v odbere v pondelok, so zmenami 
v odbere v
všetkých utorkov spolu atď. V nasledujúcich riadkoch sú uvedené rôzn
z ktorých každý vedie k odlišným výsledkom.

Predajca má niekoľko možností, ako merať odchýlky v
viacerých variant sme použili metódu absolútnych rozdielov v

 

zastúpený piatok. Pod porovnaním týždňov rozumieme, že sme rovnaké dni týždňa 
posudzovali spolu, ako interval, ich korešpondujúce hodiny sme porovnávali medzi sebou.

Čo sa týka produktov na trhu, predajcovia majú možnosť na trhu kupovať rôzne balíky 
elektriny. Základným balíkom je Base
nepretržite 24 hodín, 7 dní v

oad a nakoniec Weekend
jednotlivých balíkov. Horizontálna os prezentuje 24 hodinový denný cyklus, ktorý sa podľa 
rôznych typov produktových balíkov dá vyskladať rôznymi spôsobmi (v prvom riadku vidíme 
Low Tariff v čase od 23 do 06, a

Metodika výpočtu

Výber metódy výpočtu
Obchodníkovi s elektrinou ide o to, aby mali jeho odberatelia čo najpravidelnejší

počas celého roka. To neznamená, že musia po celý rok odoberať v pondelok to isté 
množstvo, spotreba sa môže číselne meniť. Dôležité však je, aby sa nenarušila jej 
pravidelnosť. Výber metódy, ktorá bude uplatnená preto závisí od toho, čo konkrétne c
dosiahnuť. Naším cieľom teda bolo nájsť spôsob, ktorým by sme vedeli vyhodnotiť 
variabilitu rozdielov medzi jednotlivými hodinami, teda nakoľko sa zmeny v priebehu hodín 
jedného dňa rozlišovali (podobali) v porovnaní so zmenami počas korešpondujúceho
nasledujúom týždni. Napríklad, chceli sme porovnať zmeny v odbere v pondelok, so zmenami 
v odbere v iný pondelok, a tak ďalej, až sme dospeli k porovnaniu všetkých pondelkov spolu, 
všetkých utorkov spolu atď. V nasledujúcich riadkoch sú uvedené rôzn

ktorých každý vedie k odlišným výsledkom.

Predajca má niekoľko možností, ako merať odchýlky v
viacerých variant sme použili metódu absolútnych rozdielov v

 Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov

zastúpený piatok. Pod porovnaním týždňov rozumieme, že sme rovnaké dni týždňa 
posudzovali spolu, ako interval, ich korešpondujúce hodiny sme porovnávali medzi sebou.

týka produktov na trhu, predajcovia majú možnosť na trhu kupovať rôzne balíky 
elektriny. Základným balíkom je Base
nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni. Ďalej poznáme High Tariff, Low Tariff, Peak

nakoniec Weekend
jednotlivých balíkov. Horizontálna os prezentuje 24 hodinový denný cyklus, ktorý sa podľa 
rôznych typov produktových balíkov dá vyskladať rôznymi spôsobmi (v prvom riadku vidíme 

čase od 23 do 06, a

Obr. 

Metodika výpočtu 

Výber metódy výpočtu 
Obchodníkovi s elektrinou ide o to, aby mali jeho odberatelia čo najpravidelnejší

počas celého roka. To neznamená, že musia po celý rok odoberať v pondelok to isté 
množstvo, spotreba sa môže číselne meniť. Dôležité však je, aby sa nenarušila jej 
pravidelnosť. Výber metódy, ktorá bude uplatnená preto závisí od toho, čo konkrétne c
dosiahnuť. Naším cieľom teda bolo nájsť spôsob, ktorým by sme vedeli vyhodnotiť 
variabilitu rozdielov medzi jednotlivými hodinami, teda nakoľko sa zmeny v priebehu hodín 
jedného dňa rozlišovali (podobali) v porovnaní so zmenami počas korešpondujúceho
nasledujúom týždni. Napríklad, chceli sme porovnať zmeny v odbere v pondelok, so zmenami 

iný pondelok, a tak ďalej, až sme dospeli k porovnaniu všetkých pondelkov spolu, 
všetkých utorkov spolu atď. V nasledujúcich riadkoch sú uvedené rôzn

ktorých každý vedie k odlišným výsledkom.

Predajca má niekoľko možností, ako merať odchýlky v
viacerých variant sme použili metódu absolútnych rozdielov v

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov

zastúpený piatok. Pod porovnaním týždňov rozumieme, že sme rovnaké dni týždňa 
posudzovali spolu, ako interval, ich korešpondujúce hodiny sme porovnávali medzi sebou.

týka produktov na trhu, predajcovia majú možnosť na trhu kupovať rôzne balíky 
elektriny. Základným balíkom je Base

týždni. Ďalej poznáme High Tariff, Low Tariff, Peak
nakoniec Weekend-Base. Na Obrázku 1 približujeme časové rozpätia 

jednotlivých balíkov. Horizontálna os prezentuje 24 hodinový denný cyklus, ktorý sa podľa 
rôznych typov produktových balíkov dá vyskladať rôznymi spôsobmi (v prvom riadku vidíme 

čase od 23 do 06, a High Tariff od 07 do 22). 

Obr. 4: Ilustrácia jednotlivých produktov v čase

Obchodníkovi s elektrinou ide o to, aby mali jeho odberatelia čo najpravidelnejší
počas celého roka. To neznamená, že musia po celý rok odoberať v pondelok to isté 
množstvo, spotreba sa môže číselne meniť. Dôležité však je, aby sa nenarušila jej 
pravidelnosť. Výber metódy, ktorá bude uplatnená preto závisí od toho, čo konkrétne c
dosiahnuť. Naším cieľom teda bolo nájsť spôsob, ktorým by sme vedeli vyhodnotiť 
variabilitu rozdielov medzi jednotlivými hodinami, teda nakoľko sa zmeny v priebehu hodín 
jedného dňa rozlišovali (podobali) v porovnaní so zmenami počas korešpondujúceho
nasledujúom týždni. Napríklad, chceli sme porovnať zmeny v odbere v pondelok, so zmenami 

iný pondelok, a tak ďalej, až sme dospeli k porovnaniu všetkých pondelkov spolu, 
všetkých utorkov spolu atď. V nasledujúcich riadkoch sú uvedené rôzn

ktorých každý vedie k odlišným výsledkom.
Tab. 1: Ukážka odberov

Predajca má niekoľko možností, ako merať odchýlky v
viacerých variant sme použili metódu absolútnych rozdielov v

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov

zastúpený piatok. Pod porovnaním týždňov rozumieme, že sme rovnaké dni týždňa 
posudzovali spolu, ako interval, ich korešpondujúce hodiny sme porovnávali medzi sebou.

týka produktov na trhu, predajcovia majú možnosť na trhu kupovať rôzne balíky 
elektriny. Základným balíkom je Base-Load, ktorý zabezpečuje istú výšku dodávky 

týždni. Ďalej poznáme High Tariff, Low Tariff, Peak
Base. Na Obrázku 1 približujeme časové rozpätia 

jednotlivých balíkov. Horizontálna os prezentuje 24 hodinový denný cyklus, ktorý sa podľa 
rôznych typov produktových balíkov dá vyskladať rôznymi spôsobmi (v prvom riadku vidíme 

High Tariff od 07 do 22). 

: Ilustrácia jednotlivých produktov v čase

Obchodníkovi s elektrinou ide o to, aby mali jeho odberatelia čo najpravidelnejší
počas celého roka. To neznamená, že musia po celý rok odoberať v pondelok to isté 
množstvo, spotreba sa môže číselne meniť. Dôležité však je, aby sa nenarušila jej 
pravidelnosť. Výber metódy, ktorá bude uplatnená preto závisí od toho, čo konkrétne c
dosiahnuť. Naším cieľom teda bolo nájsť spôsob, ktorým by sme vedeli vyhodnotiť 
variabilitu rozdielov medzi jednotlivými hodinami, teda nakoľko sa zmeny v priebehu hodín 
jedného dňa rozlišovali (podobali) v porovnaní so zmenami počas korešpondujúceho
nasledujúom týždni. Napríklad, chceli sme porovnať zmeny v odbere v pondelok, so zmenami 

iný pondelok, a tak ďalej, až sme dospeli k porovnaniu všetkých pondelkov spolu, 
všetkých utorkov spolu atď. V nasledujúcich riadkoch sú uvedené rôzn

ktorých každý vedie k odlišným výsledkom. 
Tab. 1: Ukážka odberov

Predajca má niekoľko možností, ako merať odchýlky v
viacerých variant sme použili metódu absolútnych rozdielov v

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov

zastúpený piatok. Pod porovnaním týždňov rozumieme, že sme rovnaké dni týždňa 
posudzovali spolu, ako interval, ich korešpondujúce hodiny sme porovnávali medzi sebou.

týka produktov na trhu, predajcovia majú možnosť na trhu kupovať rôzne balíky 
Load, ktorý zabezpečuje istú výšku dodávky 

týždni. Ďalej poznáme High Tariff, Low Tariff, Peak
Base. Na Obrázku 1 približujeme časové rozpätia 

jednotlivých balíkov. Horizontálna os prezentuje 24 hodinový denný cyklus, ktorý sa podľa 
rôznych typov produktových balíkov dá vyskladať rôznymi spôsobmi (v prvom riadku vidíme 

High Tariff od 07 do 22).  

: Ilustrácia jednotlivých produktov v čase

Obchodníkovi s elektrinou ide o to, aby mali jeho odberatelia čo najpravidelnejší
počas celého roka. To neznamená, že musia po celý rok odoberať v pondelok to isté 
množstvo, spotreba sa môže číselne meniť. Dôležité však je, aby sa nenarušila jej 
pravidelnosť. Výber metódy, ktorá bude uplatnená preto závisí od toho, čo konkrétne c
dosiahnuť. Naším cieľom teda bolo nájsť spôsob, ktorým by sme vedeli vyhodnotiť 
variabilitu rozdielov medzi jednotlivými hodinami, teda nakoľko sa zmeny v priebehu hodín 
jedného dňa rozlišovali (podobali) v porovnaní so zmenami počas korešpondujúceho
nasledujúom týždni. Napríklad, chceli sme porovnať zmeny v odbere v pondelok, so zmenami 

iný pondelok, a tak ďalej, až sme dospeli k porovnaniu všetkých pondelkov spolu, 
všetkých utorkov spolu atď. V nasledujúcich riadkoch sú uvedené rôzn

Tab. 1: Ukážka odberov 

Predajca má niekoľko možností, ako merať odchýlky v odberoch. Po dôkladnej analýze 
viacerých variant sme použili metódu absolútnych rozdielov v odberoch. 
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nasledujúom týždni. Napríklad, chceli sme porovnať zmeny v odbere v pondelok, so zmenami 

iný pondelok, a tak ďalej, až sme dospeli k porovnaniu všetkých pondelkov spolu, 
e spôsoby, postupy, 

 
odberoch. Po dôkladnej analýze 

zastúpený piatok. Pod porovnaním týždňov rozumieme, že sme rovnaké dni týždňa 
posudzovali spolu, ako interval, ich korešpondujúce hodiny sme porovnávali medzi sebou. 

týka produktov na trhu, predajcovia majú možnosť na trhu kupovať rôzne balíky 
Load, ktorý zabezpečuje istú výšku dodávky 

Load, Off-
Base. Na Obrázku 1 približujeme časové rozpätia 

jednotlivých balíkov. Horizontálna os prezentuje 24 hodinový denný cyklus, ktorý sa podľa 
rôznych typov produktových balíkov dá vyskladať rôznymi spôsobmi (v prvom riadku vidíme 

 

Obchodníkovi s elektrinou ide o to, aby mali jeho odberatelia čo najpravidelnejší odber 
počas celého roka. To neznamená, že musia po celý rok odoberať v pondelok to isté 
množstvo, spotreba sa môže číselne meniť. Dôležité však je, aby sa nenarušila jej 
pravidelnosť. Výber metódy, ktorá bude uplatnená preto závisí od toho, čo konkrétne chceme 
dosiahnuť. Naším cieľom teda bolo nájsť spôsob, ktorým by sme vedeli vyhodnotiť 
variabilitu rozdielov medzi jednotlivými hodinami, teda nakoľko sa zmeny v priebehu hodín 
jedného dňa rozlišovali (podobali) v porovnaní so zmenami počas korešpondujúceho dňa v 
nasledujúom týždni. Napríklad, chceli sme porovnať zmeny v odbere v pondelok, so zmenami 

iný pondelok, a tak ďalej, až sme dospeli k porovnaniu všetkých pondelkov spolu, 
e spôsoby, postupy, 

 
odberoch. Po dôkladnej analýze 
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3.2 Absolútne rozdiely 
Ak sa pozrieme na týždenný odberový diagram, vidíme u mnohých veľkoodberateľov 

isté výkyvy, napríklad v jednej hodine graf poskočí niekoľkonásobne vyššie (v Tabuľke 1 
napríklad 07/01/2010 rozdiel medzi H9 a H10 je 747), prípadne nižšie (viď Tabuľka 1). Toto 
môže byť problematické, zvlášť ak sa takýto výkyv udeje len raz, bez očakávania. 
Obchodníkovi vznikajú komplikácie, keď náhle musí dokúpiť, prípadne odvolať dohodnuté 
množstvo elektriny. Je samozrejmé, že odberateľ musí aj za takúto nespotrebovanú energiu 
zaplatiť. V praxi nemôžeme očakávať úplnú zhodu, no čím sú zmeny v odobranom množstve 
v každej hodine v sledovanom období podobnejšie, tým je pre nás ako obchodníka firma 
stabilnejšia a budeme mať záujem oceniť ju za pravidelný odber. Znamená to, že pokiaľ sa 
sústredíme na týždňové grafy, chceme aby graf z pondelka jedného týždňa sa podobal na graf 
z pondelka týždňa druhého. Je dôležité opäť dodať, že množstvá odobranej energie môžu byť 
z pondelka na pondelok rôzne (zvlášť ak zoberieme do úvahy sezónnosť výroby a teplotné 
rozdiely), pre nás je dôležité aby sa tvar krivky grafu čo možno najmenej menil medzi 
týždňovými intervalmi. Pokiaľ teda z hodiny 1 na hodinu 2 v jeden pondelok nastala zmena 
100 jednotiek, mala by takáto zmena nastať aj o týždeň neskôr. Čím viac sa rozdiely diali 
nepravidelne, tým je takýto odberateľ pre nás menej spoľahlivý. 

Je to preto, že pre obchodníka je jednoduchšie a lacnejšie nakupovať Base-Load na 
dlhšie obdobia, teda za predpokladu, že sa celý graf odberu posunie nahor, a jeho hodinové 
rozdiely ostanú zachované, vieme dokúpiť bázu, ktorá nám vyplní spodnú časť spotreby. 
Naopak, v prípade nepravidelného kolísania, vychyľovania tvaru krivky, ako je to napríklad u 
zákazníkov považovaných za spoľahlivých pri metóde vytvárania pomerov hodnôt je potrebné 
prikupovať/odpredávať len lokálne bloky energie. Ako najpraktickejšie sa ukázalo vypočítať 
absolútne rozdiely medzi hodinovými odbermi počas celého roka. Takto sledujeme nakoľko 
sa tvar krivky v priebehu týždňových intervalov vyvíja, nakoľko je podobný. 

Tab. 6: Rozdiely v hodinových odberoch v abs. číslach 

 

3.3 Postup  
Prvým krokom preto bolo vypočítať rozdiely medzi hodinovými odbermi pre všetky 

dni, za celý rok, pričom sme zachovali poradie dní, hodín. Výsledky môžeme vyjadriť 
pomocou vzorca      , kde     je odber v nasledujúcej hodine zatiaľ čo   

predstavuje odber v hodine pred ňou. Hodnota   predstavuje absolútny rozdiel medzi týmito 
dvoma odbermi (absolútna hodnota preto, aby sa rozdiely navzájom nevynulovali). Ukážku 
výsledkov sme uviedli v Tabuľke 2, ktorá nadväzuje na Tabuľku 1 ukazujúc absolútne 
rozdiely medzi hodinovými odbermi (ńapr. 01/01/2010 medzi H1 a H2 bol rozdiel 56). Rok 
má 8759 hodín. Chceme zachovať dni v rade za sebou, preto každých 24 hodnôt b dáme do 
riadku zvlášť. Vzniklo nám pole hodnôt   , kde i=1,...,24, j=1,...,365. Výsledkom bolo pole 
24x365 čísiel, každé z nich reprezentujúce zmenu v odbere medzi dvoma hodinami. Pretože 
sme chceli zachovať porovnávanie jednotlivých dní v týždni, nasledujúce výpočty boli robené 
zvlášť pre hodinové dáta z pondelkov, utorkov, atď. 

Ďalej chceme porovnať spolu všetkých 24 hodín (rozdielov v odberoch medzi nimi) 
jednotlivo po dňoch. Čím boli rozdiely v danom dni a medzi danými dvoma hodinami 
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podobnejšie, tým lepší sa zákazník ukáže. V ideálnom prípade by firma medzi každou 
hodinou vo všetky pondelky jedného roku vykázala identické výsledky, tak isto by to bolo aj 
pre všetky ostatné dni v týždni. 

Vypočítali sme aritmetické priemery hodinových zmien vždy v jednej hodine jedného 
dňa počas celého roka a pomocou štandardnej odchýlky sme zmerali mieru variability 
premennej  . Ukážka je v Tabuľke 4. Vačšia štandardná odchýlka signalizuje väčšie 
rozptýlenie hodnôt okolo priemeru, čím je odchýlky menšia, tým lepšie sa daný zákazník 
umiestni v ratingu.  Z poľa premenných    sme povyberali postupne tie, ktoré sa udiali v 
pondelok. Teda našli sme prvý pondelok v roku a následne každý j+7 riadok je další 
pondelok.  

 
Tab 7: Aritmetický priemer 

 
Tab 8: Štandardné odchýlky 

 
Nech k=j,j+7,…362. Potom vybraté pondelky môžeme zapísať ako   . Priemer v prvej 

hodine (H1) za pondelky roku 2010 v Tabuľke 3 je priemer všetkých   , kde i=1. Výsledok v 
H2 je priemer   , kde i=2. Predpis bude      , n je počet pondelkov. Ďalej pre 

utorky vezmeme prvé j, ktoré padlo na utorok a odtiaľ k=j,j+7,…363. Pre štandardnú 
odchýlku v H1 vezmeme výsledok štandardnej odchýlky tých    , kde i=1,         , kde n je počet pondelkov. Analogicky pre H2 takých   , kde i=2, 

pre ďalšie dni podobne. Dostali sme tabuľku 24x7 pre priemer, kde každé okno reprezentuje 
priemer nameraných rozdielov medzi dvoma hodinami v daný deň, a takisto 24x7 rozmernú 
tabuľku pre štandardnú odchýlku, kde hodnoty vyjadrujú priemernú odchýlku vypočítaných 
rozdielov od celkového aritmetického priemeru medzi danými dvoma hodinami, v danom dni 
týždňa. 

3.4 Výsledok  
Pretože aj medzi veľkými zákazníkmi sú veľké rozdiely v absolútnych číslach, pre 

konečné zmeranie spoľahlivosti je potrebné porovnať ich medzi sebou v relatívnom slova 
zmysle. Nato použijeme koeficient variácie, ktorý reprezentuje bezrozmernú hodnotu. 
Koeficient variácie je definovaný ako podiel štandardnej odchýlky ku priemeru meraných 
premenných.   



 

 

Tab 

Napríklad ak chceme dostať koeficient variácie v     
zmena v odbere v tomto dni a čase. Po aplikácii koeficientu variácie sme dostali Tabuľku 5, 
ktorá obsahuje 24

Dostali sme 37 tabuliek, jednu pre každého odberateľa. Pokiaľ by sme chceli rozlišovať 
poplatky podľa časových pásiem, je potrebné použiť vážené hodnoty variačných koeficientov. 
Pre naše momentálne potreby sme sa uspokoji
oprieť aj o
zákazníkov a

3.5 Interpretácia
Aby bolo možné koeficienty variácie jednotlivých 

vytvorili sme aritmetické priemery u
variácie v každej hodine všetkých dní týždňa, zobrazenie je v
tri riadky, v prvom vidíme číslo odberat
záujme zachovania anonymity, v druhom sú vzostupne zoradené výsledné priemerné 
koeficienty variácie, a v treťom riadku sa nám zobrazilo konečné hodnotenie pre danú 
spoločnosť. Hranice tohto konečného hodno
podľa momentálnych potrieb trhu, prípadne pre potreby diverzifikácie zákazníkov vytvoriť 
šablónu v závislosti od správania ostatných veľkých klientov. V každom roku sa hodnoty 
priemerných koeficientov variácie
hranice, nakoľko bude na svojich zákazníkov prísny. Závisí tiež od jednotlivých odberateľov. 
My sme ako ukážku stanovili hranice pomocou veľmi jednoduchého kľúča, a síce ak je 
výsledný priemerný koefi
rating 1, ak je tento výsledok väčší ako 1, no menší ako 2, bude takémuto odberateľovi 
pridelený rating 2, a
rating 3. 
relatívne spoľahlivo, ani jeden z nich nedosiahol hodnotenie 3. 

3.6 Porovnanie výsledkov
Z výslednej tabuľky vidíme, že p

najspoľahlivejšia, naopak na poslednom mieste skončil odberateľ s číslom 2. Vo výsledku by 
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zmena v odbere v tomto dni a čase. Po aplikácii koeficientu variácie sme dostali Tabuľku 5, 
ktorá obsahuje 24x7 čísiel pre každého odberateľa. 

Dostali sme 37 tabuliek, jednu pre každého odberateľa. Pokiaľ by sme chceli rozlišovať 
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zákazníkov a teda nami navrhované riešenie je jej doplnkom. 
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Aby bolo možné koeficienty variácie jednotlivých 

vytvorili sme aritmetické priemery u
variácie v každej hodine všetkých dní týždňa, zobrazenie je v
tri riadky, v prvom vidíme číslo odberat
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My sme ako ukážku stanovili hranice pomocou veľmi jednoduchého kľúča, a síce ak je 
výsledný priemerný koefi
rating 1, ak je tento výsledok väčší ako 1, no menší ako 2, bude takémuto odberateľovi 
pridelený rating 2, a
rating 3. V roku 2010 sa pri takto nastavených parametroch všetci veľkoodberatelia správali 
relatívne spoľahlivo, ani jeden z nich nedosiahol hodnotenie 3. 

Porovnanie výsledkov
Z výslednej tabuľky vidíme, že p

najspoľahlivejšia, naopak na poslednom mieste skončil odberateľ s číslom 2. Vo výsledku by 
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zmena v odbere v tomto dni a čase. Po aplikácii koeficientu variácie sme dostali Tabuľku 5, 
x7 čísiel pre každého odberateľa. 
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Pre naše momentálne potreby sme sa uspokoji

to, že u predajcov elektriny je zväčša už zaužívaná istá forma hodnotenia 
teda nami navrhované riešenie je jej doplnkom. 

 
Aby bolo možné koeficienty variácie jednotlivých 

vytvorili sme aritmetické priemery u
variácie v každej hodine všetkých dní týždňa, zobrazenie je v
tri riadky, v prvom vidíme číslo odberat
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koeficienty variácie, a v treťom riadku sa nám zobrazilo konečné hodnotenie pre danú 
spoločnosť. Hranice tohto konečného hodno
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šablónu v závislosti od správania ostatných veľkých klientov. V každom roku sa hodnoty 
priemerných koeficientov variácie
hranice, nakoľko bude na svojich zákazníkov prísny. Závisí tiež od jednotlivých odberateľov. 
My sme ako ukážku stanovili hranice pomocou veľmi jednoduchého kľúča, a síce ak je 
výsledný priemerný koeficient variácie menší ako 1, bude takémuto odberateľovi priradený 
rating 1, ak je tento výsledok väčší ako 1, no menší ako 2, bude takémuto odberateľovi 
pridelený rating 2, a ak je výsledok väčší ako 2, no menší ako 3, bude odberateľovi pridelený 

roku 2010 sa pri takto nastavených parametroch všetci veľkoodberatelia správali 
relatívne spoľahlivo, ani jeden z nich nedosiahol hodnotenie 3. 

Porovnanie výsledkov 
Z výslednej tabuľky vidíme, že p

najspoľahlivejšia, naopak na poslednom mieste skončil odberateľ s číslom 2. Vo výsledku by 
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=1, je štandardná odchýlka zistená v tomto dni a čase vyššie, je priemerná 

zmena v odbere v tomto dni a čase. Po aplikácii koeficientu variácie sme dostali Tabuľku 5, 
x7 čísiel pre každého odberateľa. 

Dostali sme 37 tabuliek, jednu pre každého odberateľa. Pokiaľ by sme chceli rozlišovať 
poplatky podľa časových pásiem, je potrebné použiť vážené hodnoty variačných koeficientov. 
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záujme zachovania anonymity, v druhom sú vzostupne zoradené výsledné priemerné 
koeficienty variácie, a v treťom riadku sa nám zobrazilo konečné hodnotenie pre danú 
spoločnosť. Hranice tohto konečného hodno
podľa momentálnych potrieb trhu, prípadne pre potreby diverzifikácie zákazníkov vytvoriť 
šablónu v závislosti od správania ostatných veľkých klientov. V každom roku sa hodnoty 
priemerných koeficientov variácie budú meniť, závisí od predajcu energie, ako si stanoví 
hranice, nakoľko bude na svojich zákazníkov prísny. Závisí tiež od jednotlivých odberateľov. 
My sme ako ukážku stanovili hranice pomocou veľmi jednoduchého kľúča, a síce ak je 

cient variácie menší ako 1, bude takémuto odberateľovi priradený 
rating 1, ak je tento výsledok väčší ako 1, no menší ako 2, bude takémuto odberateľovi 

ak je výsledok väčší ako 2, no menší ako 3, bude odberateľovi pridelený 
roku 2010 sa pri takto nastavených parametroch všetci veľkoodberatelia správali 

relatívne spoľahlivo, ani jeden z nich nedosiahol hodnotenie 3. 
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Z výslednej tabuľky vidíme, že pri našich parametroch sa firma číslo 10 ukazuje ako 
najspoľahlivejšia, naopak na poslednom mieste skončil odberateľ s číslom 2. Vo výsledku by 
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Napríklad ak chceme dostať koeficient variácie v 
=1, je štandardná odchýlka zistená v tomto dni a čase vyššie, je priemerná 

zmena v odbere v tomto dni a čase. Po aplikácii koeficientu variácie sme dostali Tabuľku 5, 
x7 čísiel pre každého odberateľa.  

Dostali sme 37 tabuliek, jednu pre každého odberateľa. Pokiaľ by sme chceli rozlišovať 
poplatky podľa časových pásiem, je potrebné použiť vážené hodnoty variačných koeficientov. 
Pre naše momentálne potreby sme sa uspokojili s

predajcov elektriny je zväčša už zaužívaná istá forma hodnotenia 
teda nami navrhované riešenie je jej doplnkom. 

Aby bolo možné koeficienty variácie jednotlivých 
každého z nich. Dostali sme jeden výsledný koeficient 

variácie v každej hodine všetkých dní týždňa, zobrazenie je v
tri riadky, v prvom vidíme číslo odberateľa, firmy, ktoré jej bolo na začiatku pridelené v 
záujme zachovania anonymity, v druhom sú vzostupne zoradené výsledné priemerné 
koeficienty variácie, a v treťom riadku sa nám zobrazilo konečné hodnotenie pre danú 
spoločnosť. Hranice tohto konečného hodnotenia, alebo ratingu je možné ľubovoľne meniť, 
podľa momentálnych potrieb trhu, prípadne pre potreby diverzifikácie zákazníkov vytvoriť 
šablónu v závislosti od správania ostatných veľkých klientov. V každom roku sa hodnoty 

budú meniť, závisí od predajcu energie, ako si stanoví 
hranice, nakoľko bude na svojich zákazníkov prísny. Závisí tiež od jednotlivých odberateľov. 
My sme ako ukážku stanovili hranice pomocou veľmi jednoduchého kľúča, a síce ak je 

cient variácie menší ako 1, bude takémuto odberateľovi priradený 
rating 1, ak je tento výsledok väčší ako 1, no menší ako 2, bude takémuto odberateľovi 

ak je výsledok väčší ako 2, no menší ako 3, bude odberateľovi pridelený 
roku 2010 sa pri takto nastavených parametroch všetci veľkoodberatelia správali 

relatívne spoľahlivo, ani jeden z nich nedosiahol hodnotenie 3. 
Tab 10: Výsledné poradie
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najspoľahlivejšia, naopak na poslednom mieste skončil odberateľ s číslom 2. Vo výsledku by 
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Napríklad ak chceme dostať koeficient variácie v pondelok v H1, použijeme formulu 
=1, je štandardná odchýlka zistená v tomto dni a čase vyššie, je priemerná 

zmena v odbere v tomto dni a čase. Po aplikácii koeficientu variácie sme dostali Tabuľku 5, 
 

Dostali sme 37 tabuliek, jednu pre každého odberateľa. Pokiaľ by sme chceli rozlišovať 
poplatky podľa časových pásiem, je potrebné použiť vážené hodnoty variačných koeficientov. 

li s triviálnejšími výsledkami. Môžeme sa 
predajcov elektriny je zväčša už zaužívaná istá forma hodnotenia 

teda nami navrhované riešenie je jej doplnkom.  

Aby bolo možné koeficienty variácie jednotlivých zákazníkov medzi sebou porovnávať, 
každého z nich. Dostali sme jeden výsledný koeficient 

variácie v každej hodine všetkých dní týždňa, zobrazenie je v 
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preto mal predajca ponúkať elektrinu výhodnejšie podnikom, ktoré sa umiestnili na horných 
pozíciách tabuľky.  

 
Obr 5: Najspoľahlivejší zákazník 

 
Obr 3: Najmenej spoľahlivý zákazník 

Pre ukážku sme zobrazili rozdiely v hodinových odberoch v pondelok vo firme 2 na 
Obrázku 2, a vo firme 10 na Obrázku 3. Vidíme, že zatiaľ čo na prvom obrázku majú všetky 
pondelky veľmi podobný priebeh, na druhom obrázku dochádza k veľkým výkyvom.  

4. Záver   
Článok ma priblížiť jeden z možných spôsobov segmentácie veľkých zákazníkov na 

trhu s elektrinou. Ide o doplnkový model k už existujúcim metódam. Prístup je nový, vo 
výsledku by nemali byť znevýhodnení menší odberatelia oproti väčším. Funguje na zisťovaní 
miery variability medzi jednotlivými odbermi zákazníka. Za predpokladu, že obchodník 
disponuje historickými dátami spoločnosti, vie si touto metódou vyvodiť nakoľko je zákazník 
spoľahlivý v zmysle pravidelnosti množstva spotrebovanej elektriny.  
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Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenska; vývoj a regionálna 
diferencovanosť 

The Educational Structure of Population in Slovakia; Development and 
Spatial Differentiation 

 
Lenka Rabčanová 

 
Abstract: Population Education of every country is the important sign of its social maturity. 
It forms a view about country mature status and historical section of educational structure of 
Slovakia shows positive trend of movement to the higher education. Slovak republic, as the 
other countries of European Union pass through fast technological development period, which 
are close connected with development of educated society. However, conditions are not 
always favorable. Certain differences of educational levels and population structure are seen 
within district.  

Abstrakt: Vzdelanie obyvateľstva každej krajiny je dôležitým znakom jej spoločenskej 
vyspelosti. Vytvára obraz o úrovni krajiny a historický prierez vzdelanostnej štruktúry 
Slovenska ukazuje pozitívny trend smerovania k zvyšovaniu vzdelanosti. Slovenská 
republika, tak ako iné krajiny Európskej únie prechádza obdobím rýchleho rozvoja 
technológií, ktoré sú úzko spojené s rozvojom vzdelanej spoločnosti. Podmienky však nie sú 
vždy priaznivé. Určité rozdiely úrovne vzdelávania a štruktúry obyvateľstva sa prejavujú na 
úrovni okresov. 

Key words: education, population, structure of education 

Kľúčové slová: vzdelanie, populácia, štruktúra vzdelania 

Úvod 
Cieľom článku je načrtnúť základné zmeny vo vzdelanostnej štruktúre Slovenska 

a poukázať na presuny v jej jednotlivých kategóriách. Typické črty vo vývoji sa dajú 
pozorovať najmä na kategóriách základného a vysokoškolského vzdelania. Tu je možné 
sledovať jasné tendencie, a to nie len na úrovni Slovenska, ale i priestorovú diferencovanosť 
na regionálnej úrovni okresov. Zároveň sú tieto kategórie jasne špecifikované a medzinárodne 
porovnateľné. V tomto príspevku chceme však poukázať hlavne na posledný vývoj, ktorý 
zahŕňa dve medzicenzové obdobia, teda rozdiely medzi tromi poslednými sčítaniami 
obyvateľstva (uskutočnené v rokoch 1991, 2001 a 2011). Sú to jediné relevantné údaje 
o vzdelanostnej štruktúre. Údaje potrebné pre hodnotenie tohto vývoja boli čerpané  prevažne 
zo zdrojov a publikácií Štatistického úradu SR. Pri štatistikách sme brali do úvahy 
obyvateľstvo staršie ako 15 rokov.  

1. Vývoj vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva Slovenskej republiky 
Vývoj a zmeny vzdelanostnej štruktúry Slovenskej republiky sú pokračovaním 

historického vývoja lineárnym spôsobom. Súčasný vývoj je ovplyvnený minulosťou. V rámci 
priestorovej diferenciácie v minulosti bol determinovaný prírodnými podmienkami 
a rozvinutosťou (kultúrnou, ekonomickou...) regiónu. V niektorých prípadoch tento vývoj 
pokračuje, resp. je naďalej brzdený. Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvnil vzdelanostnú 
štruktúru je teda vývoj vzdelávacieho systému v minulosti. Jeho zmeny v histórii sa 
významne podpísali pod zloženie obyvateľstva podľa najvyššieho dokončeného vzdelania 
v posledných populačných cenzoch. [1]  
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Tab. 11

Rok základné
1950 89,5 
1961 85,4 
1970 61,0 
1980 51,7 
1991 38,2 
2001 26,4 
2011 17,7 
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Ak analyzujeme vývoj medzi rokmi 1991 až
mnohým politickým a sociál

ktorý doslova podnecuje rozvoj vzdelania. Pokiaľ sa ľudia chcú presadiť na trhu práce, musia 
zvyšovať svoju kvalifikáciu, a
individualizmus. Je to obdobie po páde komunizmu, ktoré má vplyv na ďalšie vzdelávanie. 
Toto obdobie by sa mohlo charakterizovať aj ako transformácia edukačného systému, ktorá so 
sebou priniesla mnoho zmien. [2] Vývoj išiel smerom k
Slovenska. Bolo tomu tak aj v
výrazné zmeny prejavili v prirodzenom presune osôb so základným vzdelaním, resp. bez 
vzdelania smerom k odbornému vzdelaniu, dnes sa presuny uskutočňujú vo vyšších stupňoch 

Tieto posuny sú badateľné aj v
Graf 1 ukazuje hlavné tendencie, na ktoré nadväzuje aj trend z posledných 20
preto je tu zobrazený vývoj až od roku 1950. Relatívne podiely vzdelanosti v
kategóriách sú vyjadrené aj v tabuľke 1. 

11: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenska 1950

základné 
stredné

bez maturity
   3,6
   3,7
 20,7
 23,3
 28,2
 29,4
 27,2

Graf 6: Vývoj vzdelanostnej štruktúry Slovenska

1961

základné 
stredné s maturitou 
bez vzdelania
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Ak analyzujeme vývoj medzi rokmi 1991 až
sociálnym zmenám a

ktorý doslova podnecuje rozvoj vzdelania. Pokiaľ sa ľudia chcú presadiť na trhu práce, musia 
zvyšovať svoju kvalifikáciu, a to zvlášť v

bie po páde komunizmu, ktoré má vplyv na ďalšie vzdelávanie. 
Toto obdobie by sa mohlo charakterizovať aj ako transformácia edukačného systému, ktorá so 
sebou priniesla mnoho zmien. [2] Vývoj išiel smerom k

mu tak aj v minulosti, avšak v
prirodzenom presune osôb so základným vzdelaním, resp. bez 

odbornému vzdelaniu, dnes sa presuny uskutočňujú vo vyšších stupňoch 
Tieto posuny sú badateľné aj v

Graf 1 ukazuje hlavné tendencie, na ktoré nadväzuje aj trend z posledných 20
preto je tu zobrazený vývoj až od roku 1950. Relatívne podiely vzdelanosti v

tabuľke 1.  

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenska 1950
stredné 

bez maturity 
stredné

s maturitou
3,6   3,2
3,7   6,9

20,7 12,8
23,3 18
28,2 24,3
29,4 32,1
27,2 34,9

: Vývoj vzdelanostnej štruktúry Slovenska
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základné 
stredné s maturitou 
bez vzdelania
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Ak analyzujeme vývoj medzi rokmi 1991 až
nym zmenám a hlavne k

ktorý doslova podnecuje rozvoj vzdelania. Pokiaľ sa ľudia chcú presadiť na trhu práce, musia 
to zvlášť v dnešnej dobe, keď je tak dominantný 

bie po páde komunizmu, ktoré má vplyv na ďalšie vzdelávanie. 
Toto obdobie by sa mohlo charakterizovať aj ako transformácia edukačného systému, ktorá so 
sebou priniesla mnoho zmien. [2] Vývoj išiel smerom k

minulosti, avšak v iných dimenziách. Zatiaľ čo sa v
prirodzenom presune osôb so základným vzdelaním, resp. bez 

odbornému vzdelaniu, dnes sa presuny uskutočňujú vo vyšších stupňoch 
Tieto posuny sú badateľné aj v grafickom vyjadrení a

Graf 1 ukazuje hlavné tendencie, na ktoré nadväzuje aj trend z posledných 20
preto je tu zobrazený vývoj až od roku 1950. Relatívne podiely vzdelanosti v
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dnešnej dobe, keď je tak dominantný 

bie po páde komunizmu, ktoré má vplyv na ďalšie vzdelávanie. 
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pričom v roku 1990 to bolo ešte 2,1, v roku 2004 sa tento jav opakoval a za hlavné dôvody sú 
považované odkladanie rodičovstva a zmena životných stratégií. [2]  Dnes sa vývoj postupne 
stabilizuje. Rozdiel medzi počtami živonarodených dievčat a chlapcov odrážajú prirodzenú 
väčšiu pravdepodobnosť narodenia chlapca, avšak ako aj ukazujú krivky, ich trajektórie idú 
spoločne. To sa však nedá povedať o rozbiehajúcich sa krivkách študujúcich žien a mužov. 
V minulosti bola veľmi výrazná prevaha mužov, ktorí odchádzali študovať. Postupom času 
začali prevažovať ženy, a to od roku 2003 – 2004. Táto zmena môže súvisieť taktiež so 
zmenou hodnôt žien, emancipáciou, uprednostnením štúdia a kariéry pred rodinou 
a investovaním do vlastnej identity. Druhý demografický prechod sa teda zjavne odráža na 
počte vysokoškolsky vzdelaných žien. Výrazný nárast však spôsobila aj potreba niektorých 
kancelárskych pozícií mať vyššiu kvalifikáciu a otvorenie množstva súkromných vysokých 
škôl. V konečnom dôsledku sa teda zmenšuje základňa potenciálnych vysokoškolských 
študentov, ak berieme do úvahy rodiace sa generácie, ale reálny počet študentov narastá. 

2. Diferenciácia vzdelania v rámci okresov 
Tak, ako pri mnohých demografických charakteristikách, môžeme aj pri vzdelaní 

pozorovať značnú priestorovú diferenciáciu. Dobrú predstavu poskytujú dve  mapy - 1 a 2, na 
ktorých sú zobrazené podiely obyvateľov so základným a vysokoškolským vzdelaním 
v okresoch Slovenska. Vysoké zastúpenie obyvateľov so základným vzdelaním možno 
pozorovať v periférnych okresoch na severe, východe a juhu Slovenska. Súvisí to s viacerými 
znakmi týchto území, ako je úroveň ich ekonomického rozvoja, ich poloha k centrám 
ekonomického rozvoja, veková a etnická štruktúra ich obyvateľstva. Okres Kežmarok 
dosahuje najvyšší podiel základného vzdelania (28,0), a podobné hodnoty dosahujú okresy 
ako Revúca (27,8) alebo Rimavská Sobota (27,6), naopak najnižšie hodnoty boli 
v bratislavských okresoch a košických okresoch III a IV. Na druhej strane sa vyššie 
zastúpenie obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním viaže na stupeň urbanizácie, resp. na 
okresy s veľkými mestami. Určitý vplyv má i rozmiestnenie sídiel vysokých škôl, veľkých 
administratívnych centier. Najvyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných dosiahla v poslednom 
sčítaní Bratislava V (40,2), čo nie je prekvapením, a najnižšiu hodnotu dosiahol okres Revúca 
(9,0), ale podobne sú na tom aj okresy Poltár a Rimavská Sobota (9,1), Komárno (9,7) alebo 
Kežmarok (9,9). 

 
Obr. 1: Obyvateľstvo so základným vzdelaním v okresoch v roku 2011 
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Obr. 2: Obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním v okresoch v roku 2011 

Zdroj: [5] 

3. Záver 
Každá vyspelá spoločnosť a jej ekonomika by sa mala snažiť zdokonaľovať systém 

vzdelávania, ktorý by svojou kvalitou zabezpečoval stály ekonomický rozvoj. Zároveň by 
vyššia kvalita vzdelávania prispievala k zvyšovaniu kultúrnej vyspelosti obyvateľstva. 
V oblasti medziľudských vzťahov sa vyššie vzdelanie pozitívne prejavuje na zvyšovaní miery 
tolerancie, eliminácie násilia, formovaní emancipačných princípov rodovej rovnosti, etnickej 
a religióznej znášanlivosti.  

V dlhodobom vývoji sa na Slovensku jednoznačne prejavuje rast vzdelanostnej úrovne 
obyvateľstva, najmä z aspektu posudzovania jej kvantitatívneho hodnotenia. Zatiaľ čo bol 
v roku 1950 podiel základného vzdelania 89,5 %, v poslednom sčítaní klesol na hodnotu 17,7 
% a podiel vysokoškolsky vzdelaných sa zvýšil z 0,6 % na 16,4 %. Naďalej sa však prejavujú 
určité regionálne rozdiely na úrovni okresov. Perspektívne by sa mohla pozornosť väčšou 
mierou sústrediť na ich zmierňovanie, resp. odstraňovanie. 
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Faktory vplývajúce na študijné výsledky 
Factors affecting students’ results 

 
Veronika Rečková 

 
Abstract: In the paper, influence of selected factors on study results of students of the Faculty 
of Economics of Matej Bel University in Banska Bystric is examined by means of exploratory 
data analysis and is subjected to hypothesis testing concerning the mean values conformity. 

Abstrakt: V práci bol vplyv vybraných faktorov vpývajúcich na študijné výsledky študentov 
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela zisťovaný exploračnou analýzou a bol 
podrobený testovaniu hypotéz o zhode stredných hodnôt. 

Key words: study results, exploratory analysis, regression, hypothesis testing. 

Kľúčové slová: študijné výsledky, exploračná analýza, regresia, testovanie hypotéz. 

1. Úvod 
Cieľom tejto práce je zistiť, ktoré faktory vplývali na študijné výsledky študentov 

odboru financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, pričom sledovaní študenti boli v akademickom roku 2011/2012 zapísaní 
v prvom ročníku inžinierskeho stupňa štúdia. Domnievame sa, že čím viac predmetov majú 
študenti zapísaných, tým horšie výsledky budú dosahovať, nakoľko by mali mať na učenie 
menej času. Z rovnakého dôvodu sa domnievame, že na študijné výsledky bude mať 
nepriaznivý vplyv čas strávený cestou do a zo školy a priemerný počet odpracovaných hodín 
za týždeň. Naopak, poctivé dodržiavanie dochádzky podľa rozvrhu bude mať na študijné 
výsledky priaznivý vplyv. Očakávame výrazné rozdiely vo výsledkoch medzi študentmi buď 
podľa toho, či ide o mužov alebo ženy, prípadne podľa toho, či študenti úspešne absolvovali 
predmet koncernové účtovníctvo alebo nie. Predpokladáme, že budeme schopní zostrojiť 
regresný model, kde nami stanovené faktory budú dostatočne vysvetľovať dosiahnuté študijné 
výsledky. Na spracovanie údajov sme použili programy MS Excel, SPSS, R. 

2. Študijné výsledky a faktory na ne vplývajúce 
Táto práca pôvodne vznikla ako seminárna práca na predmet finančná analytika 

v spolupráci dvoch autorských kolektívov Lucia Čížová, Zuzana Palková a Lucia Kolčáková, 
Veronika Rečková a na účely tohto príspevku vykonané analýzy boli prehĺbené, prepracované 
a rozšírené.  

Rozdali sme 50 dotazníkov, plne vyplnených a použiteľných sa vrátilo 37. Zisťovanie 
sa uskutočnilo v akademickom roku 2011/2012 na študentoch prvého ročníka inžinierskeho 
stupňa študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie študujúcich v dennej forme 
štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a týkalo sa 
predovšetkým predmetov zimného semestra.  

Na overenie reprezentatívnosti dátovej vzorky sme využili exaktný binomický test 
a dospeli sme k záveru, že vzhľadom k pohlaviu na všetkých bežných hladinách významnosti 
H0 nemôžeme zamietnuť a domnievame sa, že výber je reprezentatívny. 

Okrem vybraných celoročníkových predmetov (koncernové účtovníctvo, strategický 
a projektový manažment, mikroekonómia 2, finančný manažment 1 a manažérske informačné 
systémy vo financiách) nás zaujímali aj výsledky predmetov jednotlivých blokov. Bloky sú: 
analytické metódy vo financiách, bankovníctvo, finančný manažment, informačné technológie 
vo financiách, účtovníctvo a audítorstvo, verejné financie. Pričom každý študent má jeden 
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z menovaných blokov ako hlavný a iný ako vedľajší. Blokové predmety a podmienky 
hodnotenia sú pre všetkých študentov rovnaké.  

Medzi faktory, ktoré by mohli na študijné výsledky vplývať sme zaradili počet 
zapísaných predmetov, čas strávený cestou do a zo školy, počet odpracovaných hodín za 
týždeň, počet dní strávený v škole oproti počtu dní podľa rozvrhu. 

Tab. 12: Sledované premenné 
I1 Počet predmetov zapísaných v zimnom a letnom semestri spolu 
I2 Čas strávený dochádzaním do a zo školy za deň v minútach 
I3 Priemerný počet odpracovaných hodín za týždeň 
I4 Pomer počtu dní strávených v škole oproti počtu dní podľa rozvrhu 
O1 Známka z predmetu mikroekonómia 2 
O2 Známka z predmetu koncernové účtovníctvo 
O3 Známka z predmetu finančný manažment 1 
O4 Body získané z praktickej časti predmetu manažérske informačné systémy vo fin. 
O5 Body získané z prvej časti predmetu strategický a projektový manažment 
O6 Známka získaná z predmetu 1 hlavného bloku 
O7 Známka získaná z predmetu 2 hlavného bloku 
O8 Známka získaná z predmetu 1 vedľajšieho bloku 
O9 Známka získaná z predmetu 2 vedľajšieho bloku 

Pri faktoroch vplývajúcich na študijné výsledky je zaujímavý čas strávený dochádzaním 
do a zo školy, kde niektorý študenti touto aktivitou strávia dve a pol hodiny denne, ale 
polovica nedochádza viac ako 40 minút. Iba 16 sledovaných študentov v zimnom semestri 
2011/2012 pracovalo, pričom spolu za týždeň odpracovali 279 hodín.  

V študijných výsledkoch možno pozorovať, že boli študenti, ktorí v mikroekonómii 
dosiahli hodnotenie 1, ale aj takí, ktorí tento predmet prenášajú do ďalšieho ročníka, pričom 
týchto je menej ako polovica. Koncernové účtovníctvo, také pozitívne nie je, nakoľko tu 
minimálne polovica sledovaných študentov neprešla a nebol nikto, kto by dosiahol hodnotenie 
1. Z finančného manažmentu nikto nedosiahol hodnotenie horšie ako 3, rovnako ako pri 
predmete 1 v hlavnom bloku. Ak ho mali študenti zapísaný vo vedľajšom bloku, boli aj takí, 
ktorí predmet nedokázali úspešne absolvovať. Ostatné vybrané ukazovatele deskriptívnej 
štatistiky uvádzame v tabuľke: 

Tab. 13: Vybrané ukazovatele deskriptívnej štatistiky 
 Minimum Maximum Suma Medián Priemer Sm. odchýlka 
Predmety 15,0000 20,0000 653,00 18,0000 17,6486 1,0598 
Cesta 10,0000 150,0000 1 580,00 40,0000 42,7027 25,5385 
Práca 0,0000 84,0000 279,00 0,0000 7,5405 15,1191 
Dochádzka 0,3333 1,0000 32,75 1,0000 0,8851 0,1836 
MIKE 2 1,0000 4,0000 102,50 3,0000 2,7703 0,7129 
KÚ 1,5000 4,0000 127,50 4,0000 3,4459 0,7244 
FM 1 1,0000 3,0000 73,00 2,0000 1,9730 0,6003 
MISFIN 25,5000 57,0000 1 583,00 43,0000 42,7838 8,6011 
SPM 26,0000 49,0000 1 444,00 40,0000 39,0270 5,5951 
HB 1 1,0000 4,0000 81,00 2,0000 2,1892 0,8445 
HB 2 1,0000 3,0000 76,50 2,0000 2,0676 0,5912 
VB 1 1,0000 4,0000 80,00 2,0000 2,1622 0,8823 
VB 2 1,0000 4,0000 72,20 2,0000 1,9514 0,7370 
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tom, že medzi jednotlivými premennými je len minimálna závislosť svedčí aj 
korelačná matica vypočítaná pomocou Pearsonovho koeficientu koreláci

absolútnych hodnotách málokedy dosahujú hodnoty väčšie ako 
0,3. Pri faktoroch vplývajúcich na študijné výsledky sa ukázalo, že paradoxne majú 
najpoctivejšiu školskú dochádzku študenti, ktorí musia do školy dochá

koncernového účtovníctva sa zdajú byť závislé od počtu zapísaných predmetov. 
Čím viac predmetov mali študenti zapísaných, tým horšie výsledky z
Študenti, ktorí poctivejšie zachovávali školskú doc

projektového manažmentu. Na predmet 1 vo vedľajšom bloku, vplýval aj 
to tak, že čím viac študenti pracovali, tým lepšie výsledky 

dosiahli. Stredne silnú priamu koreláciu sme po
strategický a projektový manažment, čo vyvoláva dojem, 

že sú si podobné. Naopak rozdielne sa javia byť manažérske informačné systémy vo 
finančný manažment 1. Vo všetkých tý

časti logické myslenie, takže ťažko povedať, čo ich robí 

Korelačná matica nám dáva približný obraz o
zostavovaní dotazníkov. Ukazuje sa, že sme sa mýlili a

predpokladané vysvetľujúce premenné v skutočnosti na študijné výsledky veľký vplyv 
skreslenie výsledkov spôsobené tým, že sme nebrali do úvahy 
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Pri grafickom znázornení jadrovej hustoty môžeme pozorovať, že pravostranne 
zošikmené sú napríklad čas strávený cestou do školy, takže je len málo ľudí, ktorí dochádzajú 

ktorí majú zlé hodnotenie (3 alebo 4) z
vedľajšieho bloku. Opačne zošikmené je jednoznačne koncernové účtovníctvo, čo znamená, 

tohto predmetu nie sú chvályhodné. Výsledky tohto predmetu zároveň vyzerajú 
málne rozdelené sa zdajú byť výsledky z

projektový manažment. Mikroekonómia sa javí mať multimodálne 

Fakt, že študenti dosahujú lepšie výsledky z predmetov, ktoré m
hlavnom bloku považujeme za zaujímavý. 

„Študenti majú ako hlavný blok zväčša ten, ktorý chceli a
aj horší výsledok. Stačí im, aby tomu rozumeli. Z

preto sa im viac venujú, čo sa odrazí aj na výsledkoch.“
„Študenti berú hlavný blok ako povinnosť a preto sa mu nevenujú toľko ako 
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výsledky v percentuálnom vyjadrení, ako bol náš pôvodný zámer, ale len známky. Dôvodom 
je, že študenti nie vždy poznajú svoje bodové (percentuálne hodnotenie), ale veľakrát poznajú 
len svoju výslednú známku. 

 
Obr. 8: Korelačná matica 

V prípade, že by sme chceli metódou hlavných komponentov optimalizovať rozmer dát, 
na zachovanie aspoň 90 %- ného podielu pôvodnej variability by sme si museli ponechať 
prvých deväť hlavných komponentov, čo je zníženie počtu pôvodných premenných až 
o približne jednu tretinu. 

Tab. 14: Optimalizácia rozmeru dát analýzou hlavných komponentov 
Komponent Sm. odchýlka Podiel variability Kumulovaný podiel variability 

1 1,69 0,23 0,23 
2 1,47 0,17 0,40 
3 1,24 0,12 0,52 
4 1,18 0,11 0,63 
5 1,02 0,08 0,71 
6 0,92 0,07 0,78 
7 0,86 0,06 0,84 
8 0,79 0,05 0,89 
9 0,69 0,04 0,93 
10 0,60 0,03 0,96 
11 0,53 0,02 0,98 
12 0,44 0,01 0,99 
13 0,42 0,01 1,00 

4. Podobnosť medzi jednotlivými pozorovaniami 
Medzi pozorovaniami sme na základe grafických metód nezistili žiadne, ktoré by sa 

javili byť outliermi a to ani minimálne, preto sme k ďalšiemu testovaniu nepristúpili. Nakoľko 
sú naše dáta zväčša nemetrické, zhluková analýza nemá zmysel, čo potvrdil aj graf súčtu 
štvorcov v rámci skupín, kde nie je vôbec zjavné na koľko zhlukov by sme mali naše 
pozorovania deliť: 

 
Obr. 3: Graf súčtu štvorcov v rámci skupín 
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Z toho vyplýva, že neexistuje žiadne zmysluplné rozdelenie študentov do dvoch či 
viacerých skupín. Takže naše pôvodné predpoklady o tom, že absolvovanie predmetu 
koncernové účtovníctvo alebo pohlavie sú zmysluplnými deliacimi parametrami boli mylné.  

5. Testovanie hypotéz 
Z v úvode vyslovených domnienok sme naformulovali nasledovné nulové hypotézy: 

1. Nie je štatisticky významný rozdiel medzi strednými hodnotami výsledkov z predmetu 
manažérske informačné systémy vo financiách v skupinách študentov: 

a. ktorí mali zapísaných spolu 15, 16 alebo 17 predmetov, 
b. ktorí mali zapísaných spolu 18, 19 alebo 20 predmetov. 

2. Nie je štatisticky významný rozdiel medzi strednými hodnotami výsledkov z predmetu 
manažérske informačné systémy vo financiách v skupinách študentov: 

a. ktorí dochádzajú do a zo školy menej ako 50 minút denne, 
b. ktorí dochádzajú do a zo školy 50 a viac minút denne. 

3. Nie je štatisticky významný rozdiel medzi strednými hodnotami výsledkov z predmetu 
manažérske informačné systémy vo financiách v skupinách študentov: 

a. popri štúdiu pracovali, 
b. popri štúdiu nepracovali. 

4. Nie je štatisticky významný rozdiel medzi strednými hodnotami výsledkov z predmetu 
manažérske informačné systémy vo financiách v skupinách študentov: 

a. chodili do školy podľa rozvrhu, 
b. nechodili do školy podľa rozvrhu. 

5. Nie je štatisticky významný rozdiel medzi strednými hodnotami výsledkov z predmetu 
manažérske informačné systémy vo financiách v skupinách študentov: 

a. ktorí absolvovali predmet koncernové účtovníctvo, 
b. ktorí neabsolvovali predmet koncernové účtovníctvo. 

6. Nie je štatisticky významný rozdiel medzi strednými hodnotami výsledkov z predmetu 
manažérske informačné systémy vo financiách v skupinách študentov: 

a. ktorí sú ženami, 
b. ktorí sú mužmi. 

Alternatívna hypotéza vo všetkých šiestich prípadoch predpokladá, že medzi strednými 
hodnotami sledovaných skupín študentov existuje štatisticky významný rozdiel. Veríme, že sa 
nám vo všetkých prípadoch podarí zamietnuť nulovú hypotézu.  

Najprv sme vykonali test zhody rozptylov a H0: rozptyly sledovaných súborov sú 
zhodné sa nám v žiadnom z prípadov nepodarilo zamietnuť na žiadnej bežne používanej 
hladine významnosti.  

Tab. 15: P-hodnoty pre testy jednotlivých hypotéz 
 Test zhody rozptylov Test zhody stredných hodnôt 
Počet predmetov 0.9690 0.5001 
Čas strávený cestovaním 0.9354 0.8375 
Práca 0.6131 0.4085 
Dochádzka 0.8884 0.9104 
Absolvovanie KÚ 0.7680 0.9945 
Muži/ženy 0.9092 0.8451 
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Rovnako sa nám na základe vykonania testu zhody stredných hodnôt nepodarilo 
zamietnuť H0 v žiadnom zo sledovaných prípadov a to na žiadnej bežne používanej hladine 
významnosti. Na vykonanie tohto testu sme použili T-test. Môžeme konštatovať, že: 

1. na výsledky z predmetu manažérske informačné systémy vo financiách, počet 
zapísaných predmetov vplyv nemá, 

2. na výsledky z predmetu manažérske informačné systémy vo financiách, čas strávený 
dochádzaním do a zo školy vplyv nemá, 

3. na výsledky z predmetu manažérske informačné systémy vo financiách, práca popri 
štúdiu vplyv nemá, 

4. na výsledky z predmetu manažérske informačné systémy vo financiách, poctivosť v 
dochádzke vplyv nemá, 

5. na výsledky z predmetu manažérske informačné systémy vo financiách, absolvovanie 
predmetu koncernové účtovníctvo vplyv nemá, 

6. na výsledky z predmetu manažérske informačné systémy vo financiách, pohlavie 
vplyv nemá. 

6. Záver 
Na 37 pozorovaniach sme sledovali 14 premenných, pričom 4 sme považovali za 

vysvetľujúce, 9 za vysvetľované a 1 sme použili na otestovanie reprezentatívnosti výberu. 
Ako sa ukázalo, medzi jednotlivými premennými je slabá alebo stredne silná závislosť. Na 
základe korelácie môžeme konštatovať, že paradoxne majú najpoctivejšiu školskú dochádzku 
študenti, ktorí musia do školy dochádzať najdlhšie, predmety manažérske informačné systémy 
vo financiách a strategický a projektový manažment sú si podobné. Zistili sme, že študenti 
dosahujú lepšie výsledky z predmetov, ktoré majú zapísané vo vedľajšom bloku ako z tých, 
ktoré majú zapísané v hlavnom bloku Nepodarila sa nám zistiť žiadna významnejšia 
podobnosť medzi pozorovaniami ani premennými, rovnako sme nespozorovali žiadnych 
outlierov. Nenašli sme žiadne deliace kritérium, podľa ktorého by sme mohli študentov 
zaradiť do dvoch či viacerých skupín, v rámci ktorých by si boli podobní a medzi ktorými by 
boli rozdiely. Žiadna z v úvode vyslovených teórií sa nám nepodarila potvrdiť.  
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Priestorové pôsobenie verejných vysokých škôl na Slovensku 
Spatial coverage of public universities in Slovakia 

 
Michal Szabo 

 
Abstract: During the transformation period (since 1989), in the time of the knowledge-based 
economy, IT, internetisation and general development of the quaternary sector of economy 
there's strong emphasis on education earned, especially on higher education. Nowadays there 
are 36 universities, out of which 20 are public, 3 state-controlled and 13  private ones. Each 
one of them is attended by students from various parts of Slovakia, thus having own main 
commuting region. The aim of this paper is to describe spatial coverage of public universities 
in Slovakia. We will focus on the public schools not because they make the majority of them, 
but mainly because of missing correct data about state-controlled and private schools, and 
also because of fact, that majority of student attends just public schools, making them a 
backbone of university network. 

Abstrakt: V transformačnom období (od 1989), čase znalostnej ekonomiky, informačných 
technológií, internetizácie a všeobecného rozvoja kvartérneho sektora je dôraz kladený na 
získané vzdelanie, konkrétne na vysokoškolské vzdelanie. Na Slovensku v tomto ohľade 
pôsobí 36 vysokých škôl, z toho 20 verejných, 3 štátne a 13 súkromných. Každá z nich je 
navštevovaná študentmi z rôznych častí Slovenska a vytvára si tak zázemie, región dochádzky 
z ktorého dochádza väčšina študentov školy. Cieľom tohto príspevku je zhodnotenie 
priestorového pôsobenia verejných vysokých škôl na Slovensku. Obmedzíme sa iba na 
verejné školy, nie len preto že tvoria väčšinu vysokoškolských pracovísk, ale najmä pre 
nedostatok vyhovujúcich údajov o štátnych a súkromných školách, a ďalej aj preto, že veľká 
väčšina študentov navštevuje verejné vysoké školy a tie takto tvoria chrbtovú sieť 
vysokoškolskej siete na Slovensku. 

Kľúčové slová: verejná vysoká škola, priestorové pôsobenie, región dochádzky 
Keywords: public university, spatial coverage, commuting region 
 
1. Úvod 

Po veľkých spoločenských zmenách ktoré sa udiali na Slovensku v novembri 1989 sa 
výrazne zvýšil dopyt po vyššom vzdelaní. V tej dobe pôsobilo na Slovensku 11 verejných 
vysokých škôl, 1 štátna a prirodzene žiadna súkromná [2]. Následne počet vysokých škôl stále 
stúpal, keď najprv vznikali verejné vysoké školy najmä mimo Bratislavy. Aj prvá súkromná 
škola bola otvorená v roku 1999 v Trenčíne. Od tej doby vznikali hlavne súkromné školy, 
najmladšia verejná škola bola otvorená v roku 2004 v Komárne. Celkovo najmladšia vysoká 
škola vznikla v lete 2012 v Bratislave. Napriek tomuto rozmachu súkromných škôl stále 
dominujú verejné školy, keď viac než 80% študentov navštevuje práve verejné vysoké školy 
[3]. Verejné školy majú taktiež dostupnejšie údaje ohľadom bydliska svojich študentov. Tieto 
dva hlavné dôvody viedli k užšiemu zameraniu sa na verejné vysoké školy, miesto všetkých 
vysokých škôl. 
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2. Verejné vysoké školy, ich fakulty a ich sídla 
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách hovorí, že vysoká škola je najvyššia 

vzdelávacia a vedecká inštitúcia. Ten istý zákon definuje verejnú vysokú školu ako 
verejnoprávnu a samosprávnu inštitúciu, ktorej vznik a zánik je riadený zákonom. 
 

Tab.1 Zoznam verejných vysokých škôl, počet a sídlo ich fakúlt 

skratka 
školy názov školy (sídlo) sídlo 

počet fakúlt 
v mieste 

sídla školy 

počet fakúlt 
mimo miesta 
sídla školy 

sídlo fakulty 
ktorá nesídli 

v mieste sídla 
školy 

AUBB Akadémia umení BB 3 0 - 
EUBA Ekonomická univerzita BA 6 1 KE 

KU Katolícka univerzita RK 3 1 KE 
PU Prešovská univerzita PO 8 0 - 

SPU Slovenská poľnohospodárska 
univerzita NR 6 0 - 

STU Slovenská technická univerzita BA 6 1 TT 
TUKE Technická univerzita KE 8 0 PO 

TU Technická univerzita ZV 4 1 - 

TUAD Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka TN 4 1 PU 

TTU Trnavská univerzita TT 4 1 BA 
UPJŠ Univerzita Pavla J. Šafárika KE 5 0 - 
UJS Univerzita J. Selyeho KN 3 0 - 
UK Univerzita Komenského BA 12 1 MT 

UKF Univerzita Konštantína 
Filozofa NR 5 0 - 

UMB Univerzita Mateja Bela BB 6 0 - 

UCM Univerzita sv .Cyrila a Metoda TT 3 0 - 

UVLF Univerzita veterinárneho 
lekárstva a farmácie KE 1 0 - 

VŠMU Vysoká škola muzických 
umení BA 3 0 - 

VŠVU Vysoká škola výtvarných 
umení BA 1 0 - 

ŽU Žilinská univerzita ZA 7 0 - 

 http://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach [04.05.2012][4]   
Ako vidno v tab.1, sedem škôl využíva inštitút detašovanej fakulty a to dvomi 

spôsobmi. Štyri sú lokalizované v okresoch neďaleko sídla školy (BA - TT, TT - BA, KE - 
PO, TN - PU) a tri sú umiestnené do väčšej vzdialenosti pre lepšie pokrytie územia SR (BA - 
MT, BA - KE, RK - KE). 

Ďalej je možné sa pozrieť na priestorové rozloženie verejných vysokých škôl a ich 
fakúlt podľa krajov, pretože práve na fakulte prebieha výučba. Tá síce prebieha aj na 
detašovaných pracoviskách, ale stále spadajú pod konkrétnu fakultu a tiež nie je možné získať 
potrebné údaje o študentoch. 
 

http://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach
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Tab.2 Počet verejných vysokých škôl a fakúlt v krajoch podľa sídla 
kraj Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky 

počet verejných 
vysokých škôl 

5 2 1 3 

počet fakúlt 29 8 4 14 

kraj Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický 

počet verejných 
vysokých škôl 

2 3 1 3 

počet fakúlt 11 13 9 16 

http://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach [04.05.2012][6] 

 
Z tabuľky vyplýva, že štvrtina škôl je umiestnená v Bratislavskom kraji, konkrétne 

priamo v Bratislave a polovica na západnom Slovensku. Obdobná je situácia s fakultami. Zo 
105 fakúlt (včítane umelo vytvorených fakúlt pri školách ktoré sa nečlenia na fakulty) je viac 
než štvrtina (27,62%) v Bratislave a viac než polovica (52,38%) na západnom Slovensku. 
Táto nerovnomernosť je ďalej ešte podporená skutočnosťou, že z prvých piatich škôl podľa 
počtu študentov sú tri v Bratislave (UK, STU, EU) a iba na týchto troch univerzitách študuje 
viac než štvrtina všetkých študentov (26,93%) [3]. 
 
3. Dochádzkové regióny 

Hoci počty študentov sú bežne dostupný údaj, s informáciou ohľadom ich bydliska je už 
situácia zložitejšia. Je však dostupná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej 
iba Ministerstvo školstva), na vyžiadanie, ako anonymizovaná databáza, kde je dostupný údaj 
o počte študentov pre danú fakultu podľa obce bydliska. Podľa toho sa jednak dajú vypočítať 
priemerné dochádzkové vzdušné vzdialenosti pre jednotlivé fakulty a následne aj školy ako 
celky. Využívame tu vážený aritmetický priemer vzdialeností medzi bydliskom a sídlom 
školy, ktorý vážime podľa počtu študentov fakulty z danej obce. Bohužiaľ ani zameranie sa 
na verejné vysoké školy nezaručuje úplnú dostupnosť údajov o študentoch a pri všetkých 
fakultách sa vyskytovali študenti bez uvedeného bydliska. Väčšinou nepresiahli 15%, no v 
extrémnych prípadoch to bolo okolo 99% (KU v Ružomberku). Preto opticky nesedia počty 
študentov, no rozdiel je daný, že v tomto prípade počítame iba so študentmi s uvedeným 
bydliskom. Výsledky sú uvedené v Tab.3. Červenou farbou sú zvýraznené tri fakulty KU v 
Ružomberku. 

Podobnú metódu použil autor tohto príspevku vo svojej bakalárskej práci. Okrem týchto 
priemerných vzdialeností počítal podiel študentov fakúlt v jednotlivých okresoch, čo zaznačil 
do máp pre každú fakultu, dovedna 112 máp. Na ich základe toho sa snažil určiť dominantné 
regióny dochádzky jednotlivých fakúlt a na základe toho určiť ich priestorový dosah, či sa 
jedná o lokálne, regionálne, nadregionálne, či celoslovensky pôsobiace fakulty [5]. 
 
4. Záver 

Ako vidno v Tab.3, priemerná vzdušná dochádzková vzdialenosť klesá v smere od 
západu na východ. To súvisí najmä väčším výberom škôl na západnom Slovensku. Rovnako 
to súvisí s počtom študentov škôl, resp. s ich kapacitou. Keďže väčšie kapacity sú na 
západnom Slovensku, prirodzene k sebe priťahujú aj študentov z opačného konca krajiny. 
Naopak, ak škola nemá veľké kapacity, prirodzene ju naplnia študenti z jej okolia. V dnešnej 
dobe už totiž jednu z najvýznamnejších úloh pri výbere školy zohráva vzdialenosť a to najmä 
z dôvodu vysokého počtu vysokých škôl, nie len verejných, a následnej lepšej dostupnosti, ale 

http://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach
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aj z finančných dôvodov (cestovanie, ubytovanie ...) [6]. Na druhej strane Vysoké školy pri 
výbere svojho sídla hľadia najmä na možnosti naplnenia svojich kapacít, ale aj na existujúcu 
infraštruktúru [5]. Preto viac prispievajú k vytváraniu regionálnych disparít, než k ich 
vyrovnávaniu. 
 

Tab.3 Priemerné dochádzkové vzdialenosti študentov podľa sídla 

škola 
mesto 
sídla osobovzdialenosť  

počet študentov (s 
evidovaným bydliskom)  

Priemerná vzdušná 
dochádzková vzdialenosť 

AU BB 45703,34 537 85,109 

EU BA 987271,9 8583 115,026 

EU KE 49345,5 1140 43,286 

KU RK 10627,714 99 107,351 

KU KE 60594,38 1124 53,910 

PU PO 382683,49 8795 43,511 

SPU NR 664707,79 8340 79,701 

STU BA 1448689 12882 112,458 

STU TT 212547,94 3690 57,601 

TTU TT 603004,16 6587 91,545 

TTU BA 25096,34 226 111,046 

TUAD TN 208847,86 3408 61,282 

TUAD PU 15990,8 369 43,336 

TUKE KE 542759,6 12287 44,173 

TUKE PO 44781,95 1492 30,015 

TUZV ZV 254391,45 4133 61,551 

UCM TT 243749,52 4635 52,589 
UJS KN 110713,68 1772 62,480 
UK BA 2199067,45 20811 105,669 
UK MT 76196,53 1048 72,707 
UKF NR 744811,33 9837 75,715 
UMB BB 735080,48 11537 63,715 
UPJŠ KE 374871,33 8004 46,835 
UVLF KE 175399,47 1879 93,347 
VŠMU BA 115741,07 987 117,266 
VŠVU BA 67761,67 600 112,936 
ŽU ZA 615619,62 10486 58,709 
spolu SR 11016055,36 145288 75,822 

   zdroj: Ministerstvo školstva 2012, vlastné spracovanie podľa údajov ministerstva 
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Kvantitatívna analýza písomného blogového prejavu Richarda Sulíka 

The quantitative analysis of Richard Sulik’s blogging activities 
 

Matej Šebej 
 

Abstract: Slovak politician Richard Sulik is the first Slovak politician, who has managed to 
become well known because of his blogging activities. He used his blogs as an argumentative 
tool that helped him get enough signatures needed to establish a new political party – Sloboda 
a Solidarita. The aim of this article is to present the reader with the quantitative analysis of 
Richard Sulik’s blogging activities with focusing on the content analysis of blogs. It is 
hypothesized, that Sulik’s blogging activities were crucial element to the growing of electoral 
support within an internet audience. 

Abstrakt: Slovenský politik Richard Sulík je prvým slovenským politikom, ktorému sa 
podarilo stať sa známym vďaka jeho blogovacím aktivitám. Svoje blogy používal ako 
argumentačný nástroj, ktorý mu pomohol získať dostatok podpisov potrebných na vytvorenie 
novej politickej strany – Sloboda a Solidarita. Cieľom tohto článku je zoznámiť čitateľa s  
kvantitatívnou analýzou blogovacích aktivít Richarda Sulíka so zameraním sa na obsahovú 
analýzu blogov. Hypotéza predpokladá, že Sulíkove blogovacie aktivity boli kľúčovým 
prvkom pre získanie volebnej podpory z radov používateľov internetu. 
Key words: Richard Sulik, Freedom, Solidarity, Factor Analysis, Elections 

Kľúčové slová: Richard Sulík, Sloboda, Solidarita, Faktorová analýza, Voľby 
 
Úvod 

Využitie samoorganizačných výpočetných modelov a viacrozmernej analýzy pri 
analýze politických javov nepatrí v európskych končinách medzi najčastejšie. V politológii sa 
vyskytujú zväčša popisné štatistiky odzrkadľujúce voličské preferencie alebo výsledky volieb. 
V záujme odlíšenia sa od nepreberného množstva prác, ktoré javy v politickej vede len stroho 
popisujú a vzťahy hĺbkovo neanalyzujú, sa tento článok zaoberá analýzou verejného 
písomného prejavu politika. Spoločným determinantom tejto práce je preto obsahová analýza 
blogovacích aktivít Richarda Sulíka, pričom ako analytické nástroje boli použité štatistický 
balík SAS Enterprise Guide a tabuľkový procesor Microsoft Excel. Zámerom tejto práce je 
odhaliť vzájomné skryté vzťahy vyskytujúce sa v písomnom blogovom prejave Richarda 
Sulíka s využitím viacrozmerných štatistických metód, konkrétne faktorovej analýzy, ktorá 
nám dokáže odhaliť pôsobenie latentných faktorov, ktoré determinovali atribúty jeho prejavu. 

Článok je rozdelený na tri časti. Prvá z nich sa venuje popisu dát a metóde ich zberu, 
druhá časť stručnej charakteristike zvolenej analytickej metódy a tretia časť obsahuje 
interpretácie výsledkov analýzy. 
 
1. Zber dát a ich popis 

Analyzovaný súbor sa skladá zo spracovaných dát, ktoré pochádzajú z jednotlivých 
blogov Richarda Sulíka (http://richardsulik.blog.sme.sk/) v časovom rozpätí od mája 2007 do 
júla 2010 (od začiatku blogovacích aktivít Richarda Sulíka až po parlamentné voľby v roku 
2010). Celkový počet skúmaných blogov bol 41. Každý riadok súboru predstavuje jeden blog 
charakterizovaný z pohľadu viacerých charakteristík (premenných). Dáta boli získané 
postupným prečítaním jednotlivých blogov, pričom vždy po prečítaní blogu boli získané dáta 
zapísané do pripravenej dátovej tabuľky programu Microsoft Excel. 

Pri zostavovaní zoznamu meraných premenných sme sa sústredili na redukciu priestoru 
možných veličín primárne na tie, ktoré sú relevantné k hypotéze o ideovom smerovaní 

http://richardsulik.blog.sme.sk/
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Richarda Sulíka a jeho strany SAS ku konceptu klasického liberalizmu a zároveň k hypotéze 
o kritickom postoji k tradičným politickým stranám, osobe Mikuláša Dzurindu a vtedajším 
vládnym stranám a funkcionárom. 

Premenné, ktorých definície neboli významovo a obsahovo jednoznačné, boli bližšie 
špecifikované prostredníctvom kombinácie viacerých terminologicky jednoznačných 
a politologicky všeobecne uznávaných definícií či pojmov.  

 Následne autor pristúpil k rozdeleniu premenných na dve skupiny premenných. Prvá 
skupina sú tzv. dichotomické premenné, ktoré hovoria o tom, či sa daný termín sledovaný 
premennou vôbec nachádza v analyzovanom blogu. Druhou skupinou je skupina tzv. 
kvantitatívnych premenných, ktoré hovoria o počte výskytov termínov a ich obsahových 
a významových synoným v analyzovanom blogu.  

Pre účely tohoto článku sa autor venuje trom najvýznamnejším premenným1: 
 

Tabuľka 1: Navýznamnejšie premenné (pre účely tohoto článku) 
Názov 

premennej 
Skratka 

premennej Definícia kľúčového slova Definícia premennej 

Miera kritiky KTKA_KV „Kritika“ = posudzovanie, hodnotenie Počet ucelených kritických výrokov k celkovému 
počtu ucelených výrokov v blogu 

Miera 
vysvetľovania VYSV_KV 

„Vysvetlenie“ = uvedenie podstatných 
okolností alebo príčin niečoho nie dosť 

jasného 

Počet ucelených vysvetľujúcich výrokov 
k celkovému počtu ucelených výrokov v blogu 

Miera neutrálnych 
výrokov NEUTR_KV „Neutrálny výrok“ = nekritický 

a nevysvetľujúci výrok 

Počet ucelených nekritických a nevysvetľujúcich 
výrokov k celkovému počtu ucelených výrokov v 

blogu 

 
Tieto premenné si zaslúžia podrobnejší popis z dôvodu unikátnosti ich definovania. Pre 

potreby analýzy bolo potrebné kvantifikovať doteraz nekvantifikované a z pohľadu mnohých 
nekvatifikovateľné premenné, aby autor mohol vystihnúť povahu prejavu Richarda Sulíka 
a konštatovať určitú nadväznosť blogov na situácie, na ktoré Richard Sulík reaguje. 
Kvantifikácia všetkých troch, inak ťažko merateľných javov sa opiera o jazykovednú podstatu 
termínu „ucelený výraz“. Ucelený výraz je výrok, ktorý obsahuje pojem subjektu (o čom sa 
hovorí), pojem predikátu (čo sa hovorí) a logickú sponu a má zmysel o ňom tvrdiť, či je alebo 
nie je pravdivý.  

 
2. Faktorová analýza 

Pri výbere vhodného analytického nástroja padla voľba na faktorovú analýzu. Jej 
význam spočíva v zjednodušení štatistických analýz a v posudzovaní štruktúr vzťahov medzi 
sledovanými premennými. Cieľom je nielen rozdelenie premenných na skupiny, v ktorých by 
ich vzájomné korelácie boli významné (a medzi skupinami nevýznamné) ale hlavne 
vytvorenie nových premenných (tzv. faktorov), ktoré sú v praxi inak nemerateľné a umožnujú 
pochopiť analyzované dáta.  

Prvým krokom v analýze bolo určenie premenných, ktoré boli zahrnuté do FA. 
V našom prípade sa teda jednalo o všetky premenné relevantné k našej hypotéze2. Druhým 
krokom bolo posúdenie vhodnosti dát pre faktorovú analýzu. Pre posúdenie vhodnosti dát 
autor využil tzv. štatistiku KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), ktorá je založená na porovnaní 
koeficientov korelácie s parciálnymi koeficientmi korelácie1: 

                                                 
1 Zostávajúce premenné niesú z dôvodu dodržania rozsahu uvedené v tomto článku. Pre premenné viď. časť 
Literatúra, zdroj č.2. 
2 Pre hypotézu viď. časť: Zber dát a ich popis. 
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kde    je párový koeficient korelácie medzi   a   a     .,   je parciálny koeficient 
korelácie. Po použití KMO štatistiky bola jednotlivým premenným priradená určitá hodnota3, 
ktorá vypovedala o vhodnosti danej premennej pre FA. Pretože nie všetky premenné 
nadobúdali vhodné hodnoty4 pre FA, autor článku pristúpil k ich selekcii a premenné 
s najnižšími hodnotami postupne eliminoval. Nakoniec zostali nasledovné premenné: 
 

Tabuľka 2: Hodnoty najvýznamnejších premenných podľa štatistiky KMO a FA 

Názov 
premennej Kľúčové slovo 

alebo termín 
Definícia kľúčového slova 

Hodnota 
premennej 
v štatistike 

KMO 

Rotated 
Factor 

Pattern – 
Factor 1 

Rotated 
Factor 

Pattern – 
Factor 2 

DAN_KV Daň 

Povinný príspevok odvádzaný štátu, zavedený 
vládou, vyberaný z príjmuzamestnancov a 
obchodných ziskov, alebo sa pridáva k cene 
niektorých výrobkov, služieb a transakcií 

0,80 -0,12 -0,29 

KCIA_KV Koalícia 

Koalícia je zväzok politických skupín, ktorý sa 
vytvorí za cieľom postaviť sa 
proti spoločnému nepriateľovi, alebo za cieľom 
sledovania spoločného cieľa 

0,82 0,89 0,18 

KTKA_KV Miera kritiky „Kritika“ = posudzovanie, hodnotenie 0,62 -0,05 -0,68 

MIKI_DZUR_KV Mikuláš 
Dzurinda 

Predseda vlády Slovenskej republiky v rokoch 
1998 - 2006, zakladajúci člen a predseda 
SDKÚ-DS 

0,75 0,85 0,00 

ODV_KV Odvody Platby do sociálneho a povinného zdravotného 
poistenia 0,74 -0,14 -0,17 

OPOZ_STR_KV Opozičná 
strana 

Pod touto definíciou rozumieme všetky názvy 
strán a skratky týchto strán, ktoré v čase od 4. 
júla 2006 do 8. júla 2010 tvorili opozíciu v 
Národnej rade Slovenskej republiky. Medzi 
tieto strany patria: SDKÚ-DS, SMK, KDH.  

0,86 0,82 0,15 

POL_STR_KV Politická strana 

Politická strana je akákoľvek politická skupina 
idetifikovateľná svojim oficiálnym názvom, pod 
ktorým sa predstavuje vo voľbách a je 
schopná umiestniť pomocou volieb 
(slobodných alebo neslobodných), kandidátov 
do verejných funkcií. 

0,83 0,45 0,59 

SAS SaS 
Sloboda a Solidarita je politická strana 
založená v roku 2009 Richardom Sulíkom, 
ktorá je momentalne aj parlamentnou stranou 

0,85 0,76 0,48 

VLBY_KV Voľby 
Formálny a organizovaný výber osoby pre 
politické alebo iné funkcie na základe 
hlasovania 

0,84 0,44 0,56 

VYSV_KV Miera 
vysvetľovania 

„Vysvetlenie“ = uvedenie podstatných 
okolností alebo príčin niečoho nie dosť 
jasného 

0,68 0,08 0,73 

ZODP_KV Zodpovednosť „Zodpovednosť“ = Povinnosť niesť následky  0,70 0,01 0,30 

                                                 
3 Tamtiež. 
4 Nie všetky termíny sledované premennými mali dostatočný výskyt na to, aby mohli byť zahrnuté vo FA 
z nasledovného dôvodu: čím menšia je frekvencia výskytu určitého termínu, tým menšia je hodnota KMO 
štatistiky pre danú premennú.  
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 Ďalším a teda posledným krokom bolo určenie najvhodnejšiej metódy odhadovania 
parametrov FA spolu s vhodnou metódou rotácie faktorov. Ako najvhodnejšia metóda sa 
ukázala tzv. Harrisova komponentová analýza spolu s ortogonálnou varimax rotáciou 
faktorov. Pri voľbe vhodnej metódy na odhad parametrov prichádzala do úvahy ešte alfa-
faktorová analýza, avšak náš počet vstupných premenných je väčší a preto sme zvolili 
Harrisovu analýzu. Našim cieľom bolo dosiahnuť, aby korelácia premenných bola vysvetlená 
čo najmenším počtom faktorov, pričom sme potrbovali dosiahnuť riešenie so vzájomne 
nekorelovanými faktormi a k tomu prispela práve ortogonálna varimax rotácia. Nasledujúca 
tabuľka ponúka výsledky rotácií: 
 

Tabuľka 3: Výsledky rotácie 
Eigenvalues of the Weighted Reduced Correlation Matrix Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

1 14,95 11,80 0,7995 0,775 

2 3,15 2,21 0,1684 0,968 

 

 Ako môžeme pozorovať z tabuľky, podarilo sa nám počet faktorov obmedziť na 
celkový počet dva, pričom tieto faktory vysvetľujú až 96% celkovej variability, čo podporuje 
tvrdenie, že spoločné faktory by mali vysvetliť čo najviac spoločnej variability5. 
 
3. Interpretácia výsledkov 

Na základe uvedených výsledkov v Tabuľke 2 môžeme konštatovať nasledovné – Prvý 
faktor je najsilnejší v premenných KCIA_KV, SAS_KV, OPOZ_STR_KV, MIKI_DZUR, 
POL_STR_KV a VLBY_KV. Môžeme konštatovať tiež, že hlavnými témami, ktoré spájajú 
jednotlivé blogy, sú podľa prvého faktoru osoba Mikuláša Dzurindu, vtedajšia vládna koalícia  
(strany SMER, SNS, HZDS), vtedajšia vládna opozícia (strany KDH, SDKÚ, SMK), 
politická strana SaS, a parlamentné voľby v roku 2010. Z týchto indícií možno vyvodiť 
nasledovnú možnú interpretáciu – Richard Sulík sa  svojich blogoch vymedzuje (nerobí to 
však paradoxne prostredníctvom kritiky, alebo vysvetľovania) nielen voči osobe Mikuláša 
Dzurindu, ale aj voči vtedajším koaličným a opozičným stranám. Zároveň hovorí o vzniku 
novej politickej strany, ktorú ponúka ako alternatívu k vyššie spomenutým politickým 
subjektom – čo konkrétne súvisí so zaplnením medzery v politickom spektre na Slovensku, 
kedže do založenia strany SaS na Slovensku pôsobila iba jedna liberálna politická strana 
(ktorá však v roku 2009 už nepatrila medzi aktívne politické strany6). Druhý faktor potvrdzuje 
výsledky prvého faktoru, avšak s tým rozdielom, že v druhom faktore je silná premenná 
VYSV_KV, čo možno priradiť k snahe Richarda Sulíka vo svojich blogoch vysvetľovať 
a porovnávať svoje riešenia aktuálnych problémov s riešeniami vtedajšej vládnej garnitúry. 
 Druhá časť výsledkov je prezentovaná v nasledujúcom grafe: 
 
 
 
 
 

                                                 
5 V spoločenských vedách viac ako 60%-70% variability. Pre viac informácií o variabilite viď. časť Literatúra, 
zdroj č.1. 
6 Aliancia nového občana 
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neutrálnych výrokov

poradí od najstaršieho („Rado Baťo 
jeho pozemok“

vertikálnej osi sú uvedené percentuálne hodnoty, ktoré nadobúdajú jednotlivé premenné 
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dôvodu stlmenia volatility ale zároveň má zachovať dominantné postavenie stredného 
to, že blogy môžu na seba tematicky 
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neutrálnych výrokov 

(„Rado Baťo 
jeho pozemok“). Na 

vertikálnej osi sú uvedené percentuálne hodnoty, ktoré nadobúdajú jednotlivé premenné 
(KTKA_KV), 

ená farba 
(VYSV_KV). Pre zostrojenie grafu boli použité 

, keďže naprieč celým grafom 
u konštantnú časť vysvetľovania možno 

„Veci verejné vám nie 
tomto časovom 

tácii programu strany SaS a vyhláseniu 
koncesionárskych poplatkoch. Nemenej zaujímavý je však aj úsek od blogu 

rámci analýzy je vhodné tento úsek 
„Predstavujem Vám 

je charakteristická veľmi strmým nárastom hodnôt, pretože jednotlivé blogy v tomto 
úseku boli tematicky najzaujímavejšie resp. najprovokatívnejšie. Ilustrovať to možno na 

„K hodnote života ešte raz, 
prvom spomenutom blogu Richard Sulík vyjadruje 

hodnote ľudského života. Vzhľadom na to, že táto téma je na Slovensku dosť 
ktorom svoje myšlienky a názory 

zvýšeniu miery 

é postavenie stredného 
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vysvetľovania. Blog „Zakladám stranu“ obsahuje vysvetlenia dôvodov, prečo sa Richard 
Sulík rozhodol založiť politickú stranu a tým pádom miera vysvetľovania ešte viac stúpla. 
Úplne najvyššiu hodnotu pre mieru vysvetľovania možno nájsť v blogu „Predstavujem Vám 
môj tím“ v ktorom Richard Sulík predstavuje svojich najbližších spolupracovníkov a oblasti 
ich pôsobenia. Druhá časť tohoto úseku od blogu „Predstavujem Vám môj tím“ až po blog 
„Dianie v strane SaS” je charakteristická strmým poklesom hodnôt miery vysvetľovania. 
Dôvodom nieje ani tak nezaujímavosť blogovacích tém z pohľadu diskutérov ale narastajúca 
miera kritiky, ktorá však tiež postupne klesne.  

Za minoritné môžeme považovať témy osobného charakteru, ako napr. Blog 
„Zbabelec Fico a pozemok OLO“.Za zmienku ešte stojí časový úsek zo začiatku blogovacích 
aktivít, kedy hlavným motívom pre vysvetľovanie je téma koncesionárskych poplatkov a ich 
zrušenia. Keď sa zameriame na kritiku, naprieč celým grafom nenaberá vysoké hodnoty. 
Vôbec najnižsiu mieru kritiky možno zaznamenať pred voľbami, kedy sa Sulík zameriava na 
vysvetľovanie a obhajobu ako na kritiku, pravdepodobne z dôvodu, že v čase pred voľbami je 
nutné si svojich voličov získavať na svoju stranu pomocou argumentov a nie vďaka prázdnym 
sľubom. 

 
4. Záver 

Na základe vyššie uvedených interpretácií a použitých nástrojov môžeme konštatovať, 
že Richard Sulík sa vo svojich blogoch zameriava viac na vysvetľovanie a obhajobu svojich 
názorov a postojov. Na druhej strane, faktorová analýza ukázala, že Sulík sa vymedzuje voči 
vtedajšej vládnej koalícii a opozícii, pričom hlavnou osobou voči ktorej sa vymedzuje je 
Mikuláš Dzurinda. Celkovo môžeme konštatovať, že FA sa v tomto prípade osvedčila ako 
efektívny nástroj, čo ilustruje už vyššie spomínaná podmienka vysvetlenia čo najväčšej 
variability čo najmenej faktormi. 
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Inovačné procesy vo vybraných krajinách EÚ 

Innovative processes in chosen EU countries 
 

Lucia Špaková 
 
Abstract: Nowadays, the innovation processes in market conditions are considered to be a 
source of a competitive advantage. The main aim of this paper is to evaluate the innovation 
performance of chosen EU countries based on available data from the website of the 
European Commission, PRO INNO EUROPE. For the purpose of monitoring and comparing 
the relative innovation performance of the EU member states, an annual European Innovation 
Scoreboard is being compiled. This paper evaluates and compares the innovation performance 
in Germany, Austria and Czech Republic, since these countries have been of a great 
significance for Slovakia, in years 2006, 2008, 2010. The results of this analysis are 
summarized in the conclusion. 

Abstrakt: V súčasnosti sú inovačné procesy v trhových podmienkach považované za zdroj 
konkurenčnej výhody. Hlavným cieľom príspevku je na základe dostupných dát zo stránky 
Európskej komisie, PRO INNO EUROPE, zhodnotiť inovačnú výkonnosť vo vybraných 
krajinách EÚ. Za účelom sledovania a porovnávania relatívnej inovačnej výkonnosti 
členských krajín EÚ prostredníctvom viacerých ukazovateľov sa každoročne zostavuje 
Európsky inovačný rebríček. Príspevok hodnotí a porovnáva inovačnú výkonnosť Nemecka, 
Rakúska a Českej republiky, nakoľko tieto krajiny majú veľký význam pre Slovensko, 
v rokoch 2006, 2008, 2010. Výsledky analýzy sú zhrnuté v závere. 

Kľúčové slová: inovácia, inovačný proces, inovačná výkonnosť, Európsky inovačný 
rebríček, sumárny inovačný index 

Key words: innovation, innovation process, innovation performance, European Innovation 
Scoreboard, Summary innovation index 

 

1. Úvod 
Inovácie sú považované za jednu z možností prechodu z pokrízovej ekonomiky k trvalo 

udržateľnej ekonomike. Inovácie sú nevyhnutné pre zvýšenie konkurencieschopnosti, 
diverzifikáciu ekonomických aktivít a pohyb smerom k činnostiam s vyššou pridanou 
hodnotou. Európska únia si plne uvedomuje potenciál skrytý v inováciách a v možnostiach 
rastu nielen ekonomiky, ale aj sociálnej sféry pri ich podpore [1]. 

Podľa Európskej komisie existujú tri stupne inovačnej politiky. Inovačná politika prvej 
generácie bola zameraná na právny, regulačný a finančný rámec inovačných aktivít. Inovačná 
politika druhej generácie zdôrazňovala a stále zdôrazňuje systémový prístup a význam 
infraštruktúr podporujúcich inovácie. Inovačná politika tretej generácie má zabezpečiť, aby sa 
inovácie stali integrálnou súčasťou všetkých politík [2]. 

2. Európsky systém hodnotenia inovačnej výkonnosti 
Za účelom sledovania a porovnávania relatívnej inovačnej výkonnosti členských krajín 

sa každoročne od roku 2001 zostavuje Európsky inovačný rebríček (IUS). Úlohou IUS je 
komparatívne zhodnotenie dosiahnutej inovačnej výkonnosti členských krajín EÚ, troch 
členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarsko, Island, Nórsko), 
Srbska a kandidátskych krajín (Turecko, Macedónsko, Chorvátsko). Poskytuje určitý 
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benchmarkový pohľad na inovačnú výkonnosť týchto krajín. V dátach sa ešte uvádzajú 
priemerné hodnoty jednotlivých ukazovateľov všetkých 27 členských krajín EÚ. 

Pre lepšie zachytenie rôznych aspektov sa používa široké spektrum relatívnych 
ukazovateľov, ktoré zachytáva štrukturálne podmienky pre inovačné procesy. V hodnotení 
inovačnej výkonnosti z roku 2010 je použitých 25 ukazovateľov, ktoré sú rozdelené do troch 
hlavných skupín (možnosti, činnosti firiem, výstupy) a ôsmich podskupín (ľudské zdroje, 
výskum, financie a podpora, firemné investície, spolupráca a podnikanie, intelektuálne 
vlastníctvo, inovátori, ekonomické efekty). 

Každoročne sa uskutočňuje oficiálne štatistické zisťovanie inovačnej výkonnosti krajín 
organizované Eurostatom. Získané hodnoty sa upravujú podľa pripravenej metodiky 
zverejnenej na internete [3]. Spočiatku sa zhromažďujú dáta, doplňujú sa o chýbajúce údaje 
na základe predchádzajúcich rokov, identifikujú sa extrémne hodnoty. Hodnoty sa 
prepočítavajú na normalizované skóre, a tak sú z intervalu <0, 1>. Následne sa na základe 
nevážených aritmetických priemerov normalizovaných ukazovateľov vypočítajú hodnoty 
ôsmich kompozitných ukazovateľov za jednotlivé krajiny. Z kompozitných ukazovateľov sa 
vypočíta nevážený aritmetický priemer kompozitných ukazovateľov, sumárny inovačný index 
(SII) pre každú krajinu, ktorý nadobúda hodnoty z intervalu <0, 1>. 

3. Porovnanie inovačnej výkonnosti vybraných krajín EÚ 
Na základe dostupných dát [4] sme sa zaoberali analýzou a porovnaním ukazovateľov 

inovačnej výkonnosti na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Nemecku v rokoch 2006, 
2008, 2010. Tieto roky a štáty nie sú určené náhodne. 

Vláda schválila 14. marca 2007 uznesením č. 256/2007 Inovačnú stratégiu SR na roky 
2007 až 2013. Snažíme sa zistiť, či pred jej uvedením, v roku 2006, mala krajina horšie 
hodnotenie. V roku 2008 sa začalo v SR hovoriť o ekonomickej kríze, ktorú sme pocítili vo 
forme zvyšovania nezamestnanosti, bankrotom spoločnosti atď., a preto chceme zistiť, či má 
vplyv na inovačnú stratégiu. Rok 2010 obsahuje najnovšie zverejnené dáta v čase analýzy. 

Nemecko má tretie najväčšie hospodárstvo a najväčší počet obyvateľov zo všetkých 
štátov EÚ [5]. Z týchto dôvodov budeme sledovať vývoj jeho inovačných aktivít. SR a 
Rakúsko spája dlhoročná história. Spoločne boli súčasťou Rakúsko-uhorskej monarchie. Dnes 
má priemyselno-poľnohospodársku ekonomiku, ale dôležitým zdrojom príjmov je aj cestovný 
ruch [6]. Poskytuje obyvateľom vysokú životnú úroveň, ktorá je lákadlom aj pre Slovákov, 
preto je zaradené do analýzy. Treťou krajinou je Česká republika, s ktorou bola SR niekoľko 
rokov súčasťou jedného štátu. Stále porovnávanie vo všetkých oblastiach života nás priviedlo 
k porovnávaniu na úrovni inovácií. Do analýzy zahrnieme aj priemerné hodnoty ukazovateľov 
27 členských krajín EÚ, aby sme s nimi porovnali úroveň inovačných procesov v SR. 

Obrázok 1 znázorňuje podrobnejšie jednotlivé kompozitné ukazovatele za rok 2006. 
Priemer EÚ je na tom najlepšie v oblasti inovátori a najhoršie v spojenie a podnikanie. Česká 
republika má najlepšie spomedzi svojich ukazovateľov firemné investície a najhoršie duševné 
vlastníctvo. Inovátori dosahujú najlepšie číselné hodnoty v Nemecku a Rakúsku. Najhoršie je 
v Nemecku na tom oblasť výskumu. Rakúsko má najnepriaznivejšie výsledky v oblasti 
ekonomické efekty. SR je na tom najlepšie vo firemných investíciách a najhoršie v oblasti 
financie a podpora. Ľudské zdroje, výskum, spojenie a podnikanie, duševné vlastníctvo a 
inovátori dosahujú výsledky pod priemerom EÚ na Slovensku a v Českej republike. Naopak, 
lepšie ako priemer EÚ sa ukazujú hodnoty v Nemecku a Rakúsku. Z pohľadu investícií 
slabšie sú na tom Rakúsko a SR, lepšie ako priemer sú Nemecko a Česká republika. 
Podpriemerné ekonomické efekty sú v troch krajínách, iba Nemecko dosahuje lepšie výsledky. 
Ukazovateľ financovanie a podpora je podpriemerný vo všetkých štyroch štátoch. 
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Obr. 1: Kompozitné ukazovatele 2006 

Rok 2008 je znázornený na obrázku 2. Najlepšie na tom z údajov priemeru EÚ je oblasť 
financie a podpora a najhoršie spojenia a podnikanie, čo sa oproti roku 2006 nezmenilo. 
Spomedzi dosiahnutých hodnôt Českej republiky maximum z nich je za ekonomické efekty a 
minimum za duševné vlastníctvo. Rovnako ako v minulom roku, Nemecko a Rakúsko 
dosahuje najlepšie výsledky za oblasť inovátori. Financie a podpora sú u nich, ale aj v SR 
ukazovatele s najnižšími hodnotami. Najvyššie hodnoty v SR majú ekonomické efekty. Rok 
2008 je takmer identický v jednotlivých kompozitných ukazovateľoch s rokom 2006, 
väčšinou pod priemerom EÚ sú SR a Česká republika. Nadpriemerné výsledky okrem oblasti 
financie a podpora dosahuje Nemecko. Rakúsko má podpriemerné výsledky v oblastiach 
ekonomické efekty, financie a podpora. Zmena oproti roku 2006 nastala v investíciách, kde sú 
SR a Česká republika podpriemerné a Nemecko s Rakúskom nadpriemerné. 

 
Obr. 2: Kompozitné ukazovatele 2008 

Obrázok 3 predstavuje rok 2010. Priemer EÚ ukazuje najvyššie hodnoty za oblasť 
financie a podpora. Najhoršie hodnoty ukazovateľov prislúchajú oblasti spojenia 
a podnikanie okrem priemeru EÚ aj v Nemecku. Česko a Nemecko majú najlepšiu oblasť 
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inovátori. Česká republika má najnepriaznivejšie duševné vlastníctvo. Rakúsko je najlepšie v 
oblasti duševné vlastníctvo a najhoršie v ekonomických efektov. Slovensko dosahuje najvyššie 
ohodnotenie za ľudské zdroje a najhoršie za financie a podporu. Rok 2010 zaznamenal oproti 
roku 2008 zmenu v piatich ukazovateľoch. Výskum, spojenia a podnikanie, duševné 
vlastníctvo sú nezmenené. Nadpriemerné hodnoty sú v Nemecku a Rakúsku a podpriemerné v 
SR a Česku. Inovátori a financie a podpora sa zmenili presunom Českej republiky k 
nadpriemerným výsledkom. Pod priemerom ostáva Slovensko. Česká republika si polepšila aj 
za ekonomické efekty, kde spolu s Nemeckom zastupuje priečku krajín nad priemerom EÚ. V 
oblasti ľudských zdrojov sa zlepšila SR a zaradilo sa k nadpriemerným štátom. Podpriemernú 
hodnotu za tento ukazovateľ má Česko. Iba Nemecko dosiahlo prvýkrát vo všetkých 
ukazovateľoch nadpriemerné výsledky. 

 
Obr. 3: Kompozitné ukazovatele 2010 

Tabuľka 1 zobrazuje sumárne výsledky hodnotenia kompozitných ukazovateľov. 
Spomedzi všetkých skúmaných štátov, najlepšie výsledky v jednotlivých oblastiach dosahujú 
Nemecko, Rakúsko a priemer EÚ. V roku 2006 v troch oblastiach dominovalo Rakúsko 
(ľudské zdroje, výskum, spojenia a podnikanie), štyroch Nemecko (firemné investície, duševné 
vlastníctvo, inovátori, ekonomické efekty) a za financie a podporu priemer EÚ, čo znamená, 
že spomedzi 27 krajín EÚ existuje aspoň jeden štát, ktorý dosiahol vysoké hodnotenie a nie je 
spomedzi štyroch porovnávaných. V roku 2008 sa zmenila len jedna oblasť, ľudské zdroje, 
kde prvenstvo získalo Nemecko. Vo financiách a podpore nastala zmena v roku 2010. Všetky 
prvenstvá si rozdelili Nemecko (šesť oblastí) a Rakúsko (dve oblastí). 

Tab. 16: Prvenstvo za jednotlivé kompozitné ukazovatele 
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Ukazovateľ 2006 2008 2010 
Ľudské zdroje Rakúsko Nemecko Nemecko 
Otvorený, výnimočný a atraktívny systém výskumu Rakúsko Rakúsko Rakúsko 
Financie a podpora EÚ 27 EÚ 27 Nemecko 
Firemné investície Nemecko Nemecko Nemecko 
Spojenia a podnikanie Rakúsko Rakúsko Rakúsko 
Duševné vlastníctvo Nemecko Nemecko Nemecko 
Inovátori Nemecko Nemecko Nemecko 
Ekonomické efekty Nemecko Nemecko Nemecko 
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Tabuľka 2 ukazuje oblasti, v ktorých Česko, Nemecko, Rakúsko, SR a priemer EÚ 
dosiahli najlepšie výsledky v jednotlivých rokoch. V roku 2006 najlepšie spomedzi všetkých 
ukazovateľov na tom bola oblasť inovátori (EÚ, Nemecko, Rakúsko) a firemné investície 
(Česká republika, SR). Rok 2008 znamenal pre EÚ, Česko a SR zmeny. Nemecko a Rakúsko 
opäť excelovali v oblasti inovátori. Česká republika a SR sú najlepšie v oblasti ekonomických 
efektoch. Financie a podpora znamenali pre EÚ najpriaznivejšie výsledky. Rok 2010 
nezaznamenal zmeny v EÚ a v Nemecku. Najlepšie sa ukázali v Česku inovátori. Rakúsko 
dosiahlo najlepšie hodnotenie za duševné vlastníctvo a SR za oblasť ľudské zdroje. 

Tab. 17: Najlepšie dosiahnuté hodnoty ukazovateľov 
Krajina 2006 2008 2010 

EÚ 27 Inovátori Financie a podpora Financie a podpora 
Česká republika Firemné investície Ekonomické efekty Inovátori 
Nemecko Inovátori Inovátori Inovátori 
Rakúsko Inovátori Inovátori Duševné vlastníctvo 
Slovensko Firemné investície Ekonomické efekty Ľudské zdroje 

Pohľad na vývoj SII v jednotlivých rokoch poskytuje tabuľka 3. Vypočítané hodnoty 
sa postupne zvyšujú v Nemecku. Najviac výrazná zmena je v Českej republike. Z roku 2006 
na rok 2008 nastalo zníženie indexu, ale následne k roku 2010 jeho rast. Nárast z roku 2006 
do roku 2008, ale pokles z tohto roku na rok 2010 je pozorovaný pri Slovensku a Rakúsku. 
SII za priemer EÚ spočiatku narastal, ale v roku 2010 mierne poklesol. Nárast súvisí hlavne 
so zvyšujúcim sa dôrazom na inovačné aktivity a celkový rozvoj krajín. Ako dôvod mierneho 
poklesu možno označiť rozvíjajúcu sa krízu, počas ktorej sa krajiny snažia v mnohých 
skúmaných oblastiach ušetriť financie. Najvyššie hodnoty SII sú v Nemecku a najnižšie v SR. 

Tab. 18: Vývoj SII v EÚ, Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Slovensku 
Krajina SII 2006 SII 2008 SII 2010 

EÚ 0,505 0,517 0,516 
Česká republika 0,379 0,369 0,414 
Nemecko 0,639 0,670 0,696 
Rakúsko 0,562 0,602 0,591 
Slovensko 0,265 0,273 0,269 

4. Záver 
Inovačné aktivity ako výsledky výskumu a vývoja sú hybnou silou rozvoja ekonomiky. 

Prispievajú k rozvíjaniu budúcej konkurencieschopnosti vo forme nových poznatkov, zvyšujú 
efektívnosť ekonomiky a jej akcieschopnosť. Krajiny, ktoré do nich v minulosti investovali 
vyšší objem financií, dosahujú vysokú inovačnú výkonnosť. V súčasnosti sú na ekonomicky 
vyspelej úrovni a zmnohonásobujú efekt vložený do vedy a techniky [1]. Pri hodnotení SII sa 
ukázalo, že vybrané krajiny venovali pozornosť inováciám, ktoré sa z roka na rok zlepšovali. 

Globálna kríza so začiatkom v 2008 výrazne zhoršila ekonomický rast väčšiny krajín 
sveta. V období pôsobenia negatívnych dopadov hospodárskej krízy sa nedostatok finančných 
prostriedkov na inovačné aktivity neustále prehlbuje [7]. Radarové grafy zobrazili osem 
kompozitných ukazovateľov jednotlivých štátov osobitne v rokoch 2006, 2008, 2010. 
Vytvorené grafy ukázali iný tvar, čo znamená, že inovačné hodnotenie a preferencie krajín sa 
postupne menili. Nemecko alebo Rakúsko dosahovali v každom ukazovateli a v každom roku 
najlepšie výsledky. Výnimkou bol rok 2006 a 2008, keď v oblasti financie a podpora 
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prvenstvo získal priemer EÚ, resp. iné krajiny v rámci EÚ s lepšími hodnoteniami. Každá 
krajina má oblasť, v ktorej v porovnaní s ostatnými vyniká. Česká republika dosahovala 
každoročne najlepšie výsledky v inej oblasti, v roku 2010 to boli inovátori. Nemecko si držalo 
postavenie v ukazovateli inovátori. Dominantné v nich bolo aj Rakúsku, ale v roku 2010 
presunulo vedúce postavenie na duševné vlastníctvo. Podobne to bolo aj s priemerom EÚ, ale 
od roku 2008 sa dosahovali najlepšie výsledky vo financiách a podpore. 

Slovensko dosahuje v pozorovaných rokoch inovačnú výkonnosť hlboko pod 
priemerom EÚ. Najnižší SII dosiahlo v roku 2006. Zavedením Inovačnej stratégie SR na roky 
2006 až 2013 sa postupne zvýšil SII, čo ukazuje hodnota v roku 2008. S príchodom finančnej 
a ekonomickej krízy SII poklesol, čo dokazuje výsledok v roku 2010. Každoročne najlepšie 
hodnotenie dosahovala v inej oblasti. Najprv to boli firemné investície, neskôr ekonomické 
efekty a napokon ľudské zdroje. Práve v tomto ukazovateli dosiahla SR v roku 2010 17. 
priečku z 34 krajín, dokonca sa nachádzala nad priemerom EÚ. Nadpriemerné výsledky sú 
dôsledkom vysokého počtu vysokých škôl, veľkého počtu doktorandov a celkovým vysokým 
stupňom dosiahnutého vzdelania v populácii. 

Uskutočnená analýza ukázala, že krajiny venujú pozornosť inovačným aktivitám. Vplyv 
na ich výsledky malo nasadenie stratégií, výrazne sa zlepšili sledované hodnoty. Kríza, 
naopak, spôsobila menší pokles v inovačných činnostiach. 
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DEA analýza vybraných slovenských bánk v roku 2011 
DEA analysis of selected Slovak banks in the year 2011 

 
Stanislav Tomáš 

 
Abstract: The major aim of the paper is to evaluate Slovak banks’ performance in 2011  
by the DEA approach – SBM models. Fifteen banks, representing more than 90% of the 
analysed market data, are examined by the simplified production model, which consists of 2 
inputs and 3 outputs. We observed interest and non-interest expenses, operating costs  
and physical assets as the inputs. The output side includes total loans, deposits and interest 
and non-interest income. With respect the model, results show that the most of analysed banks 
are efficient. We have also identified the best performers and some strategic recommendations 
for the inefficient decision making units. 

Abstrakt: Hlavným cieľom štúdie je zhodnotiť výkon slovenských bánk v roku 2011 
pomocou DEA prístupu – SBM modelov. Pätnásť bánk, reprezentujúcich viac ako 90 % 
analyzovaných dát, je hodnotených pomocou zjednodušeného produkčného modelu 
skladajúceho sa z 2 vstupov a troch výstupov. Ako vstupy sme sledovali úrokové a neúrokové 
náklady, prevádzkové náklady a hmotný majetok. Strana výstupov zahŕňala celkové depozitá, 
úvery a úrokové a neúrokové výnosy. S prihliadnutím na vybraný model, výsledky ukazujú, 
že väčšina analyzovaných funguje bánk efektívne. Taktiež sme identifikovali najvýkonnejšie 
pobočky a niektoré strategické odporúčania pre neefektívne rozhodovacie jednotky.  
Key words: efficiency, data envelopment analysis, SBM model, Slovak banks 
Kľúčové slová: efektívnosť, obálková analýza dát, SBM model, slovenské banky 
 
Úvod 

V súčasnosti sú banky často diskutovanou problematikou na takmer všetkých úrovniach 
spoločenského života. Diskutuje sa o novelizovanom medzinárodnom regulačnom rámci 
BASEL III, či o bankových odvodoch na európskej úrovni, oživujúcich myšlienku  
tzv. Tobinovej dane. Nákladovú efektívnosť slovenských bánk už v tomto roku zaťaží 
schválený národný odvod do Štátneho rozpočtu SR z vybraných pasív. Ako sme sa 
presvedčili počas prvotných prejavov súčasnej krízy, banky zásadne vplývajú  
na hospodárstvo krajiny. Inak tomu nie je, ani v podmienkach tranzitívnych ekonomík akou je 
Slovensko. Takmer neexistujúci kapitálový trh núti podnikateľské subjekty využívať  
na ich aktivity bankové financovanie.  

V rámci spomínaných regulačných dôvodov sú banky nútené zvyšovať svoje vlastné 
zdroje financovania a pod. Z pohľadu dopadov krízy je nevyhnutné aby banky, rovnako ako 
ostané hospodárske subjekty, fungovali čo najefektívnejšie, a práve na túto časť sa zameriava 
naša analýza. Aplikujeme teda obálkovú analýzu dát, pomocou ktorej sa pokúsime vyhodnotiť 
dostupné údaje o 15 bankách pôsobiacich na slovenskom trhu v roku 2011.  

   
1. Použité dáta a metodológia 

Bankový trh SR v súčasnosti zahŕňa 14 bánk so sídlom na území SR a 14 pobočiek 
zahraničných bánk. Napriek zákonným povinnostiam zverejňovania dát sa nám podarilo 
získať údaje len o 15 bankách. Zdrojom dát sú individuálne účtovné závierky jednotlivých 
komerčných bánk z roku 2011. Samozrejme, subjekty neboli vyberané náhodne. Zaujímala 
nás ich porovnateľnosť. Vybrané banky si svojim spôsobom navzájom konkurujú, a teda 
existuje produktový prienik. Vzhľadom na pomerne zdĺhavé názvy subjektov, budeme 
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rozhodovacie jednotky ďalej označovať znakovým kódom banky. Pre sprehľadnenie 
uvádzame plný názov analyzovaného subjektu a jeho skratku v Tabuľke 1. 

Budeme pracovať s dátami 10 univerzálnych bánk so sídlom v SR, 2 pobočiek 
zahraničných bánk, 2 stavebných sporiteľní, a údajmi Slovenskej záručnej a rozvojovej 
banky. Vyhodnocujeme efektívnosť 15 rozhodovacích jednotiek. DEA analýzu uskutočníme 
pomocou aplikácie DEA Solver Learning Version 3.  

Výberom vhodných vstupov a výstupov sa pokúsime zachytiť jadro činností 
komerčných bánk. Dostatočnú inšpiráciu pri výbere vhodných vstupov a výstupov poskytujú 
Cooper, W. a kol. (2011) na základe prehľadu empirických výskumov realizovaných v oblasti 
hodnotenia bánk pomocou DEA modelov (z angl. Data Envelopment Analysis).  
S prihliadnutím na fakt, že disponujeme 15 rozhodovacími jednotkami sa neodporúča model 
predimenzovať množstvom vstupov a výstupov. Autori navrhujú aby počet rozhodovacích 
jednotiek bol prinajmenšom rovný maximu súčinu vstupov a výstupov, a trojnásobku ich 
súčtu, čo v našom prípade vymedzuje konečný počet vstupov a  výstupov na 5. 
 

Tab. 1 : Analyzované subjekty 
Subjekt  Skratka Subjekt  Skratka 

 ING Bank N.V., PZB   INGBSA   Volksbank Slovensko, a.s.   LUBA  
 Commerzbank A.G., PZB   COBASA   Poštová banka, a.s.   PABK  
 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.   SPVW   Prima banka Slovensko, a.s. (Dexia)   PKBA  
 Všeobecná úverová banka, a.s.   SUBA   Privat banka, a.s.   BASL  
 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.   SLZB   Československá obchodná banka, a.s.   CEKOSA  
 Tatrabanka, a.s.   TATR   OTP banka Slovensko, a.s.   OTPV  
 Unicreditbank Slovakia, a.s.   UNCR   Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.   PSSP  
 Slovenská sporiteľňa, a.s.   SLSP  

Zdroj: Výročné správy bánk 
 
Spočiatku budeme sledovať 3 vstupy a 3 výstupy. Z pohľadu vstupov ako x1 môžeme 

označiť úrokové a neúrokové náklady súčasne, ako x2 všeobecné prevádzkové náklady  
a hmotný majetok.1 Pod výstupom y1 budeme rozumieť úrokový a neúrokový výnos, y2  nám 
znázorní celkové depozitá bánk vrátane emitovaných cenných papierov, a y3 celkové úvery 
poskytnuté bankám a klientom a finančný majetok, okrem záväzkov a pohľadávok voči NBS.2 
Predmetné vstupné údaje sú zobrazené v Tabuľke 2.  

Cooper, W. a kol. (2011) podobné kombinácie vstupov a výstupov označujú ako 
produkčné modely, pričom upozorňujú, že ak hodnotíme pobočky bánk, nemá zmysel 
aplikovať výstupne orientované DEA modely, pretože nemajú schopnosť ovplyvniť 
produktovú štruktúru a pod.. Taktiež znázorňujú použitie na základných CCR a BCC 
modeloch, my však použijeme SBM modely3, ktoré hodnotia efektivitu komplexnejšie. Tieto 
modely hodnotia efektivitu subjektov neradiálne, pomocou tzv. sklzov (z angl. slack) – 
odchýlok referenčných jednotiek od neficientných. Hovoríme, že rozhodovacia jednotka je 
technicky efektívna, práve vtedy a len vtedy ak dosahuje skóre 1. Pod zmiešanou efektivitou 
                                                 
1 X2 zahŕňa najmä osobné náklady a ostatné náklady na prevádzku – vyhodnocuje zapojenie zamestnancov 
a ostatných dodávateľov do výstupného procesu. Je všeobecne známe, že slovenský klient sa javí ako značne 
konzervatívny, a preto je potreba x3 v analýze opodstatnená. 
2 Záväzky a pohľadávky NBS nezahŕňame kvôli súčasným netrhovým podmienkam. y2 obsahuje aj emitované 
CP. Je tomu tak preto, lebo nám hovoria o schopnosti zaujať investora ako klienta. Y3 nezahŕňa podiely 
v dcérskych podnikoch.      
3 Teoretické vysvetlenie nájdeme napr. v: Tone, K. (2001), alebo Cooper, W. a kol. (2002, 2011) a iných. 



 Výpočtová štatistika  –  2012  –  Computational Statistics 117 

 

by sme mali rozumieť subjekt s nulovými sklzmi. Takáto banka bude sama sebe referenčnou, 
a vždy bude dosahovať skóre 1.  
 

Tab. 2: Použité dáta (v tis. €) 
DMU x1 x2 x3 y1 y2 y3 

 INGBSA  12743  15750  350  28949  898364  933566  
 COBASA  1743  2314  114  5633  132499  133105  
 SPVW  6766  6791  5922  19090  308044  338523  
 SUBA  185557  175556  137126  620813  9588363  8906379  
 SLZB  2957  9416  6633  20781  184155  445166  
 TATR  96901  216061  72607  492433  7931586  8624623  
 UNCR  55138  63674  36447  169812  3045854  3594198  
 SLSP  122882  236324  150336  709342  9842126  10979618  
 LUBA  21913  33542  21033  73669  1408121  1333083  
 PABK  69732  50852  15700  235564  2776266  2639662  
 PKBA  60558  44917  20882  112549  1718821  1808491  
 BASL  12461  8070  1094  26546  592778  621307  
 CEKOSA  58506  116626  81134  254736  4186548  4820546  
 OTPV  24982  36503  19699  73836  1069597  1144828  
 PSSP  53261  42521  27738  146622  1942645  2154569  

Zdroj: Výročné správy bánk, vlastné výpočty 
 
Postupným agregovaním vstupov a výstupov, a ich následným analyzovaním totožným 

DEA modelom, v našom prípade neorientovaným SBM modelom s predpokladom 
variabilných výnosov z rozsahu, sa pokúsime identifikovať zjednodušenú stabilitu DEA 
odhadu.4 Do úvahy pripadajú štyri základné situácie, klasický odhad všetkých vstupov 
a výstupov, ďalej zlúčenie x2 a x3, alebo y2 a y3, alebo zlúčenie x2 a x3, a zároveň y2 a y3.  

Výsledky preukazujú stabilné odhady, s výnimkou jedného prípadu pre UNCR, ktorý sa 
síce týka posunu pod hranicu produkčných možností, avšak, posúva DMU hneď na prvú 
priečku pod efektívne subjekty, pričom v ostatných troch je uvedený na hranici, a teda 
výrazne neskresľuje celkovú informáciu o postavení subjektov. 

Na základe poznatku o stabilite môžeme za vhodný akceptovať akýkoľvek 
z uvažovaných modelov vstupov a výstupov. Aby sme formálne splnili aj pravidlo ohľadom 
počtu rozhodovacích jednotiek uvažujme o alternatíve x1, x2+x3, y1, y2, y3. Zjednodušene, 
budeme sledovať ako banka premieňa náklady na prevádzku s aktuálnym hmotným majetkom 
a úrokovými a neúrokovými nákladmi na výstupy v podobe produktov banky, a výnosov 
z úrokových a províznych operácii.  

Aby bolo možné určiť orientačné poradie zmiešane efektívnych jednotiek použijeme 
tiež neorientovaný Super-SBM model5 s rovnakým predpokladom o výnosoch z rozsahu. 
Rozčlenením jednotlivých vstupov a výstupov by sme zaiste dosiahli citlivejší prístup, avšak, 
vzhľadom na počet rozhodovacích jednotiek by to mohlo rozlišovacie schopnosti medzi 
rozhodovacími jednotkami ovplyvniť.6   

 
                                                 
4 Komplexnejšie prístupy k citlivostnej analýze v DEA poskytuje Cooper, W. a kol. (2011). 
5 Výklad podstaty super eficiencie poskytuje napr. v: Tone, K. (2002). 
6 Cooper, W. a kol. (2011) zhŕňajú ako možné riešenie redukciu vstupov, resp. výstupov aplikáciou metódy 
hlavných komponentov, či možnosť rozšírenia počtu DMU o časové rady.  
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2. Výsledky analýzy 
Vo všeobecnosti analýza preukázala, že výsledky približne kopírujú tradičné empirické 

zistenia. Dve tretiny z hodnotených bánk sme pomocou SBM-V modelu identifikovali ako 
zmiešane efektívne. Tieto výsledky korešpondujú, s tvrdením autorov (Cooper, W. a kol., 
2011), že banky sú dobre manažované a podliehajú prísnym regulačným rámcom, čo 
znázorňujeme v Tabuľke 3. Je možné pozorovať i referenčné množiny s prislúchajúcimi λ, 
pričom zdôrazňujeme, že patria k neorientovanému SBM modelu s variabilnými výnosmi 
z rozsahu. V prípade desiatich zmiešane efektívnych rozhodovacích jednotiek sú tieto miesta 
prázdne, nakoľko ich považujeme za vzorové pre svoje vlastné výkony. 
 

Tab. 3 : Efektívnosť bánk v SR v roku 2011 
SBM-V SUPER SBM-V 

DMU Skóre Por. Referenčná množina; λ Por. DMU Skóre 
COBASA  1,00 1             1 COBASA  4,15 
SLZB  1,00 1             2 SLZB  1,31 
SLSP  1,00 1             3 SLSP  1,25 
PABK  1,00 1             4 PABK  1,24 
INGBSA  1,00 1             5 INGBSA  1,15 
BASL  1,00 1             6 BASL  1,13 
SUBA  1,00 1             7 SUBA  1,06 
TATR  1,00 1             8 TATR  1,03 
UNCR  1,00 1             9 UNCR  1,02 
CEKOSA  0,82 10 COBASA  0,568 SLSP  0,432     10 CEKOSA  0,82 
LUBA  0,76 11 COBASA  0,869 SLSP  0,131     11 LUBA  0,76 
PSSP  0,75 12 INGBSA  0,716 SLSP  0,124 PABK  0,160 12 PSSP  0,75 
SPVW  0,66 13 INGBSA  0,387 SLSP  0,606 COBASA  0,006 13 SPVW  0,66 
PKBA  0,60 14 INGBSA  0,691 SLSP  0,042 PABK  0,267 14 PKBA  0,60 
OTPV  0,60 15 INGBSA  0,934 SLSP  0,066     15 OTPV  0,60 

Zdroj: vlastné výpočty 
 
Analyzujme ďalej zmiešane efektívne jednotky. Môžeme medzi nezaradiť obe 

analyzované pobočky zahraničných bánk, štátnu banku, a 7 bánk so sídlom na území SR. 
Analyzovaná tabuľka znázorňuje skóre a spresnené poradie pomocou Super SBM-V modelu. 
Napriek tomu, že všetkých 10 zmiešane efektívnych bánk leží na hranici produkčných 
možností SBM-V modelu, SUPER SBM-V model identifikoval rozdiely. Ako 
najefektívnejšiu spomedzi analyzovaných môžeme označiť subjekt COBASA – zahraničná 
pobočka, ďaleko nižšie skóre pozorujeme u SLZB – štátna banka. Nasledujú ich tradičné 
domáce subjekty, ako SLSP, PABK, BASL, SUBA, TATR a UNCR, a 5. zahraničná pobočka 
INGBSA. Nebudeme ďalej upresňovať výstupy SUPER SBM-V model, nakoľko majú  
pre nás len orientačný charakter, a podrobnejšia analýza by si vyžadovali značnejší priestor. 

Pre neefektívne jednotky boli ako vzorové určené z bánk so sídlom na území SR vždy 
SLSP - s nevýrazným vplyvom okrem 1 prípadu a PABK len dva krát. Za to obe zahraničné 
pobočky reprezentovali značný vplyv na smerovaní neefektívnych jednotiek. Možno to 
vysvetľovať aj podstatou ich podnikania, ktoré je segmentovo užšie v porovnaní s rozsahom 
služieb ponúkaných spomínanými domácimi pobočkami. 

Medzi neefektívnymi rozhodovacími jednotkami nájdeme 3 subjekty pôsobiace ako 
banky so sídlom na území SR a obe stavebné sporiteľne. Tabuľka 4 znázorňuje akým 
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spôsobom by sa mali neefektívne rozhodovacie jednotky priblížiť k referenčným jednotkám, 
aby sme ich mohli taktiež považovať za zmiešane efektívne z pohľadu SBM-V modelu. 

Pozorujeme, že i subjekt s výrazným trhovým podielom, CEKOSA, pôsobí neefektívne. 
Banka by potrebovala o 7,54 % znížiť svoje náklady na úrokové a neúrokové obchody, spolu 
s takmer dvojnásobnou potrebou korigovať hmotný majetok a všeobecné prevádzkové 
náklady, pričom by mala byť s takouto úrovňou nákladov a majetku byť schopná 
vyprodukovať o viac ako pätinu úrokových a neúrokových výnosov, a s viac ako 3 % 
prírastkom na depozitách. 

 
Tab. 4 : SBM-V projekcie neefektívnych subjektov 

DMU Por. s1
- s2+3

- s1
+ s2

+ s3
+ 

CEKOSA 10 -7,54 % -14,81 % 21,60 % 3,39 % 0,00 % 
LUBA 11 -19,42 % -3,06 % 33,14 % 0,00 % 16,88 % 
PSSP 12 -33,24 % 0,00 % 0,00 % 18,97 % 13,99 % 

SPVW 13 0,00 % -20,24 % 0,00 % 59,15 % 51,07 % 
PKBA 14 -46,22 % -31,55 % 0,00 % 3,17 % 0,00 % 
OTPV 15 -19,91 % -27,86 % 0,00 % 39,16 % 39,44 % 

Zdroj: vlastné výpočty 
  

Stavebné sporiteľne vykazujú rozdielne nedostatky. PSSP by sa mala zamerať  
na zháňanie o tretinu lacnejších úrokových a províznych obchodov, pričom by pri tejto úspore 
zároveň mala disponovať väčšími zdrojmi s vyšším podielom aktív. SPVW by mala pri cca  
80 % stave zamestnancov, cudzích výkonov a majetku pracovať s omnoho väčšími úsporami 
klientov a pod., pri prefinancovaní až o 50 % väčšieho objemu stavebných úverov 
a medziúverov. 

LUBA a PKBA, domáce subjekty, menili počas prvotných vplyvov krízy majiteľa. 
V Tabuľke 4 vidíme, že LUBA by sa mala orientovať na nižšie náklady pri zvýšení 
výnosnosti a oslovení väčšieho počtu klientov s vhodnými aktívami. PKBA má výrazné 
nákladové nedostatky, čo však môže rovnako súvisieť s dobiehajúcimi akvizičnými procesmi, 
či novou stratégiou banky.   

Poslednou v poradí je OTPV, banka so sídlom v SR patriaca do maďarského koncernu. 
Táto rozhodovacia jednotka by sa vzhľadom na analyzované subjekty mala snažiť nájsť 
spôsob ako nielen znížiť náklady a majetok, ale predovšetkým ako získať o skoro 40 % viac 
klientskych prostriedkov na strane aktív aj pasív. 

 
3. Záver 

Pomocou aplikovaného neorientovaného SBM modelu s predpokladom variabilných 
výnosov z rozsahu sa nám, z 15 rozhodovacích jednotiek, podarilo identifikovať dve tretiny 
zmiešane efektívnych jednotiek. Aplikáciou jeho super modifikácie (SUPER SBM-V model)  
sme zjednodušene rozlišovali medzi efektívnymi subjektmi. Zistili sme, že obe pobočky 
zahraničných bánk sú považované za efektívne, so značným vzorovým vplyvom  
na neefektívne rozhodovacie jednotky. Podobne ako u analyzovanej SLZB, to vysvetľuje 
zrejme skutočnosť, že v porovnaní s ostatnými analyzovanými subjektmi pôsobia na trhu 
v užšom rozsahu. Medzi ostatnými efektívnymi bolo ďalších 7 tradičných domácich 
subjektov, spolu s lídrami trhových segmentov (SLSP, TATR, SUBA) a niektorými menšími 
domácimi bankami. 

Z pohľadu neefektívnych jednotiek je medzi nimi zaradená aj domáca banka, ktorá je  
vo všeobecnosti považovaná za jedného z lídrov, minimálne, na retailovom trhu (CEKOSA). 
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Z ostatných subjektov medzi nereferenčnými jednotkami nájdeme obe analyzované stavebné 
sporiteľne s rôznymi potrebami projekcií. Banky postupujúce nedávne akvizičné procesy, boli 
taktiež neefektívne. Ich projekcie však, môžu odrážať investície do nových stratégii, resp. iné 
súvisiace dobiehajúce procesy. Poslednou a najmenej výkonnou bola z pohľadu nášho modelu 
OTPV, ktorá by sa na základe použitého modelu mala zamerať na zníženie nákladov 
a majetku pri väčšom portfóliu aktívne i pasívne súvahovo pôsobiacich klientov. 

Napriek zreteľnej všeobecnosti nami definovaného modelu, výsledky neodporujú 
racionalite, a odporúčania sa javia ako realizovateľné, i keď v niektorých prípadoch by rok 
nebol zrejme dostatočným horizontom na požadovanú zmenu. Bolo by preto pravdepodobne 
vhodné bankové subjekty podrobiť detailnejšej analýze s užšie špecifikovaným modelom 
vstupov a výstupov, pri hodnotení väčšieho počtu rozhodovacích jednotiek.  
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