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Informácie o seminári
Výpočtová štatistika 2015 – Computational Statistics 2015
Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
Čas konania: 3. – 4. decembra 2015
Miesto konania: Prezentačné centrum AMOS, pavilón B1, Prírodovedecká fakulta UK,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4.
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť (SŠDS) a Klub Dispersus zorganizovali
celoslovenské stretnutie študentov so záujmom o aplikáciu matematicko-štatistických
výskumných metód v rámci 24. medzinárodného seminára Výpočtová štatistika 2015 a jeho
programovej časti Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov.

Program pre študentov:

3. 12. 2015 (štvrtok): Fórum analytických prác študentov
15:00 – 17:30 Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
17:30 – 22:00 Panelová diskusia, stretnutie členov klubu

4. 12. 2015 (piatok): Analytika očami profesionálov

09:00 – 09:15

Novinky v programe SAS Academic
Hana Vítková, SAS Slovakia, s. r. o.

09:15 – 10:00

Hierarchické lineárne modelovanie pridanej hodnoty vo vzdelávaní
Mária Kolková, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

10:00 – 10:45

Environmemtálna daň ako súčasť vlastných zdrojov Európskej únie - CGE
modelovanie makroekonomických efektov pre Slovensko
Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV

11:00 – 11:45

Citlivosť kompozitných indexov na váhy použitých ukazovateľov
Tomáš Želinský, SAS Slovakia

11:45

Vyhlásenie výsledkov súťaže, ocenenie víťazov a záver seminára
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Efektívna škola – dobrý štart absolventa
Effective school – good start for a graduate
Juraj Falath
Abstract: The Lisbon strategy requires European education systems to produce applicable
graduates in present environment of the increasing competitiveness and social cohesion.
Inclusive growth starts with providing effective education to all children regardless of sex,
disabilities or socio-economic status (SES). We present the methodology of identifying the
value added in education as one of the indicators of school effectiveness and compare
performances of several models. In the sample of 26 schools and 1229 pupils we observe their
results in nationwide cognitive testing, information about family background and attitudes.
After accounting for the SES in hierarchic linear regression we find diverse values added which
may lead to exclusion of some graduates in the labor market. We aim to explain disproportions
between schools in the context of equal access to education.
Abstrakt: Lisabonská stratégia kladie na európske vzdelávacie systémy požiadavku produkcie
uplatniteľných absolventov v prostredí najvyššej konkurencieschopnosti, dynamiky a súčasne
zvyšujúcej sa sociálnej súdržnosti. V príspevku prinesieme metodológiu overovania pridanej
hodnoty vo vzdelávaní (PHV) ako jedného z ukazovateľov efektívnosti školy. V 26 školách
sme sledovali 1229 žiakov a zozbierali pre každého žiaka údaje o výkonoch v celoplošných
kognitívnych testovaniach, informácie o ich rodinnom pozadí a výsledky rôznych postojových
dotazníkov. V hierarchickom lineárnom modeli s pridaním regresorov rodinného zázemia žiaka
sa ukázalo, že školy nedosahujú porovnateľné parametre PHV, čo môže viesť k budúcej
exklúzii istých skupín absolventov na trhu práce. Cieľom príspevku je ukázať metodológiu
výpočtu pridanej hodnoty vo vzdelávaní a ukázať na príčiny disproporcií medzi školami v
kontexte rovného prístupu ku vzdelaniu.
Key words: Value added, Latent class analysis, Socio-economic status (SES)
Kľúčové slová: pridaná hodnota vo vzdelávaní, analýza latentných tried, socio-ekonomický
status (ESCS)
1. Introduction
In the middle of 1980´s “there has been an increasing interest in the problem of measuring
the performance of teachers, schools, and districts independently of factors such as school
composition that are related to student achievement, but cannot be easily manipulated.“
(Hibpshman, 2004, page 4). Methods accounting for such problems have been called “valueadded methods” and most interest has been heading to the “mixed-model” approach, which was
developed by William Sanders (Sanders, Horn, 1994) in the project Tennessee Value Added
Assessment System (TVAAS). In this paper we also apply this mixed-model approach.
In the second chapter we describe our data and perform statistical description leading to first
hypotheses about potential regressors of our model. We also adjust variables (via centering,
etc.) aiming to preserve clear interpretation of the coefficients. In the third chapter we employ
a latent class analysis to decompose the socioeconomic status into the latent class membership
in order to find unobserved patterns. In the fourth chapter we define and compute several valueadded models and then chose two final value-added models and interpret their results. In the
last chapter we conclude our analysis with stating the practical reccomendations and mention
several limitations that hindered us from getting more precise results.
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2. Describing the data
2.1. Descriptive statistics
To model the value-added we have used results of an external part of leaving exam in the
slovak language and literature as an output test (further we will refer to it as EČMS), and results
of the T9 test in slovak language and literature (T9) as an input test. Our sample comprises of
26 schools with 1229 pupils altogether. The size of our sample is limited by a small amount of
observations of the socioeconomic status. We can, however, consider this satisfactory
according to the “rule of thumb” of 30/30 (number of schools/number of pupils per school)
(Kreft, 1996). Some studies claim more observations are necessarry, for example “the results
show that a small sample size at the second level (meaning a sample of 50 or less) leads to
biased estimates of the second-level standard errors“ (Maas, Hox, 2005, page 86). Based on
this reasoning we should aim to significantly increase the amount of observations in the future,
which mainly concerns the measuring of the socioeconomic status. Another reason for
inaccuracies might be a weaker correlation between the input and output test, because “with a
weaker correlation between the input and output tests, a large gap for inaccuracies is created,
while those inaccuracies are absorbed by the residuals.”, meaning by the value-added (Ivica,
2013, page 29). In our data set the correlation equals to r=0,542, which is a satisfactory result.
In plenty other countries, however, they have found higher values, e.g. in the United Kingdom
between 0,52 an 0,87 (Fitz-Gibbon, 1997, page 35).
From the initial description we observe that in our data set, grammar schools (further refered
to as GRAM) consist on average of more pupils per school and higher share of girls per in
school than high (vocational) schools (further refered to as HIGH).
Table 1 – School size and share of girls.

OVERALL
GRAM
HIGH

# of
pupils

# of
schools

1229
691
538

26
13
13

# of pupils per school
Average St.D.
Min
47,27
20,87
17
21,38
24
53,15
19,37
17
41,38

Max
93
93
89

% of girls in school
Average St.D.
Min Max
53,85
25,74
0
97,7
11,77
41,7 80,6
63,78
32,06
0
97,7
43,92

The results in EČMS are not only influenced by input results from T9. In this initial
description we are looking for the variables that might explain the differences in achievement
in EČMS. We observe that GRAM pupils achieved significantly better results than HIGH
students (p-value<0,001) and also the fact that girls attained significantly better results than
boys (p-value<0,001).
Table 2a – School achievement across school types and genders. 2b – School achievement of girls and boys.

GRAM

HIGH

OVERALL
girls ♀
boys ♂
OVERALL
girls ♀
boys ♂

Average
76,06
77,41
73,63
59,82
63,12
57,34

St.D.
10,28
9,51
11,15
12,96
12,73
12,59

girls ♀
boys ♂

Average
72,51
64,62

St.D.
12,68
14,45
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This suggests that sex and school type might be suitable predictors for explaining the
differences in EČMS scores. Another possible factor is a different power of a linear relationship
between EČMS and T9 for GRAM/HIGH schools and for boys/girls. We have compared
average slopes of this linear relationship for different types of schools and different genders:
Table 3 – Comparing slopes of T9-EČMS relationship across school types and genders.

GRAM
HIGH

girls ♀
boys ♂
girls ♀
boys ♂

Average
0,2598
0,2455
0,3672
0,3015

St.D.
0,2553
0,3116
0,3036
0,2556

Min
-0,04
-0,10
0,01
0,03

Max
0,72
0,86
0,93
0,78

The table depicts a substantially higher average slope for HIGH compared to GRAM and
higher average slope for girls compared to boys. This might indicate that for certain groups (e.g.
girls from HIGH) the result in T9 is a stronger predictor of a success in EČMS. The interaction
terms of T9 with sex and school type might be necessarry in estimating the value-added.
2.2. Adjusting variables
Including unadjusted explanatory variables into the value-added model might cause
problems with interpreting the numerical results of a regression. Therefore “it is necessarry to
consider including relevant explanatory variables and correctly decide the form in which we
include them into the model (a problem of centering, a level, a random intercept, a random
slope, etc.)” (Kaclík et al., 2015, str 12). The modification of variables is performed according
to this cited manual of modeling the value-added.
The major exogenous variable in the value-added model is an achievement of a pupil in the
input test T9. If we aim to interpret the intercept as reasonable, average value, we must
implement the group mean centering:
(1a)
where
(1b)
and nj represents the number of pupils in the j-th school. After this adjustment the intercept of
a simple model consisting of the only exogenous variable - T9_group, can be interpreted as an
average result of a pupil in EČMS within the particular school. According to our statistical
description, GRAM and HIGH recorded on average different results in EČMS. We have to
account for these differences by including the variable School_Type which we recode as
follows:
School_Type = 1 – r,
for GRAM
(2a)
School_Type = - r,
for HIGH.
(2b)
Where r represents the relative share of GRAM in the data set. “A thorough look at mutual
interactions of pupils within the school system shows that a group of excellent schoolmates can
escalate the performance of previously poorly achieving student – so called “peer effect”.”
(Juščáková, Falath, 2015, page 7). We again use centering to create a proxy for this effect, this
time we use the grand mean centering:
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(3a)
(3b)
This variable describes to what extent an average result in T9 within the particular school
differs from the mean value of all averages of schools in T9. In the model containing T9_peer
as the only explanatory variable, the intercept can be interpreted as the average score in EČMS
of pupils from an average school. We have also found out that girls performed significantly
better in EČMS than boys, therefore using the same logic we should account for an equivalent
of peer effect represented by the percentage share of girls in a particular school:
.
(4)
where RGirls is the share of girls in j-th school and Girls_Ratio is the gap from equilibrium
ratio of girls and boys (0,5). With Girls_Ratio being the only explanatory variable of EČMS,
the intercept can be explained as the everage result in EČMS of pupil coming from the school
with equal gender shares.
3. Adapting the SES
3.1. Introduction
„A general trend, observed in the recent literature on measuring SES and its effects, is that
of moving from a conception of SES as a single composition toward a multidimensional
normally distributed continuous latent construct that imposes its effects differently at different
levels of observation, for example, students and schools“ (Munck, Hansen, 2012, page 51 &
Sirin, 2003, 2005). To put it simply, there might exist unobserved groupings of subjects (latent
classes), which are linked within groups and which differ across groups by characteristical
system of answers or features (latent profiles). We have performed a latent class analysis using
a library „poLCA“ in a statistical program R (Linzer, Lewis, 2011).
After determining the number of latent classes, the program assigns each pupil into one of
the latent classes. Afterwards it displays latent profiles based on conditional probabilities which
describe probabilities with which members of a particular latent class record high values of the
SES indicators. For example, for a hypothetical latent class we can obtain its latent profile by
depicting the probabilities with which its members have the index of family wealth higher than
151, have more than 200 books at home, at least one parent has finished university etc.
3.2. Indicators of the SES
Latent classes are formed based on the fact that pupils appear to be similar within classes
and to differ across classes in the latent profiles described by the indicators of the SES2. We
have recoded values of those indicators into three qualitative levels (1,2,3) as follows:

1

The thresholds determining the categories of high, average and low attainment in the indexes of SES were chosen
by us based on our perception of how affluent and disadvantaged person looks like within our slovak population.
2

The formation of all subindexes of SES with detailed description of scoring of items can be found in the SES
manual (Kudácseková, Juščáková, 2012, str. 16-26).
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Table 4 – Recoded values of SES indicators
1 = disadvantaged
Without secondary
Highest education
school graduation
level of parents
(9%)
(HISCED)
Highest occupational Occupational status
coding HISEI, score
status of parents
0-46 (38,6%)
(HISEI)
Home educational
resources (HEDRES)

Number of books at
home (BOOKS)
The index of cultural
possessions
(CULTPOSS)

The index of family
wealth (WEALTH)

2 = average
Graduated
secondary
school (61,5%)
Occupational
status coding
HISEI, score 4761 (41,2%)
Number of answers “yes” to the checklist
of home educational resources, score
HEDRES 0-6 (52,6%)

0-25 books (0%) 26-200 books (76,1%)
Has 0 out of
objects:
literature,
poetry, a work
of art (12,1%)
Score 0-11
(4,3%)

Has 1 or 2 out of
objects: literature,
poetry, a work of art
(42,6%)
Score 12-15 (26,2%)

3 = affluent
University education and
higher (29,5%)
Occupational status coding
HISEI, score 62 and more
(20,2%)
Number of answers “yes”
to the checklist of home
educational resources,
score HEDRES 7-10
(47,4%)
More than 200 books
(23,9%)
Has all of the objects:
literature, poetry, a work
of art (45,2%)

Score 16+ (69,5%)

3.3. Criteria for chosing the final model
Our task was to chose the optimal amount of latent classes which will describe the data
properly and which will have latent profiles that can be well interpreted and will correspond
with theory. The theory expects three factors of SES to have the main influence: social
(education, occupation of parents), cultural (number of books at home, home educational
resources, cultural possessions) and economic status (family wealth). Bearing in mind that
“among the factors of SES, we can expect the influence of the cultural capital for GRAM
students, for students of HIGH the influences of social and economic status add up but with
small power.” (Juščáková, Falath, 2015), the experience from factor analysis therefore
suggests relatively weak influence of all factors with cultural capital being the strongest.
For comparing model quality we will use the Bakaike information criterion (Schwartz, 1978)
as the main indicator as it has proven to be one of the most reliable criteria for determining the
optimal number of latent classes (Nylund et al. 2007, pgs. 556-559). We also employ the Akaike
information criterion (AIC) and the value of log-likelihood function as auxiliary indicators. The
main reason the BIC is favored lies behind the fact that it penalizes more for an excessive
amount of parameters and classes which is suitable for our case3. We will try to minimize the
value of BIC and AIC and to maximize the value of log-likelihood.

3

Model with too many classes can in our case lead to unclear interpretation of classes which we need to be able
to make conclusions and collect observations about the behaviour of our population.
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3.4. Results from the latent class analysis
Factor analysis in (Juščáková, Falath, 2015) suggests that components of the SES aggregate
into up to three latent factors – social, cultural and economic. Meaningful model should
therefore consist of up to 23=8 latent classes4. Opposing to the theoretical claims, SES has not
proven to be the stable construct in our data set, partly because of the fact that our sample does
not perfectly represent the whole population. Alarmed by this fact, we have tested whether
pupils from GRAM and HIGH have the same latent class decomposition. The hypothesis of
two school types having the different LCA decompositions was rejected with both HIGH and
GRAM pupils having almost identical latent profiles of SES. 5
We have computed the criteria for all possible amounts of latent classes resulting in the
following devlopment of the BIC criterion:

Graph 1.
The Bayesian information criterion (BIC)
The values of AIC and log-likelihood, stating of which we omit, are constantly improving with
the increasing amount of latent classes proving our suspicion of their insufficient penalizing for
excessive amount of classes. Our main indicator (BIC) reaches its minimum for the model with
4 latent clases and it rises significantly afterwards6. The model with four latent classes therefore
turns out to be optimal and it has following graphic interpretation of latent profiles:

4

The number of possible combinations of latent profiles if we evaluate each factor as either disadvantaged or not.
We omit results and the proof for this part to make the argument line clear and not to focus on too many small
problems. LCA assigned HIGH and GRAM almost identical set of latent classes with almost the same latent
profiles.
6
The „rule of thumb“ for significantly worse model based on BIC is the increase of this criterion by 10 or more.
5
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Graph 2. Latent profiles of the four-class model.
The interpretation of results is now straightforward. The first latent class, designated by the
u symbol, has almost zero probability of the highest educiation or occupation level of parents
and also of all three cultural variables. This latent class can therefore be described as socially
and culturally disadvantaged group. This is not, however, the case of an economic handicap as
we will explain in the next paragraph. The second class, designated by the n symbol, has an
obvious cultural handicap, high values of family wealth and relatively low values in terms of
the social status. After looking more thoroughly one can find out that most of the members of
this class have an average value (2) for both parent education and parent occupation thus this
class should be evaluated as culturally disadvantaged with no social handicap. The third class,
designated by the ▲symbol, has an obvious social handicap while having substantially high
values of the other two factors. We label this class socially disadvantaged otherwise affluent7.
The fourth latent class, designated by the l symbol, is simply affluent in all factors of the SES.
Four latent classes can be summarised as
follows:

Remarkable is the fact that no latent class can be described as economically disadvantaged.
Despite the fact that the Class1 has a low probability of having the highest level of an economic
status, almost all other pupils within the class have an average level of economic status thus we

7

We emphasize the affluence of this class because except for the social disadvantage its latent profile copies the
profile of the affluent group.
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cannot characterise this class as aconomically disadvantaged.8 This observation compliments
the fact that the economic factor has proven to be the factor with the weakest influence on the
school achievement among all the SES factors. We consider this model the final one and it will
enter the value-added model as dummy variables of the latent class membership: Class1,
Class2, Class3, Class4.
3.5. SES at the school level
Dummy variables of a latent class membership are supposed to explain the variability which
is caused by an individual socioeconomic status. From our experience, an average
socioeconomic status of a particular school can also have an impact on pupil as a form of “peer
effect” . To test this hypothesis we have created the Affluent_ratio variable which describes the
share of pupils belonging to the affluent class within the particular school. Values of this ratio
span from 0% to 35% and the average value equals 17,15% of affluent pupils within a school.
Another possible influencing factor might be the share of the most disadvantaged pupils within
a school. We have therefore created the Disadvantaged_ratio variable as some form of a
“negative peer effect”. Values of this ratio span from 4,4% to 50% and the average value equals
to 21,31%.
4. Value added model
4.1. General value added model
As we have already stated, modelling the value-added is a linear hierarchic problem because
of the clustering effect at the school level. Gradual creation of the model and its variants, adding
and removing of the variables, or determining the randomness of intercepts and slopes, is a
statistical exercise based on the empirical findings from the past, statistical analyses of the
particular data set and on understanding theoretical reccomendations. A general form of the
value-added model is:
(5a)
(5b)
(5c)
,

(5d)

where Yij is the result of the i-th pupil within the j-th school in the output test (EČMS), Xij is
the result of the i-th pupil within the j-th school in the input test (T9), X´ij represents the first
(individual) level characteristics (e.g. sex, SES), Wkj represents the second (school) level
characteristics (e.g. School_Type, Girls_ratio), rij is the residual at the individual level and u0j
is the residual at the school level – thus being the value-added of a particular school. This model
can be rewritten into more intuitive form (Kaclík et al., 2015, str. 13):
(6)

8

An attentive reader might notice that only about 4% of pupils have the lowest rating of family wealth. It might
therefore be hard for any latent class to record economic disadvantage. However, even after recoding the variable
in order to increase the size of disadvantaged group, no economically disadvantaged latent class was found.
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4.2. The null model
The extent to which the hierarchic character of the data influences school achievement can
be determined by using the null model which is the basic model of multilevel modelling. The
result in output test (EČMS) will be in our case explained only by a constant and random terms
on both the individual and school level:
(7a)
(7b)
where γ00 is the average score within the whole data set. Schools, however, differ in average
scores thus they vary from the total average score by the random term u0j. After summing these
two terms we obtain β0j, the intercept that equals the mean score of a particular school. Pupils,
obviously, differ in scores within a particular school from a school mean by a random term rij.
The null model divides the total variability into the variability within schools and the
variability across schools. This enables us to infer how much of the variability can be ascribed
to differences across schools:
(8a)
(8b)
(8c)
(8d)
(8e)
To validate whether the data set has a hierarchical nature we calculate the ICC coefficient
(Intra class correlation coefficient) which can be calculated as the ratio of the deviance at the
school level to the total deviance (McCoach a Adelson 2010, pgs. 152-155):
ICC=105,52/(111,71+105,52)=0,4857.
The ICC suggests that 48,57% of the total variability is caused by the hierarchical nature of
our data set hence the hierarchical model is needed.
4.3. Criteria for chosing the final model
The creation of the value-added model will consist of sequential addition and exclusion of
variables at both the school level and the individual level. The suitability of a model will be
evaluated by four indicators:
- ICC= a ratio of the variability unexplained at the school level to the total variability
unexplained
- PVE1 = a ratio of the variability explained at the individual level to the initial variability
at the individual level
- PVE2 = a ratio of the variability explained at the school level to the initial variability at
the school level
- Deviance = an indicator of a model fit, equals BIC- k*ln(n) (= -2*Restricted loglikelihood)
Obviously, we will attempt to minimize the share of the variability at the school level (ICC)
and at the same time to maximize the share of variability explained at both levels. It is not,
however, necessarry to apply this strategy in all circumstances because in some cases the PVE
can increase even by adding inappropriate predictors9. A deviance is the indicator of a model
9

It is also worth noting that part of the unexplained variability will show in the value-added itself thus there is no
need to explain all the variability.
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fit and we will try to minimize it. The final model doesn´t ultimately have to be the one having
the best statistical parametres, because “the aim of model creation is to find a model which
explains the data properly and has simple and reasonable interpretation of parameters.” (Kaclík,
et al., 2015)
4.4. Variables at the school level
Thanks to the null model, we have been able to identify a substantial amount of the
variability at the school level. For a correct inference of scores in EČMS we have to account
for the differences between schools. We include several combinations of variables at the school
level and identify an optimal model10:
Table 5 – Adding variables at the school level
0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Intercept
■
■
■
■
■
■

School_Type

T9_peer

Ratio_Girls

■
■
■
■
■

■
■

■

ICC
48,6
18,87
14,71
39,1
12,35
9,62

PVE1
0
0,03
-0,01
0,01
0,03

PVE2
75,38
81,75
32,02
85,09
88,73

Dev
9376
9339
9338
9361
9329
9318

The addition of any of the three variables decreases the share of variability unexplained at
the school level to the total variability and explains a substantial part of the differences between
schools. The best predictors are variables School_Type (HIGH/GRAM) and T9_peer (peer
effect) and if we include them both we achieve the best model so far in all indicators. We have
also tried the model containing all three variables at the school level and it appears to be optimal.
The ratio of the variability unexplained at the school level to the total variability unexplained
decreased to 9,62% and we were successful in explaining 88,73% of variability between
schools.
4.5. Variables at the individual level
The main variable in each value-added model at the individual level is the score in the input
test, in our case it is represented by the T9_group. The statistical description has shown
significant differences in the results between girls and boys thus we also employ the variable
Sex. Because the final model will have to explain as much variability at the school level as
possible, we will keep all second-level variables and try to further improve the model 1.5 by
including combinations of first-level variables11. The description of our data set suggests that
slopes of the relationship between EČMS and T9 might differ between school types and
genders. It is therefore suitable to test the significance of interactions School_Type*T9_group
and Sex*T9_group.

10

To illustrate how the table works, we have also included the null model into the table. Its ratios of variability
explained are obviously zero since it has no explanatory variables.
11
We have tested all the possible combinations of models including all the stated variables. For the simplicity we
are displaying mostly those steps which lead to the model improvement.
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Table 6 – Adding variables at the individual level.
2.1
2.2
2.3
2.4

T9_group
■
*
12

■
■

Sex

T9_group*School_Type

■
■
■

■

ICC
11,54
9,79
11,63
11,66

PVE1
15,74
0,016
16,40
16,60

PVE2
88,37
88,69
88,35
88,34

Dev
9117
9296
9105
9106

After including the interaction of school type and T9 the model appears to be statistically
more suitable unlike the model containing the interaction of sex and T9 which is not fitting the
data better. The decision lies between models 2.3. and 2.4. The interaction term of school type
and T9 is significant which supports the initial finding of different slopes between GRAM and
HIGH. Therefore we chose the model 2.4. as optimal while it explains 16,6% of the variability
at the individual level with the share of variability explained at the school level remaining
approximately the same. This model provides us another finding that success in the input test
is more important for GRAM pupils than for HIGH pupils when it comes to determining success
in the EČMS.
4.6. Extending the model with the SES
In our last step we will attempt to improve the best model so far (2.4) by adding another
variable at the individual level – dummy variables of membership into latent classes of the SES.
We will not include the dummy variable Class1 membership into which will show in the
intercept13:
Table 7 – Adding SES to the value-added model.

3.1
3.2
3.3
3.4

*14

SES
■
■
■
■

Affluent_ratio

Disadvantaged_ratio

■
■

■
■

ICC
11,35
11,46
11,17
11,71

PVE1
16,54
16,54
16,56
16,55

PVE2
88,68
88,56
88,89
88,29

Dev
9100
9092
9101
9095

The model 3.2 has decreased the deviance but the variable Affluent_ratio was not significant
(p-value≥0,383) hence we will not include it. The same problem applied to our two variables
in models 3.3 and 3.4. Considering very wide confidence intervals of both variables we think
that by including them we would reduce the model accuracy. We have also tested the presence
of different slopes of SES in explaining EČMS. The tested interactions SES*School_Type,
SES*Sex, SES*cRGirls a SES*T9_peer were all insignificant thus we will not include them in
the model. The only improvement compared to the model 2.4 can in some cases be the inclusion
of the SES as a variable at the first level. The SES was, however, insignificant in all dummy
variables thus we don´t reccomend using this variable in the current situation of having too few
observations.
12

All models include variables School_Type, T9_peer and Ratio_Girls in the random intercept. In the table we
display only variables that we have added to the model 1.5.
13
This allows us to interpret the intercept as the score of an average pupil belonging to the most disadvantaged
class.
14
All models include every variable from the model 2.4. The table states those variables which are added to the
model 2.4 in order to improve it.
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4.7. The final model
Finally we present two final models of the value-added. The first one contains the SES as an
explanatory variable as the extension of the recently published models (Kaclík et al., 2015).
We emphasize that we present this model as an example of a methodology of modelling the
value-added on bigger, more representative dataset. In our case we suggest not to include the
SES into the equation because it has shown to be insignificant in all dummy variables. Therefore
we also present more simple version of the value-added model without the SES. This model
meets all the significance criteria and statistically it is an optimal model.
4.7.1. The first model: with the SES
(9a)
(9b)
(9c)
(9d)
(9e)
(9f)
(9g)

The resulting coefficients are:
Table 8 – Results of the value-added model with SES as a regressor.
Parameter
Intercept
T9_peer
Girls_Ratio
School_Type
Sex
T9_group
School_Type*T9_group
Class2
Class3
Class4

Estimate
65,8863
0,6754
6,8947
6,7859
2,1938
0,3040
-0,0841
0,7423
0,0563
1,0941

Std.Error
1,0038
0,1868
3,3536
2,7722
0,6376
0,0224
0,0434
0,9336
0,7693
0,8383

df
62,377
22,077
24,985
20,918
1197,641
1197,511
1197,484
1212,315
1208,279
1216,223

t
65,639
3,616
2,056
2,448
3,441
13,594
-1,939
0,795
0,073
1,305

Sig.
0,000
0,002
0,050
0,023
0,001
0,000
0,053
0,427
0,942
0,192

Low 95%
63,8800
0,2881
-0,0123
1,0194
0,9429
0,2601
-0,1691
-1,0894
-1,4530
-0,5507

Upper 95%
67,8925
1,0627
13,8018
12,5525
3,4446
0,3478
0,0010
2,5740
1,5656
2,7389

All dummy variables of latent class membership are insignificant thus the influence of the
SES on the leaving exam achievement is very weak. This might be partially ascribed to the
small amount of recorded SES questionnaires. Another reason might be the fact that the effect
of the SES is already contained in the input performance of a pupil, in the T9_group variable.
The results support the opinion that “in general, slovak schools base education on meritocratic
principals and eliminate the reproduction of social inequalities” (Juščáková, Falath, 2015)
4.7.2. The second model: without the SES
(10a)
(10b)
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(10c)
(10d)

The resulting coefficients are:
Table 9 – Results of the value-added model without SES as a regressor.
Parameter
Intercept
T9_peer
Girls_Ratio
School_Type
Sex
T9_group
School_Type*T9_group

Estimate
66,3575
0,6832
6,8791
6,8617
2,1066
0,3052
-0,0854

Std.Error
0,8449
0,1890
3,3910
2,8064
0,6345
0,0223
0,0433

df
30,218
22,046
24,872
20,918
1200,384
1200,384
1200,384

t
78,534
3,615
2,029
2,445
3,320
13,701
-1,973

Sig.
0,000
0,002
0,053
0,023
0,01
0,000
0,049

Low 95%
64,6324
0,2913
-0,1065
1,0241
0,8618
0,2615
-0,1703

Upper 95%
68,0826
1,0751
13,8648
12,6992
3,3515
0,3489
-0,0005

Each variable is significant with the Girls_Ratio being questionable. It has, however, very
convincing confidence interval thus we will keep it in the model. The intercept has a value of
66,36 which is the score in EČMS of an average boy within his school who belongs to an
average school with equal amount of boys and girls. With the increasing share of girls in a
particular school, with the increasing achievement in T9, with better school, with belonging to
GRAM, with being a girl, the average score in the EČMS increases correspondingly according
to the coefficients.
5. Conclusion
We have successfuly performed a latent class analysis that suggests that we can observe four
different types of socioeconomic background of pupils – socially and culturally disadvantaged,
culturally disadvantaged, socially disadvantaged otherwise affluent and affluent in all fields.
This simplifies the complicated construct of plenty socioeconomic subindexes and variables
into small number of easy-to-use dummy variables which can be easily implemented into the
equation. Remarkable is our finding that no latent class is economically disadvantaged thus
proving that family wealth plays little role in school achievement of children in Slovakia.
In the value-added model we have found two significant regressors at the individual level
(T9, sex) and several significant regressors at the school level (peer effect, school type, girls
ratio, intercept of school type and T9). We have shown that the SES has very weak predictive
power which led into exclusion of this variable. The final model without the SES explained
16,6% of the variability at the individual level and 88,34% of variability at the school level.
Our experience has shown weak impact of the SES on school achievement thus supporting the
opinion that slovak schools eliminate the reproduction of social inequalities.
Special attention needs to be drawn towards the limitations of our study. The main problem
in modelling the value-added was insufficient amount of the SES observations which has
probably led to insignificant coefficients and exclusion of the SES from the model. In spite of
this fact, we have presented the methodology that can be used in the future to account for the
socioeconomic status in explaining school achievement. Future development of the
methodology should also include another contextual variables as motivation and test of general
abilities. Schools have no impact on these variables thus their effect should be accounted for in
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explaining school achievement. In further analyses we suggest investigating whether adding
hierarchical structure to the latent class analysis can improve the quality of analysis.
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Vizuálny finančný benchmarking európskych firiem použitím
samoorganizujúcich sa máp
Visual financial benchmarking of European firms using self-organizing
maps
Matej Fesič
Abstract: In this paper, we use the self-organizing map (SOM) to perform a multidimensional
financial benchmarking of construction companies in Europe. The SOM is a visual method
based on artificial neural network, which can also be applied as cluster analysis model. We use
principal components analysis (PCA) to select financial ratios and reduce dimensions in data.
Corporate data from BACH database are used in the analysis. Further adjustments of data are
performed by winsorizing and imputing missing values by median. The result is an easily
interpretable SOM model for visual financial benchmarking. Using this model we analyse
financial performance of selected Slovak and Polish construction companies and confirm our
assumption of the impact of economic crisis in 2008 on these companies.
Abstrakt: V príspevku aplikujeme samoorganizujúcu sa mapu (SOM) na vykonanie
multidimenzionálneho finančného benchmarkingu stavebných spoločností v Európe. SOM je
vizuálna metóda založená na umelej neurónovej sieti, ktorá sa taktiež dá aplikovať na klastrovú
analýzu. Na výber finančných ukazovateľov používame analýzu hlavných komponentov
(PCA), pomocou ktorej redukujeme dimenzie v údajoch. V analýze používame firemné dáta
z databázy BACH. Na ďalšiu úpravu údajov používame winsorizing a nahradenie chýbajúcich
údajov mediánom. Výsledkom je ľahko interpretovateľný SOM model použiteľný na vizuálny
finančný benchmarking. Pomocou tohto modelu sme analyzovali výkonnosť vybranej
slovenskej a poľskej stavebnej firmy a potvrdili predpokladaný vplyv hospodárskej krízy
v roku 2008 na tieto spoločnosti.
Key words: visual financial benchmarking, self-organizing map, SOM, PCA, principal
components analysis, Europe, BACH
Kľúčové slová: vizuálny finančný benchmarking, samoorganizujúca sa mapa, SOM, PCA,
analýza hlavných komponentov, Európa, BACH
2. Úvod
V dnešných časoch, kedy narastá globalizácia a trhy sa stávajú čoraz viac konkurenčnými,
je pre obchodnú spoločnosť dôležité rozpoznať svojich konkurentov a poznať ich silné a slabé
stránky. Nakoľko sa trhy transformujú a prevládajú integračné tendencie, konkurent môže prísť
prakticky z ktorejkoľvek časti sveta – a trhové prostredie v danej lokalite sa môže veľmi rýchlo
zmeniť.
Metóda, ktorá sa na analýzy v takýchto prípadoch používa, je tzv. finančný benchmarking.
Cieľom tejto metódy je použiť finančné informácie na komparáciu spoločnosti s konkurentmi
(Camp 1989, Bendell et al., 1998). Na využitie tejto metódy je však potrebná dostupnosť dát
o konkurentoch. Čo je však pozitívne, s expandujúcimi trhmi sa zvyšuje dostupnosť dát a je
dostupných viacero databáz s týmito údajmi, napr. komerčné databázy Cribis, Osiris, alebo
voľne prístupná databáza BACH.
Aj keď je tento finančný benchmarking bežne používanou metódou, má viacero úskalí.
V prvom rade je to problém s porovnateľnosťou dát, nakoľko nie na celom svete sú totožné
účtovné štandardy. Jednak sú to rozdiely medzi US GAAP v USA a IFRS v Európe (Van der
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Meulen et al., 2007) a rovnako rozdielnou mierou implementácie IFRS v Európe (Nobes,
2006).
Ďalším problémom je vizualizácia týchto dát, nakoľko sa používajú rôzne ukazovatele
ziskovosti, likvidity, solventnosti a pod., a sú dostupné za viacero období. Vizualizácia
použitím tabuliek alebo bežných štatistických nástrojov je teda značne obmedzená. Finančné
ukazovatele sú samé o sebe značne problematické dáta. Mnoho štúdií (Lev 1974, Foster 1978,
Salmi a Martikainen 1994, Deakin 1976) poukazuje na to, že finančné ukazovatele ako také
nespĺňajú predpoklady normálneho rozdelenia, sú často značne skreslené a obsahujú veľké
množstvo extrémnych hodnôt. Otázkou rovnako je, ktoré z ukazovateľov si vybrať, nakoľko
treba rátať s koreláciou medzi ukazovateľmi a rovnako nelinearitou v rámci ich vývoja. Všetky
tieto skutočnosti robia z finančného benchmarkingu použitím tradičných štatistických metód
náročný proces.
Existuje teda metóda, s pomocou ktorej sa dá uskutočniť finančný benchmarking a bola by
sa schopná vysporiadať so spomenutými problémami? Finančný benchmarking použitím
samoorganizujúcich sa máp (self-organizing maps, skrátene SOM) bol navrhnutý Backom
(1998) a Eklundom (2003) a takýto model bol následne overený Eklundom (2008). V našom
článku sa inšpirujeme metodológiou použitou Eklundom et al. (2011) a na finančný
benchmarking v rámci EÚ teda použijeme metódu SOM, ktorá je formou umelej neurónovej
siete.
Hlavnou výhodou tejto metódy sú jej vizuálne výstupy, ktoré robia z tejto analýzy veľmi
ľahko čitateľný a pochopiteľný nástroj. Firmy s lepšou výkonnosťou sa jednoducho na grafe
znázornia v klastri vykreslenom „teplejšou“, červenou farbou a firmy s horšou výkonnosťou sa
zobrazia v klastri so „studenšou“, modrou farbou. Hoci mnoho problémov stále ostáva
prítomných, táto metodika sa s mnohými z nich dokáže vysporiadať. Napriek tomu je stále
potrebné sa popasovať s istými problémami, a to teda ako sa postaviť k vysokej variabilite
týchto firemných dát, podľa čoho vybrať finančné ukazovatele, a ako určiť parametre analýzy.
3. Samoorganizujúce sa mapy
Samoorganizujúce sa mapy sú umelé neurónové siete, ktorých charakteristickou črtou je
učenie bez učiteľa, pomocou ktorého je produkovaná obvykle dvojrozmerná reprezentácia
vstupného priestoru – mapa. Ďalšou charakteristickou črtou SOM je funkcia susedstva, ktorá
zaisťuje zachovanie topologického usporiadania vstupných dát vo výstupnej mape.
Samoorganizujúce sa mapy sa teda často využívajú najmä pre svoju jednoduchú vizuálnu
interpretáciu. SOM môžu slúžiť rovnako aj ako nástroj pre klastrovú analýzu. (Žáček, 2012)
Samoorganizujúce sa mapy sú často označované aj ako Kohonenove siete, keďže prvú SOM
popísal práve Kohonen v roku 1982 (Kohonen 1982). Od tej doby sa však objavilo aj mnoho
modifikácií samoorganizujúcich sa máp. Existuje viacero verzií základného SOM algoritmu.
Všetky z nich však postupujú rovnakou procedúrou počas fázy učenia sa. Rozdiely v metódach
sa prejavujú v spôsobe, akým sú aktualizované vektorové váhy. V našom článku budeme
vychádzať zo základného modelu SOM.
Proces učenia SOM je znázornený na Obr. 1. Samoorganizujúce sa mapy sa učia spôsobom,
že matici neurónov sa postupné predkladajú vektory vstupného signálu tak, že sa zvlášť
porovnáva rozdiel príslušných hodnôt vektoru váh každého neurónu s hodnotami vektoru
vstupného signálu. Pri predkladaní prvého vstupného vektoru sa jeho hodnoty porovnávajú s
náhodne vygenerovanými hodnotami váh jednotlivých neurónov. Váhy víťazného neurónu sa
potom upravujú tak, aby sa čo najviac priblížili hodnotám práve predloženého vstupného
vektoru. Vo výsledku by sa malo dosiahnuť stavu, keď v maticovej štruktúre neurónov vznikne
niekoľko významných centier, tzv. zhluky, medzi ktorými sa výrazne líšia hodnoty váh
neurónov (Maťuš 2010). Zhluky sú odlíšené jednotlivými farbami.

20

PREHLIADKA PRÁC MLADÝCH ŠTATISTIKOV A DEMOGRAFOV

Obr. 1 Schematické znázornenie Samoorganizujúcej sa mapy

Zdroj: Prevzaté z Carrasco Kind (2014)
4. Metodika práce
Údaje k analýze sme čerpali z databázy BACH – Bank for the Accounts of Companies
Harmonized. Je to databáza obsahujúca harmonizované štatistiky finančných výkazov
v európskych nefinančných podnikoch. Táto databáza obsahuje jednak položky zo súvahy
a výkazu ziskov a strát, no rovnako 29 predvypočítaných finančných ukazovateľov. Rozhodli
sme sa využiť tieto už vypočítané ukazovatele, namiesto kalkulácie vlastných ukazovateľov.
Vykonali sme tak z dvoch dôvodov, a to na jednej strane s cieľom minimalizovať riziko
výpočtových chýb a na druhej strane preto, lebo poskytnuté finančné ukazovatele boli bežnými
a štandardne používanými vo finančných analýzach.
Eklund et al. (2011), z ktorých článku sme vychádzali, použili vo svojom výskume údaje
z databázy Amadeus, ktorá je však platená, preto sme sa vybrali cestou voľne dostupných dát.
Títo autori sa vo výskume rozhodli zamerať na papierenské a drevárenské spoločnosti, tak aby
analýza nebola úplne totožná, my sme sa pre zmenu rozhodli pre stavebný priemysel. Dataset
pozostával zo všetkých dostupných stavebných firiem v Európe (NACE kódy F, F41, F42, F43)
z dostupných 11 krajín v analýze (AT, BE, CZ, FR, DE, IT, NL, PL, PT, SK, ES). Údaje teda
v prvotnej fáze obsahovali finančné ukazovatele za 220 firiem a obdobie 1999-2014.
Ukazovateľov vstupujúcich do analýzy bolo spolu 29 a už v databáze BACH boli poskytnuté
ako rozdelené do piatich skupín, čo sa neskôr ukázalo ako pozitívny fakt. Jednalo sa
o nasledovné skupiny ukazovateľov (názvy pre korektnosť aj v angličtine):
• Ukazovatele finančnej štruktúry (Financial structure ratios - 6 ukazovateľov)
• Ukazovatele finančnej a dlhovej služby (Financial and debt service ratios - 7
ukazovateľov)
• Ukazovatele ziskovosti (Profitability ratios - 10 ukazovateľov)
• Ukazovatele aktivity a technické ukazovatele (Activity and technical ratios - 2
ukazovatele)
• Ukazovatele pracovného kapitálu (Working capital ratios - 4 ukazovatele)15
Podobne ako autori Eklund et al. (2011) sme z analýzy vylúčili spoločnosti, v ktorých
chýbalo viac než 25% údajov. Takto teda z analýzy vypadli všetky firmy z Českej republiky,
nakoľko mnoho ukazovateľov pre ne nebolo vypočítaných, a rovnako niekoľko ďalších firiem

15

Definície a vzorce na výpočet ukazovateľov sú dostupné na vyžiadanie, mernými jednotkami ukazovateľov boli
percentá
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z iných krajín. Nakoniec sme teda skončili s 2436 riadkami dát za spomínaných 29
ukazovateľov. Na túto prvotnú analýzu bol použitý tabuľkový procesor MS Excel.
Hlavným problémom pri výbere finančných ukazovateľov je výber ich správnej kombinácie
na pokrytie celkovej finančnej výkonnosti. Medzi vybranými 29 ukazovateľmi bola vysoká
miera korelácie, a preto sme si kládli otázku, ktoré z nich vylúčiť. Z toho dôvodu sme použili
analýzu hlavných komponentov – PCA na redukciu dimenzií v údajoch. Táto metóda nám
umožnila odstrániť koreláciu medzi ukazovateľmi, znížiť dimenzie – a teda zvýšiť
interpretovateľnosť celej analýzy.16
Aj keď je použitá metóda SOM tolerantná k chýbajúcím hodnotám a dovoľuje učenie sa
berúc do úvahy iba údaje, ktoré sú dostupné (Samad a Harp, 1992), PCA požaduje kompletné
dáta a vyradzuje všetky riadky s chýbajúcimi hodnotami. Bolo teda potrebné tieto chýbajúce
hodnoty dopočítať. Autori Eklund et al. (2011) použili na dopočítanie chýbajúcich hodnôt
algoritmus SOM a rovnako skúšali použiť niektoré z bežných postupov a porovnať ich
účinnosť medzi sebou. Najúčinnejším bol v tomto prípade algoritmus SOM so strednou
kvadratickou odchýlkou 11,1 a len o jednu desatinu horším bolo použitie mediánu (Eklund et
al. 2011). Nakoľko dopočítanie pomocou mediánu patrí medzi bežné metódy používané na túto
operáciu (Myrtveit et al. 2001), pre zjednodušenie sme sa rozhodli použiť práve tento spôsob.
Imputácia údajov a PCA bola vykonaná v prostredí SAS 9.4 (Licensed to MATEJ FESIC –
FINAL THESIS, Site 70191297).
Hoci PCA analýza redukuje dimenziu, neodstraňuje extrémne hodnoty ani nenormalizuje
dáta. Aj keď je SOM tolerantná k extrémnym hodnotám (Kohonen, 2001), aj tak silným
spôsobom ovplyvňujú interpretovateľnosť mapy a preto bola potrebná metóda na odstránenie
extrémnych hodnôt. Z dôvodu, aby sme neprišli o významné množstvo dát, sme sa rozhodli
použiť orezanie hodnôt s ich následným nahradením. Nahradzovanie bolo uskutočnené
pomocou štatistickej metódy s názvom winsorizing17. Táto úprava bola vykonaná v prostredí
štatistického programu R.
Použitím PCA bolo teda extrahovaných 5 hlavných komponentov s eigenvalues vačšími než
1. Z analýzy zložiek hlavných komponentov sme následne boli schopní identifikovať to, aké
dimenzie extrahované zložky reprezentujú. Tu prišlo vhod to, že už pri prvotnom sťahovaní dát
boli ukazovatele rozdelené do piatich skupín, preto nie je prekvapivé, že aj hlavné komponenty
reprezentovali týchto päť skupín. Je však nutné podotknúť, že nie pri každom z hlavných
komponentov bola účasť jednotlivých ukazovateľov úplne totožná so skupinami ukazovateľov,
no v zásade to bolo v súlade so skupinami danými databázou BACH.
Hlavný bod analýzy, a to vytvorenie samoorganizujúcej sa mapy bolo realizované
v prostredí softvéru Viscovery SOMine – a jeho dostupnej trial verzie18.
Tento softvér použili aj Eklund et al. (2011) najmä z dôvodu jeho schopnosti produkovať
kvalitné vizuálne výstupy, ktoré sú hlavným cieľom tejto analýzy. Pri výbere parametrov
vstupujúcich do modelu a nastavení parametrov klastrovej časti analýzy sme sa inšpirovali
Eklundom et al. (2011). Ako počet uzlov sme zvolili hodnotu 1000, parameter tension sme
stanovili na 2 a formát mapy sme kvôli lepšej interpretovateľnosti zvolili obdĺžnikový
(Kohonen et al. 1996).
Softvér Viscovery SOMine používa na klastrovú analýzu potrebnú pre vytvorenie SOM
algoritmus SOM-Ward-Clustering vyvinutý spoločnosťou Viscovery. Špecifikáciu tohto
algoritmu je možné nájsť v dokumente od spoločnosti Viscovery (2015).
16

PCA matica s hodnotami hlavných komponentov je dostupná na vyžiadanie
Metóda transformácie extrémnych hodnôt ich nahradením, pomenovaná po C.P. Winsorovi (Hoo et al. 2002)
18
Z toho dôvodu obsahujú grafické výstupy obsahujú vodoznak „Evaluation only“
17
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Všetky ďalšie kroky týkajúce sa samoorganizujúcich máp – a to zisťovanie príslušnosti
jednotlivých firiem k jednotlivým klastrom, alebo zmena príslušnosti firiem k jednotlivým
uzlom sme rovnako vykonali v prostredí Viscovery SOMine.
5. Výsledky a diskusia
Hlavným cieľom tohto článku je vykonať finančný benchmarking a porovnať výkonnosť
firiem v rámci celej Európy. Preto sme sa rozhodli pri analýze vychádzať z modelovej situácie.
Ako bolo spomenuté, tak do analýzy vstupujú firmy podnikajúce v stavebnom priemysle.
Ako našu referenčnú firmu si teda vyberieme spoločnosť označenú SK_F41_0. Nakoľko
databáza BACH poskytuje anonymizované dáta, nemáme k dispozícii názov tejto spoločnosti
a budeme používať označenie SK_F41_0.
Jedná sa o spoločnosť podnikajúcu na Slovensku, podnikajúcu v odvetví F41 – Výstavba
budov a s ročným obratom cca 3 milióny €. Ak by sme chceli túto firmu nejako kategorizovať,
tak podľa odporúčania Komisie 2003/361/ES sa jedná o malý podnik.
Výsledky klastrovej analýzy sú znázornené na Obr. 2. Ako je možné vidieť, tak algoritmus
SOM-Ward-Clustering rozdelil firmy do siedmich klastrov.
Nakoľko mapa popisuje multidimenzionálny priestor na dvojrozmernej mriežke, nie je
možné, aby boli všetky informácie na mape vizualizované do dvojrozmerného priestoru. Preto,
aby sme vylepšili vizualizáciu, je každá z premenných zobrazená na osobitnej mriežke, ako
možno vidieť na Obr. 3.
Každá z máp zobrazuje rozdelenie daného hlavného komponentu na mriežke, kde studené
farby (modrá) indikujú nízke hodnoty a teplé farby (červená) indikujú vysoké hodnoty.
Nakoľko jednotlivé mapy sú v podstate rôznym pohľadom na tú istú mriežku, každý jeden
špecifický bod predstavuje rovnaký uzol aj na všetkých ostatných mapách. Preto môžu byť
charakteristiky SOM modelu identifikované skúmaním jednotlivých máp.

Obr. 2 SOM mriežka ako výstup z klastrovej analýzy

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Obr. 3 SOM mriežky jednotlivých parametrov

Zdroj: Vlastné spracovanie
Nakoľko sa jednotlivé klastre nesprávajú úplne homogénne, je náročné určiť, ktoré klastre
vyšli v analýze ako najlepšie. Ak má jeden klaster vysoké pozitívne hodnoty v 3 ukazovateľoch,
tak má zase nízke hodnoty v ostatných. Ak by sme to však predsa mali zhodnotiť, tak na základe
nášho subjektívneho názoru by to bolo nasledovne.
Aby sme predišli nezrozumiteľnosti textu, tak namiesto plných názvov ukazovateľov
budeme používať označenie hlavných komponentov, ako je tomu na mapách, a to teda
nasledovne:
• PC1 - Financial structure ratios (6 ukazovateľov)
• PC2 - Financial and debt service ratios (7 ukazovateľov)
• PC3 - Profitability ratios (10 ukazovateľov)
• PC4 - Activity and technical ratios (2 ukazovatele)
• PC5 - Working capital ratios (4 ukazovatele)
Spoločnosti v klastri A môžeme popísať ako tie s najlepšou výkonnosťou. Sú
charakterizované vysokou mierou ukazovateľov PC2, PC3 a PC5, aj keď majú nízke hodnoty
ukazovateľov PC1 a PC5. V skupinách PC1 a PC5 je zastúpený malý počet ukazovateľov, preto
ich významnosť berieme do istej miery s rezervou. Klaster B pozostáva takisto z relatívne dobre
výkonných firiem a predstavuje najväčší priestor na mape, obsahuje teda najvyšší počet firiem.
Je charakterizovaný o niečo nižšou mierou PC2 a PC3, no má zase vyššiu mieru PC1. Klaster
C vyniká najmä najvyššou mierou PC4, no z pohľadu ostatných ukazovateľov je priemerný.
Klaster D vyniká zase najvyššou mierou PC5 a za zmienku stojí vyššia miera PC1. Čo sa týka
klastra E, tak ten má výrazne vyššiu mieru PC3 ako ostatné klastre. Klastre F a G sú hodnotené
ako spoločnosti s najhoršou výkonnosťou a nevynikajú v žiadnej zo skupiny ukazovateľov.
Okrem základnej analýzy sme uskutočnili aj detailnejšiu analýzu, a konkrétne sme sa
sústredili na nami sledovanú referenčnú firmu SK_F41_0.
Ako možno vidieť na Obr. 4, v roku 2005 sa firma nachádzala na východiskovom bode
v klastri B, ktorý sme ohodnotili ako druhý najlepší. Údaje za referenčnú firmu boli dostupné
až od roku 2005. V priebehu nasledujúcich rokov sa jej výkonnosť postupne blížila k najhoršie
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hodnotenému klastru G, a v roku 2008, s nástupom hospodárskej krízy, sa jej výkonnosť začala
rapídne zhoršovať. Vrchol nastal v roku 2011, kedy mala firma výkonnosť znázornenú v
pravom dolnom cípe klastru, a teda jej výkonnosť bola najnižšia. Tento fakt je v súlade s tým,
že hospodárska kríza sa v plnom rozsahu na Slovensku prejavila až v rokoch 2010-11. V rokoch
2012 a 13 je možné pozorovať postupné zlepšovanie výkonnosti spoločnosti a v roku 2013
najväčšie priblíženie sa ku klastru B, kde sa firma pôvodne nachádzala.
Vykonali sme aj komparatívnu analýzu, a výkonnosť nami sledovanej spoločnosti
SK_F41_0 sme porovnávali s porovnateľnou poľskou spoločnosťou PL_F41_1b. Jedná sa
rovnako o spoločnosť podnikajúcu v rovnakom odvetví Výstavba budov a rovnako
klasifikovanú ako malý podnik.
Túto firmu by sme mohli hodnotiť ako výkonnejšiu, nakoľko sa jej výkonnosť nachádza
v hornej časti klastra B a veľmi blízko najlepšie hodnoteného klastra A. Východiskovou
pozíciou poľskej firmy bol najhorší klaster G, no bolo to na prelome medzi klastrami G a B.
V roku 2006 je možné pozorovať značnú zmenu k lepšiemu, kde sa firma nachádza vo výkonnej
hornej časti klastra B, a v rokoch 2007 – 2010 sa to dokonca zlepšuje a firma sa dostane aj do
klastra A. V roku 2011, a teda s oneskorenými dôsledkami krízy je možné vidieť prepad do
horšieho klastra F a v roku 2013 dokonca ešte väčší prepad do klastra G.
Ak by sme teda mali tieto firmy porovnať, tak zvolená slovenská spoločnosť mala lepší
východiskový bod v roku 2005 a teda aj vyššiu výkonnosť, ktorá sa však s príchodom krízy
značne prepadla. Pozitívnym znakom je zlepšovanie výkonnosti a blíženie sa k príslušnosti
k pôvodnému klastru B. Poľská spoločnosť mala horší východiskový bod než slovenská, no
v rokoch 2006-2010 bola jej výkonnosť o dosť lepšia než u slovenskej spoločnosti.
S príchodom krízy je však možné vidieť veľký prepad a firme sa nedarí zotavovať sa, v roku
2013 jej výkonnosť poklesla ešte viac.

Obr. 4 Príslušnosť referenčnej slovenskej firmy a porovnateľnej poľskej firmy ku klastrom v priebehu
rokov 2005-2013

Zdroj: Vlastné spracovanie

VÝPOČTOVÁ ŠTATISTIKA [COMPUTATIONAL STATISTICS] 2015

25

6. Záver
V tomto príspevku sme použili metódu samoorganizujúcich sa máp na vykonanie
multidimenzionálneho finančného benchmarkingu v európskych firmách, ktorých predmetom
činnosti je stavebníctvo. S problémom výberu vhodných finančných ukazovateľov sme sa
vysporiadali použitím Analýzy hlavných komponentov (PCA). Na odstránenie problému
extrémnych hodnôt sme použili metódu s názvom winsorizing a na imputáciu chýbajúcich dát
sme použili nahradenie mediánom.
Výsledkom analýzy je ľahko interpretovateľný SOM model vhodný pre vizuálny finančný
benchmarking. Firmy s lepšou finančnou výkonnosťou sa v tomto modeli znázornili v klastri
s červenou farbou, zatiaľ čo firmy s horšou výkonnosťou v klastroch s modrou farbou. Môžeme
zhodnotiť, že danou analýzou sme mohli posúdiť výkonnosť vybranej slovenskej stavebnej
firmy počas viacerých rokov. Rovnako sme mohli vybranú firmu porovnať s porovnateľnou
spoločnosťou z Poľska. Pri oboch firmách bol viditeľný vplyv krízy v roku 2008, a podľa
modelu SOM sa dalo z mapy jasne vizuálne vyčítať ako sa menila finančná výkonnosť týchto
firiem.
Podnetom pre ďalší výskum by mohla byť analýza v inom sektore, príp. s väčším
množstvom dát a s porovnateľnejšími finančnými ukazovateľmi. Načrtli sme teda možnosť
využitia tejto metódy aj na hĺbkovú analýzu a implementáciu v bežných firemných
podmienkach.
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Analýza subjektívneho zdravia obyvateľov Slovenska pomocou logistickej
regresie
Analysis of Self-Rated Health of Slovak Residents with Logistic Regression
Daniel Gábris
Abstract: This article is about analysis of self-rated health with logistic regression, based on
the data from survey EHIS 2009 in Slovak Republic. Resulting model confirmed significant
influence of occurrence of certain illnesses, socioeconomic factors and lifestyle factors on selfrated health of an individual, resident of SR. Based on results there are interpretations and
opportunities for further analysis.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou subjektívneho zdravia pomocou logistickej regresie
a vychádza pritom z údajov výberového zisťovania EHIS 2009 na Slovensku. Výsledný model
potvrdil významný vplyv výskytu vybraných chorôb, vybraných socioekonomických faktorov
a faktorov životného štýlu na subjektívne zdravie jednotlivca, občana SR. Na základe toho sú
formulované interpretácie a možnosti pre ďalšie analýzy.
Key words: self-rated health, logistic regression, EHIS 2009, socioeconomic variables, health
status, lifestyle
Kľúčové slová: subjektívne zdravie, logistická regresia, EHIS 2009, socioekonomické
premenné, zdravotný stav, životný štýl

Úvod
Pod pojmom subjektívne zdravie sa rozumie pocit zdravia, ktoré na sebe hodnotí jednotlivec
sám bez pomoci tretej osoby. Zdravie a taktiež aj pocit zdravia ovplyvňuje ľudskú spokojnosť
a vnímanú kvalitu života, preto sa o túto veličinu zaujíma aj Európska únia, ktorá cez Eurostat
deleguje členským krajinám raz za 5 rokov vykonávať Európske zisťovanie o zdraví (ďalej iba
EHIS). Na základe údajov z tohto zisťovania potom vznikajú národné aj európske štatistické
publikácie, ktoré poskytujú prehľady o tomto jave. Pocit zdravia je komplexnou premennou,
ktorá závisí nielen od skutočného zdravotného stavu jednotlivca, ale aj od jeho subjektívnych
pocitov, životného štýlu a prístupu k zdravotnej starostlivosti a tiež aj od socioekonomických
faktorov. Aby sa čo najviac maximalizoval pozitívny pocit ľudí zo života a ich vnímaná kvalita
života a identifikovali sa ohrozené skupiny ľudí a faktory vplývajúce na pocit zdravia človeka,
tak má zmysel skúmať túto veličinu.
Popis dátového súboru a prípravy dát
Zisťovanie EHIS 2009 bolo realizované v období september a október 2009 na vzorke 4972
respondentov zo súkromných domácností s tým, že jednotlivé dotazníky boli vážené na
populáciu s počtom 4 576 185 obyvateľov SR. Zber údajov bol realizovaný Štatistickým
úradom SR (ďalej ŠÚ SR). Údaje sa zbierali formou osobného rozhovoru na základe
pripraveného dotazníka. Opytovateľ (vyškolený pracovník) zapisoval údaje do papierového
dotazníka na základe odpovedí respondenta (t.j. Metóda PAPI (Pen and Paper Interviewing) dotazníkové šetrenie pomocou ceruzky a papiera). Dotazník EHIS pozostával zo štyroch
modulov, ktoré obsahovali predovšetkým všeobecné otázky o zdraví a zdravotnom stave,
zdravotnej starostlivosti, faktoroch ovplyvňujúcich zdravie a základných informáciách
o respondentovi a jeho domácnosti (Gerhardtová, 2011).
Zozbierané údaje na ŠÚ SR spracovali podľa metodológie vytvorenej Eurostatom a údaje sú
distribuované vo formáte CSV. Dáta EHIS 2009 za SR sme už skúmali v bakalárskej práci.
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Pomocou chí-kvadrát testov sme analyzovali asociáciu medzi subjektívnym zdravím a inými
faktormi. Výsledky preukázali všeobecne nevýznamný vplyv prostredia a významný vplyv
socioekonomických premenných na subjektívne zdravie. Rozhodli sme preto v tomto príspevku
pokračovať cestou skúmania subjektívneho zdravia pomocou vybraných socioekonomických
premenných (príjem, vzdelanie, pracovné zaradenie, ekonomické postavenie) a rozšíriť model
taktiež o zdravotný stav (vplyv toho, či človek niekedy v živote mal určité ochorenie alebo
poruchu) a vybrané premenné životného štýlu (obezita, konzumácia alkoholu, aktívne a pasívne
fajčenie). Pre náročnosť analýzy sme sa nateraz vyhli skúmaniu vplyvu prístupu
k zdravotníctvu a vplyvu rôznych psychických a fyzických obmedzení, pretože sa jedná
o niekoľko desiatok premenných. Toto môže byť v budúcnosti predmetom ďalšej analýzy.
Skúmaná závislá premenná subjektívne zdravie mala v dotazníku sedem rôznych odpovedí: 1
– veľmi dobré, 2 – skôr dobré, 3 – ani dobré ani zlé, 4 – skôr zlé, 5 – veľmi zlé, 8 – nevie, 9 –
odmietol odpovedať. Aby bolo možné premennú skúmať logistickou regresiou, odpovede 1 a 2
sme označili číslom 1, odpovede 3 – 5 číslom 0 a záznamy s odpoveďami 8 a 9 sme z dát
vylúčili. Výsledkom bola binárna premenná s dvoma možnosťami: 1 – cíti sa zdravý, 0 – necíti
sa zdravý.Ďalej prebiehali drobné úpravy dát pozostávajúce hlavne z prekódovania
premenných do formátov vhodných pre logistickú regresiu, vylučovanie chýbajúcich hodnôt,
spájanie odpovedí, pokiaľ išlo o kategorickú premennú s 10 odpoveďami a podobne. Čo sa týka
samotnej analýzy, pri rozhodovaní o akejkoľvek hypotéze bola použitá hladina významnosti 5
percent.
Model logistickej regresie
Logistická regresia je metódou modelovania podmienenej pravdepodobnosti jednej obmeny
kategoriálnej premennej v závislosti od iných premenných. Aby sa regresia dala použiť, závislá
premenná sa transformuje na spojitú hodnotu, ktorá je funkciou pravdepodobnosti obmeny,
ktorú modelujeme. Vzťah medzi pravdepodobnosťou a vektorom vysvetľujúcich premenných
má nelineárny charakter a použitím logitovej transformácie dostaneme lineárny vzťah
(Stankovičová – Vojtková, 2007). Výsledkom transformácie je rovnica, ktorá vyjadruje
lineárny vzťah logaritmu šancí (angl. odds) a vybraných vysvetľujúcich premenných.

Na odhad parametrov sa najčastejšie používa metóda maximálnej vierohodnosti (ML), ktorá nemá
požiadavku normality rozdelenia na premenné v modeli. Odhady získame maximalizáciou
vierohodnostnej funkcie L (resp. jej upraveného logaritmu) vzhľadom na neznáme parametre modelu.
Táto metóda je výpočtovo veľmi náročná a vyžaduje si pomoc výpočtového softvéru. Odhad funkcie L
získame podľa nasledujúceho vzorca s tým, že sú bodové odhady podmienených pravdepodobností
modelovanej hodnoty pre všetky kombinácie vysvetľovaných premenných získané na základe
výberových dát (Stankovičová – Vojtková, 2007).

Na interpretáciu logistického modelu sú používajú pomery šancí. Ak je ppodmienená
pravdepodobnosť výskytu želanej udalosti, za predpokladu výskytu určitej hodnoty pre nezávislé
premenné, tak šanca (angl. odds) je definovaná ako
. Pomer šancí (angl. odds ratio, OR) je potom
definovaný ako pomer dvoch rôznych šancí. Pomer šancí napovedá, ako sa zmení šanca na úspech
(pre modelovanú hodnotu výskytu udalosti) pri jednotkovej zmene danej nezávislej premennej
v prípade, že sa ostatné premenné nemenia. (Stankovičová – Vojtková, 2007). Napríklad ak pomer
šancí (OR) pre X = 1 oproti X = 0 je rovné 2, dá sa to interpretovať tak, že pri hodnote určitej
premennej rovnej 1 sú dvakrát vyššie šance dosiahnuť modelovanú udalosť (hodnotu binárnej závislej
premennej) oproti hodnote tejto premennej rovnej nule. Samozrejme za predpokladu, že hodnoty
ostatných premenných sa nemenia.
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Kvalita logistického modelu je posudzovaná tromi kategóriami ukazovateľov: miery
prediktívnej schopnosti (angl. predictive power), miery asociácie medzi nameranými
a predpovedanými hodnotami a miery GOF (GOF = Goodness of fit). Do prvej kategórie patrí
napr. koeficient determinácie (R square), do druhej napr. počet zhodných a nezhodných párov
(Concordant, Discordant pairs) a do tretej rôzne testy ako napr. Pearsonov, Deviance, Hosmer
a Lemeshow test, prípadne menej zaužívané testy ako McCullaghov test, Farringtonov test
alebo USS test.
Ďalej sa budeme bližšie venovať problematike tzv. testov GOF, pretože sú v oblasti logistickej
regresie kľúčovými mierami pre prijatie alebo zamietnutie modelu. Výsledkom týchto testov je
zvyčajne p-hodnota, podľa ktorej sa buď prijme alebo zamietne nulová hypotéza. V tomto
prípade je nulovou hypotézou prijateľnosť daného modelu logistickej regresie. V softvéri SAS
EG sa dajú použiť aj Pearsonov a Deviance GOF testy, ktoré majú dobrú výpovednú hodnotu
iba v tom prípade, ak sa vstupné údaje dajú usporiadať do určitých skupín alebo profilov, podľa
všetkých rôznych kombinácií hodnôt premenných. Podmienkou tiež je, aby každý tento profil
mal aspoň 5 údajov (Allison, 2014). K tomu však často nedochádza, najmä keď je premenných
veľa, alebo je použitá spojitá premenná. Preto sa začal používať aj Hosmer a Lemeshow test,
tiež dostupný v SAS EG, ktorý agreguje údaje do skupín nie podľa kombinácií premenných,
ale podľa pravdepodobnosti nastatia udalosti, predpovedanej modelom logistickej regresie.
Chí-kvadrát testom sa porovnáva pre každú túto skupinu odlišnosť nameraných hodnôt od
očakávaných, pričom namerané hodnoty predstavujú početnosť existencie a neexistencie
udalosti (binárnej premennej) a očakávané hodnoty predstavujú sumu odhadovaných
pravdepodobností jednotlivých meraní v skupine. Počet stupňov voľnosti je počet skupín
(štandardne 10) znížený o 2, čiže 8 (Allison, 2014). Výsledkom je p-hodnota, ktorá znamená
prijatie alebo zamietnutie modelu. Samotní autori sa však už v roku 1997 vyjadrili, že rôzne
štatistické softvéry používajú rôzne počty skupín, do ktorých údaje agregujú. Dávajú tak
rozdielne výsledné hodnoty, pričom môže dôjsť aj k tomu, že identický model je ohodnotený
jedným štatistickým softvérom ako prijateľný a druhým ako neprijateľný (Hosmer a kol.,
1997). Je treba poznamenať, že k výberu počtu skupín neexistuje žiadna teória o ktorú by sa
dalo oprieť, výber je čisto intuitívny a subjektívny.
Existujú však ďalšie GOF testy, ktoré vo vzájomnej spolupráci môžu slúžiť ako náhrada
štandardne používaných testov. Sú to nasledovné testy:
1. Štandardizovaný Pearsonov test, ktorý vychádza z tohto vzorca pre údaje neagregované
do profilov:

Pričom je závislá binárna premenná s hodnotami 0 a 1 a je odhadovaná pravdepodobnosť
pre zodpovedajúcu hodnotu binárnej premennej založená na modeli. Výsledné hodnoty však
nemajú chí-kvadrát rozdelenie pokiaľ dáta nie sú agregované. Osius a Rojek preukázali, že
testovacia štatistika má asymptotické normálne rozdelenie s priemerom a odchýlkou, ktoré
odvodili. Následne testovaciu štatistiku štandardizovali – t.j. odčítaním priemeru a vydelením
odchýlkou sa dopracovali k testovacej štatistike s približne normálnym rozdelením.
McCullaghov a Farringtonov test sú iba variáciami na tento štandardizovaný Pearsonov test,
s tým že sa líšia iba v odvedení priemeru a odchýlky a teda majú jemne odlišné hodnoty
(Allison, 2014).
2. Nevážená suma štvorcov (angl. Unweighted Sum of Squares – USS) so vzorcom:
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Táto štatistika má tiež asymptotické normálne rozdelenie, pričom Hosmer a kol. uvádzajú
odvodenie priemeru a odchýlky (Hosmer a kol., 1997) ktoré sa použijú na jeho štandardizáciu
aby sme dostali testovaciu štatistiku s normálnym rozdelením.
Tieto testy sme použili aj v našich výpočtoch, ako podporné ku testom zaužívaným.
Aplikácia metódy vo výpočtovom softvéri
Čo sa týka aplikácie v softvéri, použili sme procedúru PROC LOGISTIC v prostredí SAS EG,
pričom sme urobili drobné úpravy v kóde, ktoré spočívali hlavne v zmene referenčných skupín,
pre ktoré sa porovnáva pomer šancí (angl. odds ratio). Keďže sme si chceli byť istí
prijateľnosťou modelu, použili sme GOF testy, ktoré štandardne SAS EG neobsahuje, na tento
účel sme z webu získali a prispôsobili tzv. GOFLOGIT makro, ktorého autorom je p. Oliver
Kuss (Kuss, 2001). Na základe odporúčania p. Paula Allisona v jeho článku (Allison, 2014),
sme upravili výpočet p-hodnoty v Osiusovom a McCullaghovom teste na obojstranný, miesto
pôvodne jednostranného. Pre modely sme používali logitovú transformačnú funkciu.
V samostatnej logistickej regresii sme najprv skúmali socioekonomické premenné a ich vplyv
na subjektívne zdravie, pričom sme vylúčili vzdelanie ako nevýznamnú premennú
a ekonomické postavenie pre jeho malú výpovednú hodnotu (súvisí s vekom a pohlavím).
Výsledky GOF testov indikovali, že model je prijateľný. Ďalej sme v samostatnej regresii
skúmali vplyv 21 ochorení, pričom sa jednalo o binárne premenné (výskyt daného ochorenia
niekedy v živote, alebo jeho absencia). Miery asociácie a prediktívnej schopnosti boli v tomto
modeli o trochu vyššie ako v socioekonomickom, avšak niektoré GOF testy indikovali
neprijatie daného modelu. Z toho vyplynulo, že by bolo treba pridať do modelu ďalšie
premenné, prípadne pridať interakčné a alebo nelineárne premenné.
Rozhodli sme sa preto skúsiť vytvoriť komplexnejší model spojením dvoch predchádzajúcich.
Tu sa nám viaceré premenné (z oblasti chorôb) ukázali nevýznamné. Na doplnenie sme skúšali
do modelu pridať ešte premenné súvisiace so životným štýlom, a to konkrétne výskyt obezity
u daného respondenta a premenné súvisiace s alkoholom, fajčením a drogami. Čo sa týka drog,
skúmané premenné sa týkali užívania drog a kontaktu s ľuďmi, ktorí ich užívajú, z týchto sa
žiadna neukázala významná. Z kategórie premenných súvisiacich s alkoholom sa preukázala
významná frekvencia konzumácie alkoholu počas posledných 12 mesiacov a z kategórie
premenných súvisiacich s fajčením bola významná iba premenná o frekvencii vystavenia
tabakovému dymu v uzavretých priestoroch na pracovisku.
Výsledný model logistickej regresie obsahoval 22 premenných, z toho 16 premenných
týkajúcich sa zdravotného stavu, 3 socioekonomické premenné (vek, príjem domácnosti,
pracovné zaradenie) a 3 premenné životného štýlu (obezita, konzumácia alkoholu za posledný
rok, pasívne fajčenie na pracovisku). Všetky spomenuté premenné sú kategoriálne, model
neobsahuje žiadne spojité premenné. Z dôvodu vyššieho počtu premenných vzniklo až 2980
unikátnych profilov nezávislých premenných, čo v pomere k počtu záznamov znamená, že
zaužívané GOF testy ako Pearsonov, Deviance alebo Hosmer a Lemeshow by mohli mať
skreslené hodnoty (Allison, 2014), preto sme brali do úvahy ako podporné testy aj iné, už vyššie
spomenuté. Všetky použité GOF testy však preukázali prijateľnosť tohto modelu.Vybrané
ukazovatele kvality výsledného modelu sú uvedené v tabuľke 1 a pomery šancí pre premenné
v modeli sú uvedené v tabuľke 2. Sú to výsledky zo SAS-u upravené pre lepšiu prehľadnosť
v Exceli.
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Tabuľka 1: Miery kvality výsledného logistického modelu
Miery prediktívnej schopnosti – (štatistiky)
R-square
Max rescaled R-square
Miery asociácie (štatistiky)
Počet zhodných/nezhodných/zmiešaných párov
Plocha pod ROC krivkou
Goodness of Fit Testy (p-hodnoty)
Pearson
Deviance
Hosmer and Lemeshow
Osius
McCullagh
Farrington
USS test
Zdroj: Vlastné výpočty z údajov EHIS 2009

0.4236
0.5721
89.2/10.8/0
89.20
0.194
1.000
0.531
0.968
0.962
1.000
0.402

Tabuľka 2: Pomery šancí pre premenné vo výslednom modeli
Vekové kategórie
Veková skupina 35 - 44 vs 25 - 34
0.494
Veková skupina 45 - 54 vs 25 - 34
0.294
Veková skupina 55 - 64 vs 25 - 34
0.236
Veková skupina 65 - 74 vs 25 - 34
0.239
Veková skupina 75 + vs 25 – 34
0.138
Pracovné zaradenie (Kódy ISCO-88 COM)
Pracovné zaradenie 3 vs 2
0.540
Pracovné zaradenie 4 vs 2
0.481
Pracovné zaradenie 5 vs 2
0.519
Pracovné zaradenie 6 vs 2
0.344
Pracovné zaradenie 7 vs 2
0.445
Pracovné zaradenie 8 vs 2
0.412
Pracovné zaradenie 9 vs 2
0.230
Kategórie príjmu
Príjem domácnosti do 370 eur vs 911 - 1250 eur
0.475
Príjem domácnosti 371 - 620 eur vs 911 - 1250 eur
0.701
Príjem domácnosti 621 - 910 eur vs 911 - 1250 eur
0.738
Frekvencia konzumácie alkoholu za posledný rok
Raz za mesiac príp. menej vs Nikdy
1.638
2 - 4 krát za mesiac vs Nikdy
1.515
2 - 3 krát za týždeň vs Nikdy
2.373
Zdroj: Vlastné výpočty z údajov EHIS 2009

Výskyt vs Absencia
(binárne premenné)
Obezita
Astma
Bronchitída
Infarkt
Angína
Vysoký Tlak
Reumatoidná artritída
Osteoartritída
Porucha dolného chrbta
Porucha krku
Cukrovka
Žalúdočný Vred
Rakovina
Bolesť hlavy
Úzkosť Výskyt
Depresia
Trvalá porucha kvôli úrazu

0.676
0.482
0.392
0.270
0.350
0.389
0.387
0.299
0.413
0.613
0.309
0.375
0.234
0.637
0.345
0.231
0.347

Dôležité je tiež poznamenať že tieto výsledky pochádzajú z modelu, kde nebolo použité
váženie na celú populáciu. Výsledky pre populáciu obsahujú takmer identické výsledky, ktoré
sa líšia iba o stotiny. Tento model sme sem neuviedli preto, lebo nie je možné potvrdiť jeho
prijateľnosť GOF testami, keďže pri veľkom počte pozorovaní aj akákoľvek malá odchýlka je
pre testy významná a tak sú ich výsledky značne skreslené. Druhá dôležitá poznámka je, že sme
uviedli iba pomery šancí, ktoré boli štatisticky významné, t.j. ich 95% intervaly spoľahlivosti
neobsahovali číslo 1.
Interpretácie a odporúčania
Interpretácia sa týka predovšetkým výskytu a absencie určitých premenných v modeli,
dôležitosti niektorých premenných v modeli (podľa Waldovej chí-kvadrát štatistiky) a taktiež
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vyčíslenie pomeru šancí medzi kategóriami vysvetľujúcich premenných.Na základe týchto
informácií môžeme povedať, že je tu niekoľko ohrozených skupín, ktorým by sa malo venovať
väčšia pozornosť. Sú to tieto ohrozené skupiny:
Fajčiari, ľudia užívajúci drogy:Alarmujúce sú predovšetkým štatistiky súvisiace so životným
štýlom, kde by sme predpokladali, že na subjektívne zdravie bude vplývať fajčenie alebo drogy,
čo sa však nepreukázalo štatisticky významné. Môžeme teda povedať, že napriek tomu, že si
ľudia na Slovensku fajčením a užívaním drog vo veľkej miere ničia zdravie, tak ich subjektívne
zdravie to neovplyvňuje, čiže si to neuvedomujú alebo nechcú priznať, čo nie je dobré. Vplyv
fajčenia na vlastné zdravie si ľudia uvedomujú skôr iba v prípade pasívneho fajčenia na
pracovisku.
Ľudia vo vyššom veku:Ak zoradíme premenné v modeli podľa Waldovej štatistiky, tak prvý
v poradí je vek, čo je prirodzené, že práve tento má na subjektívne zdravie najsilnejší vplyv.
Ľudia vo veku 65-74 majú až 4,18 krát nižšie šance cítiť sa zdravo oproti ľudom vo veku 2534, a ľudia nad 75 až 7,24 krát nižšie šance. Toto môže byť prirodzené, pretože s vekom sa
zhoršuje zdravotný stav človeka, avšak zdôrazňuje to, že dôchodcovia majú znížené šance mať
kvalitný život, a tak by sa mala venovať vyššia starostlivosť o ich život. Skúmanie toho do akej
miery na subjektívne zdravie dôchodcov vplývajú ďalšie premenné môže byť predmetom
ďalšej analýzy.
Pomocné profesie:Zo socioekonomických premenných má pomerne silný efekt pracovné
zaradenie, s tým, že najhoršie sú na tom práve pomocné profesie, ako upratovači, pomocníci
v poľnohospodárstve, lesníctve, stavebníctve, pouliční predavači a podobne. Ľudia v týchto
profesiách majú až takmer 3,80 krát nižšie šance cítiť sa zdravo oproti pracovníkom
špecialistom, ktorí sú majú odbornú duševnú prácu.Ďalšia analýza by bola potrebná na zistenie,
ktoré premenné vplývajú na subjektívnezdravie tejto kategórie pracovníkov.
Ľudia z domácností s nízkym príjmom: Posledná významná zo socioekonomických
premenných je interval príjmu domácnosti respondenta, tu pomer šancí hovorí, že ľudia
z domácnosti z nízkym príjmom (do 370 eur v čistom) majú 2,10 krát nižšie šance cítiť sa
zdravo oproti ľudom z domácností z vyšším príjmom (911 – 1250 eur v čistom).
Ľudia trpiaci vysokým tlakom: Z premenných týkajúcich sa zdravotného stavu má najsilnejší
vplyv práve výskyt vysokého tlaku. Ľudia, ktorí niekedy v živote trpeli vysokým tlakom majú
oproti tým ktorí nikdy netrpeli, až 2,57 krát nižšie šance cítiť sa zdravo. Napriek tomu, že
vysoký tlak nie je najvážnejšia z chorôb, má z chorôb, ktoré sa dostali do modelu najsilnejší
vplyv na subjektívne zdravie (najvyššia hodnota Waldovej štatistiky). Táto informácia je
užitočná, lebo indikuje, že títo ľudia sú ohrozenou skupinou, čo sa týka kvality života.
Ľudia trpiaci ďalšími chorobami:Po výskyte vysokého tlaku bolo z chorôb ešte niekoľko, ktoré
mali vyššie hodnoty Waldovej štatistiky, uvedieme preto ich pomery šancí. Ľudia s výskytom
osteoartritídy/artrózy majú až 3,34 krát nižšie šance cítiť sa zdravo oproti ľudom bez jej
výskytu, ľudia s výskytom poruchy dolnej časti chrbta alebo inej chronickej chrbtovej poruchy
majú 2,42 krát nižšie šance cítiť sa zdravo oproti ľudom bez ich výskytu. Ľudia s výskytom
cukrovky majú 3,23 krát nižšie šance cítiť sa zdravo oproti ľudom bez jej výskytu. Ľudia
s výskytom žalúdočného alebo dvanástnikového vredu majú 2,67 krát nižšie šance cítiť sa
zdravo oproti ľudom bez ich výskytu. Ľudia s výskytom reumatoidnej artritídy majú 2,58 krát
nižšie šance cítiť sa zdravo oproti ľudom bez jej výskytu.
Ďalej sme tiež zistili nasledovné skutočnosti:
Vplyv konzumácie alkoholu počas posledných 12 mesiacov preukázal významný vplyv na
subjektívne zdravie. Prekvapivým výsledkom bolo to, že ľudia, ktorí posledný rok pili alkohol
2 – 3 krát týždenne mali až 2,37 krát vyššie šance cítiť sa zdravo oproti ľudom, ktorí za posledný
rok nepili alkohol vôbec.
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Choroby ktoré sa do modelu nedostali: Mozgová mŕtvica/príhoda, rôzne druhy alergií, cirhóza
pečene, problémy s ovládaním močového mechúra a kategória „iné psychické zdravotné
problémy“. Tieto nepreukázali významný vplyv na subjektívne zdravie. Táto skutočnosť by
stála za ďalšiu analýzu, z akého dôvodu k tomu došlo.
Záver
Na základe analýzy subjektívneho zdravia pomocou logistickej regresie boli
identifikované spomedzi vybraných premenných tie, ktoré sú štatisticky významné na hladine
významnosti 5%. Prijateľnosť výsledného modelu je potvrdená viacerými Goodness-of-Fit
testami, štandardnými aj dodatočnými, pričom na výpočet dodatočných mier bolo použité tzv.
GOFLOGIT SAS Makro.
Z výsledkov vyplýva, že na subjektívne pocity zdravia občana SR vplýva skutočný
zdravotný stav respondenta, jeho vek, príjem, pracovné zaradenie a vybrané premenné
životného štýlu. V článku boli uvedené aj bodové odhady pomerov šancí týchto premenných
a z toho boli následne identifikované ohrozené skupiny, ktorým by sa v oblasti subjektívneho
zdravia mala venovať bližšia pozornosť a ďalšia analýza. Ide predovšetkým o ľudí vo vyššom
veku, fajčiarov, pomocné profesie, ľudia z domácností z nízkym príjmom, ľudia trpiaci
vysokým tlakom a inými chorobami so silným vplyvom na skúmanú premennú.
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Sobášnosť obyvateľstva v Poľsku
Nuptiality of population in Poland
Mária Hebanová
Abstract: The aim of the article is to provide comprehensive picture of development of nuptiality
in Poland between years 2002 and 2013. Nuptiality is one of the most important demographic
processes and has in demography a significant position, therefore a considerable attention is
dedicated to it. Thesis is focused on analysis of basic indicators of mariage rate and age structure in
given time series. Differences and similarities between fiances are analysed, special focus is given
on comparison with Slovak Republic.
Abstrakt: Cieľom danej práce je poskytnúť ucelený obraz o vývoji sobášnosti v Poľskej republike
od roku 2002 do roku 2013. Sobášnosť ako jeden z najdôležitejších demografických procesov má
v demografii významné postavenie a preto je jej venovaná značná pozornosť. Práca sa zameriava
na rozbor základných ukazovateľov sobášnosti a vekových štruktúr v danom časovom rade. Skúma
rozdiely a podobnosti medzi snúbencami, osobitne sa venuje porovnaniu so Slovenskou republikou.
Key words: Poland, nuptiality, crude and specific rates
Kľúčové slová: Poľsko, sobášnosť, hrubé a špecifické miery
JEL classification: J120

1. Úvod
Sobášnosť obyvateľstva sa radí medzi demografické procesy, ktoré sú dôležité najmä z
dôvodu reprodukcie obyvateľstva. Vstup do manželstva dvoch ľudí automaticky predpokladá
ich snahu o založenie rodiny v blízkom alebo budúcom čase. Sobášnosti sa momentálne venuje
veľká pozornosť, ktorá je spôsobená najmä poklesom pôrodnosti a rastom úmrtnosti.
Všeobecne je známe, že kým sobášnosť vo väčšine krajín klesá rozvodovosť naopak stúpa.
Nielen na Slovensku, ale už aj v Poľsku je charakteristický vyšší vek pri sobáši, nižší počet
manželstiev, znižovanie podielu slobodných snúbencov, čo sa odráža na demografickej stránke
krajiny.
2. Hrubá miera sobášnosti
V sledovanom období v rokoch 2002 – 2013 sa v krivke absolútnych počtov sobášov v
Poľsku prejavujú výrazné zmeny. V počiatočnom roku 2002 počet sobášov predstavoval
hodnotu 191 935. V roku 2004 zase naopak stav mierne poklesol a od 2005 roku prudko a
výrazne stúpol počet sobášov a kulminoval v roku 2008, kedy sa pred „oltár“ postavilo 257 744
párov. Táto zreteľná a veľmi podstatná zmena je ľahko vysvetliteľná prudkým nárastom
živonarodených v minulosti. V 70. a 80. rokoch 20. storočia nastal v Poľsku veľký boom
živonarodených, ktorý bol zase „ozvenou“ demografického boomu živonarodených v
povojnovom období. V povojnovom roku 1955 sa totiž narodilo 723 800 detí a o 28 rokov sa
zopakoval ten istý trend, kedy sa v roku 1983 narodilo okolo 723 600 detí (Zakład Demografii
i Gerontologii Społecznej UŁ, 2008). Na Slovensku sa uskutočnila podobná situácia, kedy sa v
povojnových rokoch kompenzačného charakteru a v 70. rokoch 20 storočia dôsledkom
pronatalitných opatrení a zmien vo vekovej štruktúre úroveň pôrodnosti zvýšila (Mládek a kol.,
2006). Od roku 2009 až do 2013 hodnoty spadli na úroveň hrubej miery 4,69 ‰. Za 4 roky tým
pádom klesol počet sobášov až na hodnotu 180 396, čo predstavuje drastický pokles o 70 398
sobášov a o takmer 72 %. Szukalski (2012) uvažuje o tom, či tento pokles počtu nových manželstiev
nie je konzekvenciou zvyšovania modálneho veku pri uzatvorení sobáša najpočetnejších ročníkov
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povojnového maxima narodených. Potrebné je pripomenúť aj finančnú krízu v roku 2008
(euroactiv, 2012), ktorá svojím globálnym vplyvom ovplyvnila ekonomiky celého sveta vrátane
poľskej a Szukalski (2012) sa domnieva istého účinku aj na proces sobášnosti, keď hospodárske
problémy znechucujú párom rozhodovanie o vstupe do manželstva.
Graf č. 1 Hrubá miera sobášnosti v Poľskej a Slovenskej republike v rokoch 2002 - 2013

3. Priemerný vek pri prvom sobáši
Priemerný vek pri prvom sobáši je vek, v ktorom slobodní snúbenci uzavrú manželstvo
(Jurčová, 2005). Za posledné roky tento vek výrazne stúpol nielen v Poľsku či v krajinách
Európy, ale aj na celom svete. Nie je to však nič prekvapujúce, v súvislosti s druhým
demografickým prechodom sa to, naopak, stáva pravidlom a veľmi dôležitou skutočnosťou.
Priemerný vek pri prvom sobáši sa pravidelne každým rokom zvyšuje aj u mužov aj u žien
súčasne. V roku 2002 dosahoval hodnotu 26,29 roka u mužov, u žien je vždy nižší – 24 rokov.
Za 11 rokov sa priemerný vek zvýšil u oboch pohlaví, u mužov o 2,28 roka a u žien o 2,4 roka.
Priemerný vek bol v roku 2013 u mužov 28,57 a u žien 26,40 roka. Každoročne vzrastal
približne o 0,2 roka. Na Slovensku má trend neskoršieho uzatvárania manželstiev trochu prudší
a výraznejší charakter. Za 11 rokov vzrástol priemerný vek pri prvom sobáši u mužov až o 3,57
roka, z hodnoty 27,12 na 30,69 roka Priemerný vek pri prvom sobáši u žien mal podobný ráz
ako u mužov, keď sa za dané časové obdobie zvýšil o 3,53 roka a to konkrétne z 24,58 v roku
2002 na 28,11 v roku 2013. Vyšší vek pri vstupe do prvého manželstva je viditeľný viac na
Slovensku, najväčší dôvod môžeme pripisovať konzervatívnejšiemu Poľsku a vysokému
percentu katolíckeho vyznania v krajine.
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Graf č. 2 Priemerný vek pri prvom sobáši v Poľskej republike v rokoch 2002 – 2013

Zvyšovanie priemerného veku pri prvom, ale aj pri všetkých sobášoch priamo súvisí s druhým
demografickým prechodom, kde sa zmeny rodinného správania prejavujú okrem iného odkladaním
vstupu do manželstva a už spomínaným rastom priemerného sobášneho veku a priemerného veku
pri prvom sobáši (Mládek, Širočková; 2004). Slobodní partneri, ale čoraz častejšie aj rozvedení či
ovdovení, volia možnosť kohabitácie ako lepšiu, rýchlejšiu a dostupnejšiu alternatívu manželstva.
V prvom rade najmä kvôli strachu z ďalšieho nevydareného manželstva (v prípade
predchádzajúceho rozvodu jedného alebo oboch partnerov), či kvôli samotnej narastajúcej
rozvodovosti. Mladí ľudia uprednostňujú kariéru pred svadbou a rodinou, boja sa „straty voľnosti“
či svojich zaužívaných zvykov a v neposlednom rade sa stala kohabitácia, teda voľný zväzok dvoch
partnerov, takmer módnym a životným štýlom týchto ľudí.

4. Štruktúra snúbencov podľa rodinného stavu
Pri tejto štruktúre sledujeme rodinný stav, teda „demografický, sociálny, právny a
štatistický znak, ktorý označuje stav osoby podľa väzby na manželstvo a rodinu“ (Jurčová,
2005). Rodinný stav alebo stav osoby sa rozdeľuje osobitne podľa mužov a žien na slobodný/
slobodná (osoby, ktoré ešte nikdy neuzavreli manželstvo), ženatý/vydatá (osoby, ktoré sa
nachádzajú v manželskom zväzku), rozvedený/rozvedená (osoby, ktorých manželstvo bolo
právne ukončené rozvodom) a vdovec/ vdova (osoby, pri ktorých bolo manželstvo ukončené
smrťou jedného z manželov).
Pre lepšie porovnávanie zmien, ktoré nastali v Poľsku pri sobášoch snúbencov podľa
rodinného stavu, som si vybrala roky 2002 a 2013. V roku 2002 do manželstva vstúpilo 166
373 párov z celkového počtu 191 935 sobášov. V percentuálnom podiele všetkých sobášov to
predstavuje hodnotu 86,68 % . Druhou najpočetnejšou skupinou sobášov sú sobáše
rozvedených mužov so slobodnými ženami, keďže ich podiel dosahuje 3,6 %, čo je oproti
sobášom slobodných pomerne malé a zanedbateľné percento. Percentuálny podiel 3,32 %
sobášov podľa rodinného stavu zo všetkých uzatvorených manželstiev tvoria snúbenci, ktorým
už najmenej jedno manželstvo nevyšlo, teda rozvedení muži s rozvedenými ženami. Sobáše
slobodných mužov s rozvedenými ženami tvoria 2,83 % a ich absolútny počet je 5440. Posledné
sobáše, ktoré presahujú 1 % z celkového podielu sobášov podľa rodinného stavu, sú medzi
vdovcami a vdovami, ktorých bolo v danom roku 2125. Ostatné sobáše podľa rodinného stavu
nepresahujú ani 1 % z celkového počtu. Situácia v roku 2013 sa oproti roku 2002 mierne
zmenila. Na vrchole pomyselného rebríčka sú stále sobáše slobodných párov, ich hodnota však
od roku 2002 mierne klesla. Kým v roku 2002 to bolo 86,68 %, v roku 2013 sa ich zosobášilo
menej – 82,03 %. Ďalej prevládajú sobáše rozvedených párov a ich podiel sa zvýšil oproti
skoršiemu roku o 2,02 % na hodnotu 5,34 %. Sobášov rozvedených mužov so slobodnou ženou
bolo 9090, teda 5,04 % a rozvedených žien so slobodnými mužmi o kúsok menej, 8290, čo
tvorí 4,6 % zo všetkých sobášov v roku 2013. Klesol počet sobášov vdovcov s vdovami.
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Celkový počet uzatvorených sobášov v danom roku bol 180 396. V tomto prípade je potrebné
spomenúť istú tendenciu alebo snahu o podobnosť medzi partnermi, resp. homogamiu znakov,
ktoré určujú sociálne postavenie novomanželov. Medzi tieto znaky patrí napr. vek, vzdelanie,
ekonomický status, trvalé bydlisko, religiozita a v niektorých prípadoch je nutné zahrnúť aj
rodinný stav. Môžeme konštatovať, že je logické, ak sa partneri okrem vyššie uvedených
znakov zamerajú pri hľadaní partnera na jeho rodinný stav a slobodní muži preto preferujú
slobodné ženy, rozvedení muži zase ženy, ktoré majú podobnú skúsenosť s rozvodom ako oni
a vdovci si vyberajú partnerky s podobným životným údelom, aký stretol ich a naopak
(Szukalski, 2011a).
Graf č. 3 Štruktúra sobášov podľa rodinného stavu v Poľskej republike v rokoch 2002 a 2013

2002

2013
5. Náboženská štruktúra snúbencov – cirkevné a civilné sobáše snúbencov
Pri náboženskej štruktúre snúbencov nesledujeme len jednotlivé cirkvi, v ktorých
vstúpili snúbenci cez cirkevný sobáš do stavu manželského, ale aj sobáše párov, ktoré sa
rozhodli uzatvoriť zväzok iba právnou cestou, takpovediac „na úrade“. Náboženská štruktúra
týchto snúbencov nám môže pomôcť si predstaviť aj celkovú náboženskú štruktúru daného
štátu, sledovať jeho vývoj v čase a vytvárať prognózy do budúcnosti. Patrí medzi dôležité
kultúrne znaky spoločnosti a má dôležitý vplyv na správanie obyvateľstva (Mládek a kol.,
2006). Po zavedení Konkordátu v roku 1993 sa Poliakom ponúkla možnosť sobášov civilnou
alebo cirkevnou cestou. V hlboko veriacej Poľskej republike, kde sa len v roku 2013 prihlásilo
ku katolíckej viere 86 % obyvateľstva, to umožnilo snúbencom uzavrieť sobáš v rámci svojej
cirkvi, podľa svojho náboženského vyznania.
V rozpätí rokov 2002 – 2013 sa absolútne počty civilných sobášov neustále zvyšovali, no v
roku 2013 ich počet poklesol zo 73 453 na 65. V tomto roku totiž poklesol celkový počet
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sobášov. Civilné sobáše tak na relatívnom podiele sobášov stúpali a naopak cirkevné neustále
klesali. Kým v roku 2002 tvorili civilné sobáše percentuálny podiel 26,57 % zo všetkých
sobášov, o 11 rokov sa podiel zvýšil na 36,48 %. Počet párov, ktoré sa zosobášili pred kňazom
alebo príslušným duchovným, teda uzatvorili cirkevný sobáš, od roku 2002 stúpal, z hodnoty
140 932 na 178 454 v roku 2008, kedy dramaticky začal klesať na hodnotu 114 592 v roku
2013. Tento počet klesal na úkor vzrastajúceho počtu civilných manželstiev. Percentuálny
podiel cirkevných sobášov však napriek všetkému neustále klesá z hodnoty 73,43 % v
počiatočnom roku na hodnotu 63,52 % v konečnom roku. Je teda zaznamenaný pokles o takmer
10 %. V prípade miest a vidieka sú obyvatelia vidieckych obcí viac naklonený do skladania
manželského sľubu pred oltárom ako obyvatelia miest. V mestách je totižto väčšia rôznorodosť
osôb iného vyznania alebo iných názorov na manželský život. Najväčšie mestá sú
charakteristické tým, že majú najnižšiu tendenciu uzavrieť cirkevný sobáš a vo všeobecnosti
platí, že čím menšie sídlo, tým vyšší podiel uzavretých cirkevných sobášov (Szukalski, 2010).
Graf č. 4 Podiel uzatvorených cirkevných a civilných sobášov v Poľskej republike v rokoch
2002 - 2013

6. Náboženská štruktúra cirkevných sobášov
Nakoľko je Poľská republika silne veriaca krajina s vysokým podielom katolíckeho
vyznania, má to silný vplyv aj na náboženskú štruktúru veriacich snúbencov. V celom danom
období sa najviac sobášili práve katolíci. Ich podiel predstavoval drvivú väčšinu všetkých
cirkevne uzavretých manželstiev. V roku 2002 tvorili 99,24 %. V prepočte na absolútne čísla
je to 139 857 sobášov zo 140 932 cirkevných sobášov. Za nimi nasledujú sobáše snúbencov
pravoslávnej cirkvi, ktorých sa však uskutočnili iba 506. Percentuálny podiel teda nedosahuje
ani 1 % - len 0,36 %. V evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa v roku 2002 uskutočnilo
229 sobášov, ktorých podiel je 0,16 %. Tretie najpočetnejšie sú sobáše v evanjelickej cirkvi
metodistickej – 121 (0,09 %), za ňou nasledujú sobáše Zelenosviatkovej – 74 (0,05 %), cirkvi
Bratskej jednoty baptistov – 46 (0,03 %) a Poľskokatolíckej cirkvi – 30 (0,02 %). Počty v
ostatných cirkvách sú už menšie ako 30 a ich podiely sú menšie ako 0,02 %. V tomto roku sa
spomedzi snúbencov nenašiel ani jeden s nezisteným vierovyznaním.
Za 11 rokov sú zmeny len veľmi málo badateľné. Katolícka cirkev si stále udržuje svoje
prvenstvo, jej podiel v roku 2013 poklesol oproti roku 2002 len o chabé 0,1 %. Pribudlo sobášov
Pravoslávnej cirkvi, tie sa zvýšili o 0,05 % a, no v absolútnych počtoch ide o pokles. Nakoľko
sa znižuje absolútny počet cirkevných sobášov, tak sa znížil aj absolútny počet sobášov v
Pravoslávnej cirkvi a to o 35 sobášov. Absolútne aj relatívne sa však zvýšil počet sobášov v
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Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania o 11 sobášov, resp. o 0,05 %. Zo všetkých ostatných
konfesií najvýraznejšie zmeny nastali v Evanjelickej cirkvi metodistickej, kedy počas 11 rokov
počet sobášov klesol zo 121 sobášov v roku 2002 na 5 sobášov v roku 2013. Môžeme teda
zhodnotiť, že v náboženskej štruktúre veriacich snúbencov za dané časové obdobie nenastali
výrazné zmeny, ktoré by nejak zreteľne zmenili danú štruktúru „k nepoznaniu“.
Graf č. 5 Náboženská štruktúra cirkevných sobášov v PR v roku 2002 a 2013

2002

2013
7. Hrubá miera rozvodovosti
Absolútne počty, ako aj relatívne ukazovatele rozvodovosti v Poľskej republike
každoročne rastú. V roku 2002 sa rozviedlo 45 414 manželských párov, maximum počtu
rozvodov bolo v roku 2006 a to 71 912. Od tohto roku po rok 2010 hodnoty klesali, od
nasledujúceho roku 2012 sa počet mierne zvýšil na 66 132. Počas celého daného obdobia
kategoricky prevažujú rozvody v mestách ako na vidieku, aj keď ich podiel sa stále rok čo
rokom zvyšoval. V roku 2002 tvorili rozvody obyvateľov z vidieka 18,5 % z celkového podielu
rozvodov. V roku 2013 už tvoria takmer jednu tretinu všetkých rozvodov. Po prepočítaní
rozvodov na 1000 obyvateľov dostávame relevantnejšie informácie o vývoji hrubej miery
rozvodovosti v krajine. V prvom rade má hrubá miera rovnaký trend v porovnaní s absolútnymi
hodnotami rozvodov, od roku 2002 stúpala do roku 2006, potom mierne poklesla a od roku
2011 stúpla. Z hodnoty 1,19 ‰ sa hrubá miera vyšvihla na maximum 1,89 ‰ a do roku 2013
poklesla o 0,17 promilového bodu na 1,72 ‰. Pri relatívnych hodnotách opäť vedú rozvody na
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vidieku, ich hrubá miera stúpala z 0,48 ‰ v roku 2002 na 1,06 ‰ v roku 2013. Za celé obdobie
sa teda zvýšila o 0,58 ‰, čo je viac ako zmena pri mestskom obyvateľstve, kde sa zvýšila o
0,49 ‰, so začiatočnou hodnotou 1,63 ‰ a konečnou 2,12 ‰.
Graf č. 6 Hrubá miera rozvodovosti v Poľskej a Slovenskej republike v rokoch 2002 - 2013

8. Separácie
Táto kategória separácií zahŕňa manželstvá, ktoré vstúpili do separácie a stále v nej
zotrvávajú. V roku 2002 do takejto separácie vstúpilo 2649 manželstiev a do roku 2013 ich
absolútny počet poklesol na 2216. Medzi týmito rokmi však došlo k mnohým zaujímavým
okolnostiam, vďaka ktorým sa v roku 2005 rapídne zvýšil počet separácii na 11 600. Do roku
2004 existoval v Poľskej republike tzv. alimentačný fond, ktorý rodinám s nedostačujúcim
príjmom prispieval určitou čiastkou peňazí na výchovu detí.
Graf č. 7 Absolútny počet manželstiev, ktoré vstúpili do separácie v Poľskej republike v rokoch
2002 - 2013

Príspevok z fondu závisel od príjmov rodiny a počtu nezaopatrených detí a bol poskytovaný
ako úplnej rodine, tak aj neúplnej s jedným rodičom. Následne sa v danom roku 2004 presadil
zákon o tzv. „alimentačnom príspevku“, ktorý bol však poskytovaný iba neúplným rodinám s
jedným rodičom. Tento fakt spôsobil zvýšený nárast rozvodovosti a takisto aj manželstiev v
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separáciách v rokoch 2004, 2005 a 2006, pretože rozvedení partneri či manželia v separácii
mali vyššiu šancu získať tento príspevok (Szukalski, 2011b). Zákon o zrušení alimentačného
fondu a následnom vytvorení alimentačného príspevku pociťovali mnohé rodiny aj poslanci vo
vláde ako diskriminačný a širokou verejnosťou bol ostro kritizovaný. Po krátkych 3 rokoch
fungovania bol opäť zavedený staronový alimentačný fond a počet rozvodov poklesol, pretože
po tejto zmene predpisov sa viac neúplná rodina neuprednostňovala. Podľa Szukalskeho (2013)
stojí za mierne zvýšenými hodnotami rozvodov nielen zrušenie alimentačného fondu, ale
takisto aj zvýšená spoločenská akceptácia rozvodu.
9. Zrušené separácie
Ak sa manželia, ktorých manželstvo sa nachádza v separácii, vzájomne dohodnú a
súhlasia s opätovným vrátením sa do manželstva, ich separácia sa zruší. Tento prípad môžeme
považovať za šťastnejší. Zrušené separácie totižto zahrňujú aj manželstvá, ktoré svoje problémy
počas trvania separácie nevyriešili a rozhodli sa ukončiť manželstvo definitívne - rozvodom.
Zrušené separácie dosahovali svoje minimálne hodnoty v roku 2002 a bolo ich len 18.
Nízky počet odôvodňujeme krátkemu času existencie zákona, ktorý umožnil separácie, nakoľko
existoval iba od roku 1999. V relatívnom podiele je to iba 0,05. Počet zrušených separácii sa v
nasledujúcich rokoch neustále zvyšoval najmä kvôli prinavráteniu alimentačného fondu, čím
partneri nemuseli nútene zotrvávať v separácii. Zároveň je pre nich viac akceptovateľné ocitnúť
sa v separácii, ako urobiť definitívnu bodku za manželstvom a rozviesť sa, najmä v prípade, ak
majú maloleté deti. V posledných rokoch sa hodnoty zrušených separácii pohybujú medzi 0,66
až 0,74, v absolútnych počtoch medzi 253 a 285 zrušených separácii za rok.
Graf č. 8 Zrušené separácie v Poľskej republike v rokoch 2002 – 2013

10. Záver
Rodinné správanie obyvateľstva Poľskej republiky a celého demografického procesu
sobášnosti prešiel za 11 rokov značnými zmenami. Absolútny počet sobášov stúpal až do roku
2008, potom začal dramaticky klesať. Podobne aj pri hrubej miere bol vývoj rovnaký.
Momentálne dosahuje hodnotu 4,69 ‰, pričom na začiatku sledovaného obdobia bol vyšší,
5,02 ‰. Najviac počtov sobášov prebieha v mestách, no na vidieku sledujeme vyššiu hrubú
mieru sobášnosti. Priemerný vek pri prvom sobáši sa pohybuje u žien okolo 26 rokov, u mužov
okolo 30 rokov. Pri všetkých sobášoch je priemerný vek troch vyšší, ženy sa sobášia okolo 28
rokov, muži až v 31. rokoch. Od roku 2002 do roku 2013 stúpali podiely rozvedených a
ovdovených snúbencov a protogamné sobáše klesali. Najviac poklesli práve sobáše slobodných
partnerov a to o viac ako 4 %. Podiel civilných sobášov sa neustále zvyšuje, momentálne ich je 36,5
%, kým v roku 2002 ich bolo o 10 % menej. Drvivá väčšina všetkých sobášov medzi veriacimi sa
uskutočnila v Katolíckej cirkvi, kde predstavuje 99,14 %. 0,86 % sobášov prebiehalo v ostatných
cirkvách v Poľskej republike. Kým sobášnosť klesá, rozvodovosť stúpa. Jej momentálna hodnota
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sa pohybuje na 1,72 ‰, vyššia rozvodovosť prebieha v urbanizovanejších častiach krajiny.
Absolútny počet rozvodov činí 49 362. Jednu tretinu rozvodov tvoria obyvatelia z vidieka. Vysoký
počet manželstiev v separácii bol dosiahnutý iba v roku 2005, v súčasnosti tento počet klesá a ich
počet je 2216. Zrušených separácii je podstatne menej, za rok 2013 je ich iba 263.
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Analýza výdavkov na vzdelávanie v podmienkach SR
Analysis of Education Expenditure in the Slovak Republic
Dominika Krasňanská
Abstract: This contribution is dealing with the analysis of education expenditure in the Slovak
Republic. Education expenditure is defined as relations among the distribution and use of public
budgets, extra-budgetary resources in the budgetary system, as well as the budgets of the
households and private entities. The aim of this contribution is an analysis of the current and
future condition of spendings on education and an acquisition of a model that is able to plan
education expenditure.
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá analýzou výdavkov na vzdelávanie v podmienkach
Slovenskej republiky. Výdavky na vzdelávanie sú definované ako vzťahy rozdelenia a použitia
verejných rozpočtov, mimorozpočtových zdrojov v rozpočtovej sústave, ale aj rozpočtov
domácností a súkromných subjektov. Cieľom príspevku je analýza súčasného a budúceho stavu
výdavkov na vzdelávanie a získanie modelu, ktorý je schopný plánovať výdavky na
vzdelávanie.
Key words: Expenditure on education, The projection of the expenditure on education,
The projection
Kľúčové slová: Výdavky na vzdelávanie, plánovanie výdavkov na vzdelávanie, projekcia
JEL classification: C53

1. Vzdelávanie
Sústavné zlepšovanie výsledkov v oblasti vzdelávania je značne ovplyvňované objemom
peňazí plynúcich do sektoru vzdelávania. Základným východiskom pre pochopenie
financovania v sektore vzdelávania v Slovenskej republike je pochopenie štrukturálneho
zloženia vzdelávacieho systému. Súčasný školský systém na Slovensku sa delí na regionálne
školstvo a vysoké školstvo. Financovanie vzdelávania v Slovenskej republike je legislatívne
upravované zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní tzv. školský zákon a v oblasti
vysokoškolského vzdelávania je to zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Pri komparácii výdavkov na vzdelávanie Slovenskej republiky s inými krajinami, sa
Slovenská republika umiestňuje na nižších priečkach. Skutočnú výšku výdavkov na
vzdelávanie v Slovenskej republike v porovnaní so zahraničím zobrazuje tabuľka 1.
Tab. 1: Verejné výdavky na vzdelávanie v pomere k celkovým verejným výdavkom (v %)
Krajina \ Rok
Slovenská republika
Česká republika
Poľsko
Maďarsko
Nemecko
Rakúsko
Nórsko
priemer OECD

Zdroj: OECD

1995
9,42
8,57
11,86
9,41
8,58
10,77
15,55
11,73

2000
7,52
9,19
12,65
10,37
10,15
10,72
13,95
12,62

2005
10,13
9,47
12,58
10,89
10,13
10,88
16,68
13,05

2008
10,34
9,51
11,75
10,35
10,35
11,08
16,09
12,85

2009
9,84
9,76
11,41
9,95
10,47
11,35
15,66
13,00

2010
10,56
9,69
11,38
9,79
10,61
11,20
15,21
12,90

2011
10,60
10,42
11,37
9,41
11,02
11,41
14,92
12,88

priemer
9,77
9,52
11,86
10,02
10,19
11,06
15,44
12,72
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2. Metodika
Na plánovanie výdavkov na vzdelávanie je použitý simulačný model vychádzajúci zo štúdie
OECD. Výstupom modelu je projekcia výdavkov na vzdelávanie na obdobie od roku 2006 po
rok 2060. Plánovanie výdavkov na vzdelávanie je vymedzené dvomi krokmi:
a) plánovanie výdavkov na vzdelávanie je vytvorené pre jednotlivé kategórie ISCED1 až
ISCED6
b) plánovanie obsahuje výdavky na vzdelávacie inštitúcie z verejných zdrojov (priame verejné
výdavky)
Tento model nezohľadňuje predškolské vzdelávanie, z dôvodu nedostupnosti relevantných
údajov a použitie týchto údajov by viedlo ku skreslenej projekcii. Dôležitým krokom je selekcia
premenných pre plánovanie verejných výdavkov – výdavky na študenta a počet študentov.
Selekcia zohľadňuje základné premenné, ktoré ovplyvňujú celkový počet študentov na
všetkých úrovniach vzdelania a výdavky na študenta (mzdy, počet pedagogických
a nepedagogických pracovníkov a existenciu iných momentálnych a kapitálových výdavkov).
Druhý krok vyžaduje nastavenie predpokladov budúceho vývoja kľúčových premenných, ktoré
ovplyvňujú počet študentov a výdavky na študenta. Model využíva premenné na báze
klasifikácie ISCED v jednotlivých vzdelávacích úrovniach.
Model berie do úvahy každú úroveň osobitne, pre jeho schopnosť zachytiť existujúce
rozdiely v rámci vzdelávacieho systému, rozdiely v štruktúre nákladov vo vzájomnom vzťahu
k trhu práce. Počet študentov
vo vzdelávacej úrovni je definovaný
[1]
t. j . súčet počtu študentov zapísaných podľa veku v konkrétnej vzdelávacej úrovni . V praxi
neexistuje horná hranica na zápis do vzdelávacieho systému, obzvlášť pokiaľ ide o vyššie
vzdelanie, preto by mali byť všetky vekové skupiny zahrnuté vo všetkých vzdelávacích
úrovniach, aby bolo zrejmé, či sa niekto zapísal bez ohľadu na fakt, že jeho vek je nad teoreticky
maximálnym vekom. V určitých prípadoch jestvuje významný počet študentov zapísaných vo
veku, ktorí majú tendenciu prekročiť teoretický vek ukončenia určitej vzdelávacej úrovne.
Akceptovanie týchto špecifík vedie k výpočtu miery zápisu v dvoch rozmeroch, pre vek
a vzdelávaciu úroveň spolu. Čistá miera zápisov podľa vzdelávacej úrovne a veku

[2]
kde
je populácia vo veku . Naopak miera zápisov podľa veku je súčet počtu študentov
konkrétneho veku
v rôznych vzdelávacích úrovniach ak podiel z celkovej populácie vo
veku
[3]
miera zápisov vzhľadom na vek spolu s mierami zápisov podľa veku a vzdelávacej úrovne sú
potrebné na plánovanie budúcich zápisov a distribúciu naprieč úrovňami do jednotlivých
kohort.
Celková populácia vo veku od 15 až 16 rokov je rozdelená z hľadiska pracovnej sily do
štyroch skupín. Prvú skupinu tvoria denní študenti, v druhej skupine sa nachádzajú ľudia, ktorí
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pracujú a študujú čiastočne (part-time). V tretej skupine sú ľudia pracujúci na plný úväzok
a poslednou štvrtou skupinou sú nepracujúci a neštudujúci. Na základe týchto informácií, počet
tých čo ani nepracujú ani neštudujú môžeme vypočítať ako jednoduchý doplnok
predchádzajúcich štyroch skupín

[4]
kde
je miera zápisu v danej vekovej skupine vo veku zapísaných do procesu vzdelávania
ako podiel na celkovej populácii danej vekovej kohorty,
je miera účasti v danej vekovej
kohorte ako podiel na celkovej populácii danej vekovej kohorty,
je miera pracujúcich
študentov danej vekovej kohorty a
je miera voľného času v danej vekovej kohorte .
Rozklad je možné realizovať nasledovne

[5]
je pomer pracujúcich študentov v danej vzdelávacej úrovni
a
je podiel
kde
nepracujúcich a neštudujúcich na celkovej pracovnej sile vo veku . Výpočet výdavkov na
študenta je definovaný vzťahom

[6]
kde všetky premenné odkazujú na vzdelávacie úrovne .
predstavuje celkový počet
pedagogických a nepedagogických pracovníkov,
sú hrubé mzdy a sociálne príspevky
predstavujú ostatné náklady, momentálne a kapitálové,
platené zamestnancom školy,
predstavuje počet študentov zapísaných vo vzdelávacej úrovni na základe vzťahu [1].
3. Údaje
Z dôvodu nedostatku údajov, boli použité dáta iba do roku 2009 a od tohto roku bolo
potrebné vytvoriť simuláciu, ktorá zobrazuje ďalší priebeh dát. Simulácia bola vytvorená na
základe predpokladaného vývoja jednotlivých premenných zaradených do modelu.
Prvým nevyhnutým krokom bolo získanie údajov o populácii mužov a žien v jednotlivých
vekových kohortách. Vývoj populácie v simulačnom modeli výdavkov na vzdelávanie je
charakterizovaný celkovým poklesom. Simuláciu bolo potrebné vytvoriť aj pre mieru rastu
HDP na pracovníka. Miera rastu HDP na pracovníka v simulačnom modeli od roku 2009 klesá
každým rokom približne o 1 % oproti predchádzajúcemu roku. Tento predpoklad je založený
na štúdii, ktorá sa zaoberá vývojom miery rastu HDP na pracovníka vytvorenou OECD.
Pre simulačný model bolo potrebné naplánovať priebeh celkového HDP krajiny. Prognóza
HDP bola vytvorená na základe predpokladaného vývoja HDP, ktorú zverejnila Organizácia
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Simulácia HDP má na rozdiel od simulácie
miery rastu HDP na pracovníka rastúci charakter. Simulácia je vytvorená tak, že HDP krajiny
približne do roku 2030 rastie približne mierou 2 %. Od roku 2030 sa však rast HDP značne
zrýchlil. HDP od roku 2030 predstavuje v niektorých rokoch nárast až o takmer 7-9 % oproti
predchádzajúcemu roku. Ostatné použité údaje, ktoré boli do modelu zahrnuté, nebolo už
potrebné plánovať na ďalšie roky, pretože získaný simulačný model na základe výpočtov,
nasimuloval priebeh dát samostatne.
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4. Výsledky práce
Simulované údaje sú zobrazené v grafe ako relatívny podiel vzhľadom k HDP.

Obr. 1 Celkový pomer výdavkov na vzdelávanie k HDP
Horizontálna os zobrazuje čas. Rok začiatku simulácie je rok 2006 a posledným rokom
simulácie je rok 2060. Na vertikálnej osi je zobrazený podiel výdavkov na vzdelávanie k HDP.
Ako môžeme na grafe vidieť, prognóza výdavkov na vzdelávanie vzhľadom k HDP
vyjadrenému v percentách má prevažne klesajúci trend. Dlhodobejší nárast v plánovaní
výdavkov na vzdelávanie bol zaznamenaný až v roku 2046. Tento nárast zotrváva až do roku
2060. Pokles výdavkov na vzdelávanie, ktorého začiatok je od roku 2006 a jeho klesajúci
priebeh zotrváva až po rok 2046 spôsobilo práve to, že počet študujúcich obyvateľov z roku na
rok klesá.
Vývoj výdavkov na vzdelávanie je ovplyvnený aj inými ako demografickými zmenami.
Sú to napríklad zmeny zaznamenané vo vývoji makroekonomických ukazovateľov, ale za
hlavný faktor vplývajúci na priebeh grafu je považovaný vývoj populácie, resp. zmena
zaznamenaná v počte študentov.
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Meranie trhového rizika v systéme starobného dôchodkového sporenia
z pohľadu sporiteľa
Market risk measurement in private pension scheme from saver’s
point of view
Ivan Králik, Michal Mešťan
Abstract: The largest mutual fund scheme in Slovakia is II.pillar, in which is more than 1,4
million savers with assets almost € 6,5 billion. The investment risk is linked with market risk
of negative revenues from investment. We will measure the market risk using value at risk and
expected shortfall and try to forecast potential losses on pension funds for savers. Finally, we
will measure the market risk for savers who use chosen investment strategies during the saving
period.
Abstrakt: Najväčšou schémou kolektívneho investovania na Slovensku je II.pilier, v ktorom
sa nachádza viac ako 1,4 milióna sporiteľov s majetkom približne 6,5 miliardy eur. S
investovaním sa spája riziko dosiahnutia negatívneho zhodnotenia. Vytvorením modelu
merania trhového rizika očakávaných možných strát metódou value at risk a expected shortfall
získajú sporitelia možnosť na týždennej báze sledovať akú časť úspor majú v riziku. Okrem
toho budeme merať trhové riziko z pohľadu sporiteľa pri využívaní zvolených investičných
stratégií počas doby sporenia.
Key words: saving, investment risk, value at risk, expected shortfall, pension system.
Kľúčové slová: sporenie, investovanie, riziko, value at risk, expected shortfall, dôchodkový
systém.
1. Úvod
Sporitelia v systéme starobného dôchodkového sporenia čelia najmä dvom rizikám –
politickému a trhovému. Politické riziko je definované neustálymi legislatívnymi zmenami
pravidiel fungovania dôchodkového systému, či už na strane sporiteľov, ale i dôchodkových
správcovských spoločností. Problému politického rizika sa venovali vo svoje práci Šebo,
Šebová a Virdzek (2014), ktorí preukázali existenciu a vplyv politického rizika na trhové riziko.
Trhové riziko vyplýva z podstaty kapitalizačných dôchodkových systémov. Sú založené na
akumulácii kapitálu v určitých typoch fondov a jeho následného investovania do finančných
nástrojov, s ktorými je spojené riziko straty. Za manažovanie tohto rizika majú zodpovednosť
najmä portfólio manažéri, ktorí sa aktívnou správou snažia dosahovať vyššie zhodnotenie ako
trh a zároveň trhové riziko mierne eliminovať. Sporitelia nemôžu ovplyvniť rozhodovanie
portfólio manažérov týkajúce sa investovania. Majú možnosť len výberu dôchodkového fondu,
respektíve dvoch dôchodkových fondov v rámci jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
V práci venujeme pozornosť aktívnemu a pasívnemu prístupu sporiteľov k sporeniu
a zároveň navrhujeme možné investičné stratégie, ktoré môžu využívať pri sporení v II. pilieri.
Následne prechádzame k tvorbe modelu na meranie trhového rizika dôchodkových fondov a
osobných dôchodkových účtov sporiteľov na príklade VÚB Generali, dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, a.s. v systéme starobného dôchodkového sporenia na Slovensku
metódou value at risk a expected shortfall. Vytvorením vhodného modelu na meranie trhového
rizika získajú sporitelia možnosť na týždennej báze sledovať, akú časť svojich úspor majú
relatívne v riziku a aké možné relatívne straty by mohli očakávať pri nepriaznivom vývoji
finančných trhov.
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2. Aktívny a pasívny prístup k sporeniu
Sporitelia v systéme starobného dôchodkového sporenia (SDS) majú možnosť akumulácie
úspor v rámci jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (d. s. s.) na jednom osobnom
dôchodkovom účte (ODÚ) alebo maximálne na dvoch ODÚ, pričom jeden z nich musí byť
v zmysle zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších
predpisov vždy dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (DGDF). Vyberieme si VÚB
Generali, d. s. s., a. s., ktorá poskytuje 4 dôchodkové fondy a sporiteľovi poskytuje ako druhá
v poradí najlepšie užívateľské prostredie na spravovanie svojich úspor prostredníctvom
internetu (Malíček a Šebo, 2015).
VÚB Generali, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. okrem DGDF poskytuje možnosť
alokovať svoje úspory do akciového negarantovaného dôchodkového fondu (ANDF),
zmiešaného negarantovaného dôchodkového fondu (ZNDF) a indexového negarantovaného
dôchodkového fondu (INDF). Všetky dôchodkové fondy sú v ponuke od 22.marca 2005 (hoci
INDF bol vytvorený až 1.apríla 2012).
Pod pasívnym prístupom k sporeniu budeme chápať sporenie počas sledovaného obdobia
alebo celej doby sporenia výlučne iba v jednom dôchodkovom fonde (pri rešpektovaní
zákonných ustanovení presunu desaťpercentnej časti majetku každý rok do garantovaného
dôchodkového fondu od 52. veku roku života podľa §92 odseku 1 zákona o SDS).
Pri aktívnom prístupe k sporeniu bude sporiteľ presúvať úspory z jedného fondu do iného,
prípadne úspory alokuje v určitom pomere medzi garantovaný a negarantovaný dôchodkový
fond. Pomer sporenia bude determinovaný stratégiami, ktoré sa rozhodne sporiteľ uplatňovať
počas sporenia.
V práci budeme pracovať s týždennými spojitými výnosmi dôchodkových fondov
a týždenných spojitých výnosov sporiteľa na jeho osobnom dôchodkovom účte vo VÚB
Generali, d. s. s., a. s. od 22. marca 2005 do 23. októbra 2015 s výnimkou výnosov INDF, ktorý
vznikol 1. apríla 2012.
Kurz fondu v čase t označíme ako Pt a kurz fondu k dní pred časom t označíme ako Pt-k.
Výnosnosť dôchodkového fondu v čase t za obdobie k dní označíme Rt,k a týždenné výnosy
počítame podľa vzťahu:
(1)
Majetok sporiteľa je najmä zo začiatku sporenia náchylný na relatívne vysoké nárasty
hodnoty jeho úspor vplyvom pravidelných mesačných prítokov nových príspevkov, za ktoré
nakupuje dôchodkové jednotky. Aby sme odfiltrovali vplyv nových príspevkov na výnosnosť
sporiteľových úspor, vypočítame jeho osobnú výnosnosť (ak si sporí iba v jednom
dôchodkovom fonde) podľa (1). V prípade rozloženia úspor v dvoch dôchodkových fondoch
respektíve ak prestúpil do iného fondu, jeho osobná výnosnosť bude definovaná ako R(p), čo
bude označovať výnos sporiteľovho portfólia na jeho osobnom dôchodkovom účte. Výnos
sporiteľovho portfólia R(p)t,k zloženého z finančných nástrojov (v našom prípade fondov) v čase
t za obdobie k dní sa vypočíta ako:
,
(2)
kde wi predstavuje váhu i-teho fondu v portfóliu sporiteľa a Ri,t,k predstavuje výnos i-teho fondu
v čase t za k dní. Vývoj ročnej kĺzavej korelácie týždňových spojitých výnosov ANDF, ZNDF
a DGDF od vzniku až po súčasnosť vidíme na obrázku 1. Obrázok 2 obsahuje ročnú kĺzavú
koreláciu spojitých týždenných výnosov dôchodkových fondov INDF a ANDF, ZNDF
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a DGDF. Na výpočet ročnej kĺzavej korelácie medzi fondmi sme použili funkciu rollapply19
z knižnice „zoo“ a štatistický softvér R.
Z obrázku 1 je viditeľné, že ANDF je vysoko korelovaný so ZNDF, z čoho nám vychádza
približne podobné dosahovanie výnosov oboch typov fondu. Naopak, závislosť medzi ANDF
a ZNDF voči DGDF v prvých 3, resp. 4 rokoch od vzniku bola slabá. V roku 2009 vplyvom
zmeny legislatívy nastal výpredaj akciových titulov z portfólií ANDF a ZNDF a nákup menej
rizikových (menej volatilných) dlhopisových finančných nástrojov20, čo sa prejavilo veľmi
silnou lineárnou závislosťou medzi ich výnosmi. Od roku 2012 zmenou legislatívy (zrušenie
podmienky nulového zhodnotenia v negarantovaných dôchodkových fondoch na šesťmesačnej
báze) mierne poklesla lineárna závislosť, avšak stále môžeme povedať, že existuje medzi
týždennými výnosmi ANDF či ZNDF voči DGDF stredne silná až silná lineárna závislosť.
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Sledované obdobie od 22. marca 2005 do 23. októbra 2015

Obr. 1 Kĺzavá korelácia spojitých týždňových výnosov dôchodkových fondov ANDF, DGDF
a ZNDF VÚB Generali, d. s. s. a. s. od 22. marca 2005 do 23. októbra 2015

19
Predstavenie
knižnice
„zoo“
vrátane
funkcie
rollapply
nájdete
na
https://cran.rproject.org/web/packages/zoo/zoo.pdf
20
Zmenu štruktúry portfólií akciových a zmiešaných negarantovaných dôchodkových fondov možno nájsť na
portáli www.manazeruspor.sk pri jednotlivých fondoch v záložke „Majetok“
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Na základe porovnania ročnej kĺzavej korelácie na obrázku 2 môžeme konštatovať, že medzi
týždňovými výnosmi INDF a ANDF je prevažne stredne silná až silná lineárna závislosť.
Medzi týždňovými výnosmi INDF a ZNDF/DGDF bola spočiatku veľmi slabá lineárna
závislosť, pričom posledné 2 roky sa ukazuje stredne silná lineárna závislosť.

Sledované obdobie od 1.apríla 2012 do 23. októbra 2015

Obr. 2 Kĺzavá korelácia spojitých týždňových výnosov dôchodkových fondov INDF vs.
ANDF, ZNDF a DGDF VÚB Generali, d .s. s. a. s. od 1.apríla 2012 do 23. októbra 2015
Z analýzy lineárnej závislosti nám vyplýva, že investičné stratégie budú rozhodovať
o alokácii úspor sporiteľa iba do DGDF alebo INDF. V čase pred vznikom INDF sa budú
rozhodovať o alokácii do DGDF alebo ANDF. INDF a DGDF sa vyznačujú stabilným zložením
portfólia, či už ide výlučne o akciové ETF (Exchange trade fund) alebo v prípade DGDF
o investície do štátnych alebo korporátnych dlhodobých alebo krátkodobých dlhových cenných
papierov.
Prvou stratégiou, ktorá bude určovať rozloženie úspor sporiteľa je stratégia s názvom Sonya,
ktorú prezentoval vo svojej práci Mešťan (2014).
Stratégia sa a priori rozhoduje o alokovaní 100 % (0 %), resp. 0 % (100 %) úspor do INDF
(DGDF). Rozhodovací mechanizmus je založený na porovnávaní vývoja kurzov dôchodkových
fondov na dennej báze, pričom má tvar:
(3)
kde:
AHDJINDF je aktuálny kurz dôchodkovej jednotky (AHDJ) INDF, AHDJDGDF označuje AHDJ
DGDF, n predstavuje počet dní, pre ktoré kalkulujeme kumulatívny denný výnos v INDF
dozadu, m predstavuje počet dní, pre ktoré kalkulujeme kumulatívny denný výnos v DGDF,
pričom platí, že n<m a t označuje deň poslednej známej AHDJ.
V prípade platnosti nerovnosti uvedenej vo vzorci (3), 100 % prostriedkov alokuje do INDF.
Ak nerovnosť vo vzorci (3) neplatí, potom alokujeme do DGDF 100 %. Váhou w1 označíme
váhu INDF a váhou w2 označíme váhu DGDF. Ak w1 = 100%, potom w2 = 1 – w1.
Okrem tejto stratégie bude mať sporiteľ možnosť použiť modifikovanú verziu pôvodnej
Samuelson-Mertonovej investičnej stratégiu, ktorú zostavili Černý a Melicherčík (2013).
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Rozhodovací mechanizmus investičnej stratégie Černého a Melicherčíka vychádza zo statickej
optimalizácie problému kvadratického programovania:
γ
(4)
Max
{π T ( µ − r ) − π T V π } ,
n
2
π ≥ 0, ∑ π i ≤α
i =1

kde 
predstavuje vektor výnosov rizikových aktív, r predstavuje bezrizikovú úrokovú mieru,
V je kovariančná matica rizikových výnosov a γ predstavuje mieru konštantnej averzie k riziku
(v našom prípade uvažujeme o sporiteľovi riziko nevyhľadávajúceho, preto si stanovíme γ =9).
Cieľom úlohy (4) je nájsť optimálne váhy portfólia . Ďalej platí obmedzenie:
n

∑π
i =1

i

≤ α , pričom α = j ,
k

(5)

kde j označuje počet rokov, ktoré sporiteľ aktívne sporí v SDS a k predstavuje celkový počet
rokov sporenia v SDS.
V našom prípade budeme uvažovať iba o dvoch rizikových aktívach, z ktorých jeden bude
vždy DGDF a druhým bude ANDF, respektíve INDF.
Na prepočty využívame programovací jazyk Java, ktorý v štandardnej knižnici neposkytuje
prostriedky na riešenie problému kvadratického programovania. Preto sme zobrali funkciu
z maximalizačnej úlohy (4) a označíme ju (6)
(6)
Nech

. Potom funkcia (6) prechádza do

podoby:
(7)
Keďže nie je možné prostriedky investovať inde než do vybraných aktív (v II. pilieri
nemôžete držať časť svojich úspor v hotovosti na vašom ODÚ), musí platiť
,z čoho vyplýva, že
.
Po dosadení za
dostávame funkciu jednej premennej
:
(8)
Pre túto funkciu nájdeme globálne maximum
na intervale
, ktoré určuje
percento prostriedkov alokovaných do INDF. Percento prostriedkov v DGDF je potom dané
. Optimalizačnú úlohu na nájdenie globálneho maxima tejto funkcie
vyriešime pomocou programovacieho jazyka Java a knižnice CommonsMath 3.5, konkrétne
pomocou triedy BrentOptimizer.
V II. pilieri musia mať sporitelia všetky svoje úspory investované v dôchodkovom fonde
, potom
, preto vypočítame relatívny pomer
alebo dvoch fondoch. Keďže
stanovenia váh
a
, potom súčet váh
. Platí, že w1
označuje váhu INDF a w2 označuje váhu DGDF.
3. Meranie trhového rizika metódou value at risk (VaR) a expected shortfall (ES)
Na meranie trhového rizika a kvantifikáciu možných strát portfólia sa od polovice 90. rokov
20. storočia používa metóda value at risk (hodnota v riziku). Tento prístup bol spopularizovaný
technickým dokumentom Risk Metrics Group (1996) publikovaný investičnou bankou
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J.P.Morgan v USA. Value at risk poskytuje informáciu o tom, akú najvyššiu stratu môžeme pri
súčasnom zložení portfólia očakávať na hladine spoľahlivosti 1- 
kde
.
Spojité výnosy jednotlivých fondov označíme podľa (1) ako Rt,k. Pri meraní rizika nás
zaujíma iba jednostranný interval spoľahlivosti na hladine spoľahlivosti 1- 
, t. j. iba výskyt
negatívnych výnosov. Nech Lt,k predstavuje
,
(9)
pričom kladné hodnoty prezentujú straty (poklesy) a záporné hodnoty predstavujú kladné
výnosy.
Vo všeobecnosti VaR definujeme ako najmenšie číslo l, pre ktoré platí, že pravdepodobnosť
dosiahnutia straty L nie je vyššia ako (1-   strát
 väčších

ako l. Táto hodnota
korešponduje s kvantilom rozdelenia strát a môže byť zapísaná ako:
(10)
kde FL je distribučná funkcia strát. Ide o empirický prístup k meraniu VaR, ktorý vychádza
z empiricky realizovaných výnosov.
Existuje veľmi veľké množstvo kritikov prístupu VaR ako vhodného nástroja na meranie
rizika. Hlavným argument je skutočnosť, že VaR neodpovedá na otázku, akému riziku straty
skutočne čelíme, ak budú straty vyššie ako nami hranica vymedzená VaR. Artzner et al. (1999)
uvádzajú ES ako alternatívu k VaR a prezentujú najmä jeho výhodu oproti VaR v tom, že nám
dokáže povedať, aké straty nášho portfólia môžeme očakávať pri stratách prevyšujúcich VaR.
ES môžeme interpretovať ako pravdepodobnostne vážený priemer strát vyšších ako hodnota
VaR. ES sa definuje ako
(11)
kde qu(FL) je kvantilová funkcia distribučnej funkcie strát FL.
Ak chceme použiť VaR alebo ES na meranie trhového rizika portfólia na najbližších k dní,
je potrebné použiť asymetrické leptokurtické rozdelenie. Pfaff (2013) tvrdí, že trhové výnosy
majú tendenciu výskytu ťažkých chvostov a sú leptokurtické. Preto na modelovanie trhových
výnosov nepoužijeme symetrické rozdelenia, ale zvolíme rozdelenia dovoľujúce asymetriu,
konkrétne zovšeobecnené hyperbolické rozdelenie, z angl. generalized hyperbolic distribution
(GHD) a špeciálne prípady GHD v podobe hyperbolického rozdelenia, z angl. hyperbolic
distribution (HYP) a normálneho inverzného Gaussovského rozdelenia, z angl. normal inverse
Gaussian distribution (NIG).
GHD bolo navrhnuté Barndorffom a Nielsenom (1977). Hustota GHD je daná vzťahom:

*

,

(12)

kde Kλ predstavuje modifikovanú Besselovu funkciu tretieho rádu s indexom v. Funkcia hustoty
je definovaná pre
a zahŕňa 5 parametrov λ, α, β, δ, μ. Parametre sú definované ako λ,
,
a
. Parameter môžeme interpretovať ako triedu definujúci
parameter, kde  a sú lokačný a škálovací parameter a parametre α a β určujú šikmosť
a špicatosť.
HYP predstavuje špeciálny prípad GHD. Ak parameter
, potom funkcia hustoty
rozdelenia v bode x, kde má nasledovný tvar:
(13)
kde

,

a

.
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Tretím v poradí je NIG. Ak triedu definujúci parameter zvolíme
NIG rozdelenia v bode x je:

, potom hustota
(14)

kde parametre sú definované ako
,
a
.
Parametre jednotlivých typov rozdelení aplikovaných na spojité týždenné výnosy fondov
poskytovaných VUB Generali, d. s. s. a. s. (okrem ZNDF) a spojitých týždenných výnosov na
ODÚ podľa vybraných dvoch investičných stratégií sporiteľa budeme odhadovať metódou
maximálnej vierohodnosti (ML). Na odhadnutie parametrov budeme používať štatistický
softvér R21 a knižnicu ghyp22. Následne vyberieme to rozdelenie, pri ktorom je hodnota
Akaikovho informačného kritéria (AIC) najnižšia. Najlepšie rozdelenia pre každý typ výnosov
následne použijeme v backteste modelu na meranie týždenných hodnôt VaR a ES od marca
2005 po súčasnosť.
4. Výsledky a diskusia
VaR alebo ES fondu môžeme stotožniť s očakávanou možnou relatívnou stratou sporiteľa
na jeho osobnom dôchodkovom účte v konkrétnom čase, ak si počas celej doby sporenia sporil
iba v jednom dôchodkovom fonde. Neplatí to z pohľadu jeho celej doby sporenia. Ak počas
sporenia presúval svoje úspory z jedného fondu do druhého, budeme VaR počítať z osobnej
výnosnosti sporiteľa. V našom prípade uvažujeme o sporiteľovi, ktorý sporí v SDS sporenia od
22. marca 2005 do 23. októbra 2015. Ďalej predpokladáme, že počas tejto doby sporenia bol
nepretržite. Rešpektujeme všetky zákonné ustanovenia vrátane percentuálnej výšky príspevkov
do systému starobného dôchodkového sporenia počas sledovaného obdobia. Vzorový sporiteľ
používal počas doby sporenia stratégiu Sonya alebo stratégie Černého a Melicherčíka.
Odhad parametrov GHD, HYP a NIG metódou maximálnej vierohodnosti pre ANDF
obsahuje tabuľka 1, pre DGDF tabuľka 2, pre INDF tabuľka 3 a pre osobnú výnosovú krivku
sporiteľa tabuľka 4 pre stratégiu Sonya a tabuľka 5 pre stratégiu Černý a Melicherčík. Na prvom
mieste v tabuľke vyznačené hrubým písmom nájdete najlepší model podľa AIC a ML.
Tab. 1 Odhady parametrov GHD, HYP a NIG pre rozdelenie výnosov ANDF
model symmetric
1 GHD FALSE
FALSE
3 NIG
2

HYP

FALSE

lambda

alpha.bar

0,0741

Mu

sigma

gamma

aic

llh

converged n.iter

0,0113

-0,0546 0,6887

-0,0073

385,5405

-187,7702

TRUE

458

-0,5000

0,0159

-0,0652 0,8653

0,0035

505,1977

-248,5989

TRUE

271

1,0000

0,0000

-0,0613 0,4818

-0,0006

661,0984

-326,5492

TRUE

295

Tab. 2 Odhady parametrov GHD, HYP a NIG pre rozdelenie výnosov DGDF
model symmetric
FALSE
3 NIG
FALSE
1 ghyp
2

21

hyp

FALSE

lambda

alpha.bar

-0,5000

0,1225

-0,4975
1,0000

Mu

sigma gamma

aic

llh

converged n.iter

-0,0623 0,0986 0,0083

-1323,4726

665,7363

TRUE

319

0,1227

-0,0623 0,0985 0,0082

-1321,4727

665,7363

TRUE

506

0,0000

-0,0656 0,0782 0,0115

-1259,9437

633,9718

TRUE

443

Voľne stiahnuteľný štatistický softvér dostupný na www.r-project.org
Obsah knižnice ghyp a funkcií použitých na odhad parametrov rozdelení GHD, HYP a NIG nájdete na
https://cran.r-project.org/web/packages/zoo/zoo.pdf
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Tab. 3 Odhady parametrov GHD, HYP a NIG pre rozdelenie výnosov INDF
model symmetric

lambda

alpha.bar

Mu

sigma gamma

aic

llh

converged n.iter

NIG

FALSE

-0,5000

0,6543

-0,4642 1,9634 0,2616 720,9604

-356,4802

TRUE

205

1 GHD
2 HYP

FALSE

-1,7907

0,0698

-0,4475 2,0011 0,2449 721,7534

-355,8767

TRUE

482

FALSE

1,0000

0,2680

-0,5086 1,9223 0,3062 722,8583

-357,4292

TRUE

181

3

Tab. 4 Odhady parametrov GHD, HYP a NIG pre rozdelenie výnosov osobnej výnosovej
krivky sporiteľa pri stratégii Sonya
model symmetric
1 GHD FALSE
FALSE
3 NIG
2

HYP

FALSE

Lambda

alpha.bar

-0,0535

0,0070

-0,0587 1,0778 0,0079 436,4419

Mu

sigma gamma

aic

-213,2209

llh

converged n.iter
TRUE

488

-0,5000

0,0037

-0,0632 1,5035 0,0124 563,1697

-277,5848

TRUE

271

1,0000

0,0002

-0,0630 0,6284 0,0127 942,9784

-467,4892

TRUE

339

Tab. 5 Odhady parametrov GHD, HYP a NIG pre rozdelenie výnosov osobnej výnosovej
krivky sporiteľa pri stratégii Černý a Melicherčík
model Symmetric
1 GHD FALSE
FALSE
3 NIG
2

HYP

FALSE

Lambda

alpha.bar

-0,0688

Mu

sigma

gamma

aic

llh

converged n.iter

0,0049

-0,0508 1,1625

-0,0286

339,1554

-164,5777

TRUE

488

-0,5000

0,0021

-0,0581 1,6749

-0,0216

486,1605

-239,0802

TRUE

231

1,0000

0,0005

-0,0548 0,6372

-0,0246

958,4023

-475,2012

TRUE

323

Na základe AIC na modelovanie výnosov osobnej výnosovej krivky sporiteľa pri stratégii
Černý a Melicherčík použijeme GHD rozdelenie.
Na základe AIC na modelovanie výnosov ANDF použijeme GHD rozdelenie, pri výnosoch
DGDF a INDF použijeme NIG a pri stratégiách Sonya a Černého a Melicherčíka to bude
rozdelenie GHD.
Na obrázkoch 3 až 7 môžeme vidieť porovnanie skutočne dosiahnutých výnosov a strát
s modelovanými hodnotami VaR a ES v sledovanom období pre ANDF, DGDF, INDF
a stratégií Sonya a Černý a Melicherčík. Všetky odhady boli robené pri hladine spoľahlivosti
99 %.

Obr. 3 Empirické týždenné výnosy ANDF a odhadnuté hodnoty VaR a ES
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Obr. 4 Empirické týždenné výnosy DGDF a odhadnuté hodnoty VaR a ES

Obr. 5 Empirické týždenné výnosy INDF a odhadnuté hodnoty VaR a ES

Obr. 6 Empirické týždenné výnosy stratégie Sonya a odhadnuté hodnoty VaR a ES
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Obr. 7 Empirické týždenné výnosy stratégie Černého a Melicherčíka a odhadnuté hodnoty
VaR a ES
Z obrázkov vyššie vidíme, že použité rozdelenie na modelovanie finančných výnosov
a očakávaných hodnôt VaR a ES vhodne modelovalo možné straty, ktoré sporiteľ mohol
očakávať na týždeň dopredu. V tabuľke 6 prezentujeme vypočítanú absolútnu početnosť
prekročení i relatívnu frekvenciu prekročení, v ktorých odhadnuté VaR a ES nedokázalo
vhodne odhadnúť potenciálne riziko straty na hladine spoľahlivosti 0,99, t. j. chybovosť
modelu.
Tab. 6 Prekročenie odhadnutých VaR a ES skutočne realizovanými stratami vybraných
fondov a investičných stratégií pri spätnom testovaní
VaR

ANDF
DGDF
INDF
Sonya
Černý a
Melicherčík

ES

Počet
prekročení

Počet
predikovaní

17
79
6
15

480
480
128
480

Relatívny
počet
prekročení
3,54%
16,46%
4,69%
3,13%

7

480

1,46%

Počet
prekročení

Počet
predikovaní

9
73
5
11

480
480
128
480

Relatívny
počet
prekročení
1,88%
15,21%
3,91%
2,29%

5

480

1,04%

Najnižšiu relatívnu frekvenciu prekročení môžeme vidieť pri odhadovaní miery rizika VaR
a ES na hladine spoľahlivosti 0,99 pri ANDF a INDF. Naopak, najvyšší počet prekročení
odhadnutých hodnôt VaR a ES sme zaznamenali pri DGDF. Konkrétne v prípade VaR bola
odhadovaná týždňová strata v 16,5% prípadov nižšia ako skutočne dosiahnutá strata a pri ES to
bolo v 15,21 % prípadov. Pri meraní VaR a ES na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa
uplatňujúceho individuálnu investičnú stratégiu môžeme vidieť, že predikcie VaR a ES
dosahovali relatívny počet prekročení v prípade stratégie Sonya 3,13 %, respektíve. 2,29 %
a v prípade Černý a Melicherčík pri VaR frekvenciu prekročení na úrovni 1,46 % a pri ES iba
1,04 %.
5. Záver
V príspevku sme prezentovali komplexnejší pohľad na problematiku merania trhového
rizika v penzijných schémach z pohľadu sporiteľa pri pasívnom i aktívnom prístupe k úsporám.
V ďalšom výskume chceme pokračovať v spresňovaní modelov merania VaR a ES
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v penzijných schémach, rozšíriť ich aj na doplnkové dôchodkové sporenie. V neposlednom
rade máme záujem našu prácu aplikovať do praxe pre dynamickú regulácia rizík penzijných
schém prostredníctvom portálu www.manazeruspor.sk, na ktorom majú možnosť sporitelia
získať všetky potrebné informácie o jednotlivých typoch fondov a dlhodobom sporení
prostredníctvom dostupných kolektívnych i individuálnych schém. Zaujímavá je aj otázka
časovej citlivosti na riziko z pohľadu sporiteľov, ktorá je nezávislá od úžitkovej funkcie
sporiteľa a plne závisí iba od funkcie času.
Podpora z grantových schém
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.
APVV-0465-12
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Stavba referenčnej hodnoty v akciovových dôchodkových fondoch II.
piliera na Slovensku
The structure of the reference value of equity pension funds in 2nd pillar
in Slovakia
Peter Kubaška
Abstract: The aim of the paper is to point out the, defects of actual approach of the structure
of the reference value in equity pension funds of 2nd pillar and afterwards make a concept of
dynamic attitude to construction of the reference value in these funds.
Abstrakt: Cieľom práce je poukázať na nedostatky súčasného prístupu k stavbe referenčnej
hodnoty v akciových dôchodkových fondov 2. piliera v Slovenskej republike a následne
vytvoriť koncept dynamického prístupu k stavbe referenčnej hodnoty v týchto fondoch.
Key words: pension funds, reference value, benchmark
Kľúčové slová: dôchodkový fond referenčná hodnota, benchmarking
1.Úvod
Téma dôchodkového sporenia je v súčasnosti objektom širokých diskusií. Po vstupe do 2.
piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné a spolu s prvým pilierom tvorí základný
systém dôchodkového zabezpečenia. Dôchodkové sporenie takisto slúži na zabezpečenie
príjmov v starobe. Dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové správcovské spoločnosti
investujú prostredníctvom dôchodkových fondov na finančných trhoch finančné prostriedky
sporiteľov s cieľom ich zhodnotenia. Dôchodkové sporenie prostredníctvom investovania do
dôchodkových fondov predstavuje pre sporiteľa možnosť zvýšenia hodnoty svojich úspor.
Základnou otázkou pre sporiteľa však je či sú jeho úspory spravované správne. Pre porovnanie
výkonnosti fondov slúži referenčná hodnota. Cieľom práce je poukázať na nedostatky
súčasného prístupu k stavbe referenčnej hodnoty v akciových dôchodkových fondov 2. piliera
v Slovenskej republike a následne vytvoriť koncept dynamického prístupu k stavbe referenčnej
hodnoty v týchto fondoch. V nasledujúcich troch kapitolách sa venujeme systémom stavby
referenčnej hodnoty, ktorá bola upravovaná zákonom a súčasnému prístupu z pohľadu IFP.
V poslednej kapitole zostavíme dynamický benchmark pre akciové dôchodkové fondy a
popíšeme jeho využiteľnosť v praxi. Nosná metóda práce je simulácia. Výsledky sme
spracovali v programe Microsoft Excel.
2. Systém referenčnej hodnoty založený na porovnaní sa s trhovou konkurenciou
Prvý benchmark, ktorý existoval bol založený na porovnávaní sa s trhovou konkurenciou.
Trhovú konkurenciu podľa zákona §91 zákona 43/2004 Z.z. tvorili všetky zodpovedajúce
dôchodkové fondy z príslušnej kategórie fondov, ktoré sú pod správou Dôchodkovej
správcovskej spoločnosti (ďalej už len „DSS“). To znamená, že ku konzervatívnemu
(rastovému, vyváženému) dôchodkovému fondu boli trhovou konkurenciou všetky ostatné
konzervatívne (rastové, vyvážené) dôchodkové fondy. Metodika porovnávania sa
s konkurenciou pozostávala z výpočtu priemerného výnosu trhovej konkurencie. Priemerný
výnos sa vypočítal ako aritmetický priemer kĺzavých priemerov percentuálnych medziročných
zmien daného dôchodkového fondu počítaný za posledných 24 mesiacov, prepočítaných na
dennej báze a zaokrúhlený na dve desatinné miesta. Paragraf 91 zákona 43/2004 Z.z. nastavil
limity pre spravovaný dôchodkový fond a trhovú konkurenciu. Dôchodkový fond nemohol byť
kedykoľvek počas 24 mesiacov odo dňa, kedy ho DSS začala spravovať, nižší ako:
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•
•
•

90% priemerného výnosu trhovej konkurencie pri konzervatívnom dôchodkovom
fonde,
70% priemerného výnosu trhovej konkurencie pri vyváženom dôchodkovom fonde,
50 % priemerného výnosu trhovej konkurencie pri rastovom dôchodkovom fonde.

V prípade ak bol výnos dôchodkového fondu spravovaný DSS-kou a priemerný výnos trhovej
konkurencie záporný, tak absolútna hodnota výnosu zodpovedajúceho dôchodkového fondu
nesmela byť vyššia ako:
• 111 % absolútnej hodnoty priemerného výnosu trhovej konkurencie pri konzervatívnom
dôchodkovom fonde,
• 143 % absolútnej hodnoty priemerného výnosu trhovej konkurencie pri vyváženom
dôchodkovom fonde,
• 200 % absolútnej hodnoty priemerného výnosu trhovej konkurencie pri rastovom
dôchodkovom fonde.
Pri porušení vyššie uvedenej podmienky mala DSS povinnosť previesť z vlastného majetku
aktíva do spravovaného dôchodkového fondu porušujúceho vyššie uvedenú podmienku v takej
výške, aby priemerný výnos ku dňu prevodu dosiahol minimálne pomer priemerného výnosu
trhovej konkurencie, tak ako upravuje vyššie uvedený limit.
Takto postavený benchmark mal posilniť konkurencieschopnosť medzi správcami jednotlivých
dôchodkových fondov čiže aby sa vzájomne „predbiehali“ o to, kto lepšie zhodnotí spravované
prostriedky. Paradoxne však takto zostavený benchmark spôsobil vysokú koreláciu medzi
dôchodkovými fondami.
V tabuľke č.1 uvádzame koreláciu medzi výnosmi jednotlivých rastových dôchodkových
fondov. Medzi jednotlivými dôchodkovými fondmi je silná, priama, lineárna závislosť. Takto
vysoká korelácia mohla byť spôsobená tým že, správcovia dôchodkových fondov mali
v svojich portfóliách zastúpené podobné typy aktív ako konkurencia
Tab. 1 Vzájomná korelácia medzi výnosmi akciových dôchodkových fondov počas trvania
konkurenčného benchmarku

AEGON DSS
ALLIANZ
DSS

AEGON
DSS
1

ALLIANZ
DSS

0,9247
0,9302

1
0,9953

AXA
DSS

DSS
POŠTOVEJ
BANKY

ING
DSS

VÚB
GENERALL
I DSS

1
AXA DSS
DSS
POŠTOVEJ
BANKY
0,9853
0,9536
0,9565 1
ING DSS
0,9771
0,9691
0,9773 0,9828
1
VÚB
GENERALLI
DSS
0,9474
0,992
0,9968 0,967
0,986 1
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z www.manazeruspor.sk
Je potrebné si uvedomiť, že spôsob odplát je naviazaný na systém benchmarku v dôchodkových
fondov, ale aj naopak. Pri negatívnom odchýlení od trhovej konkurencie by si správca nemohol
uplatniť nárok na odplatu, dokonca by musel doplniť do majetku fondu sumu tak, aby sa
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výkonnosť fondu priblížila trhovému priemeru. Správcovia nechceli platiť poplatky v prípade
negatívneho odchýlenia sa od trhovej konkurencie, následkom čoho bolo, že sa svojou správou
nesnažili „o to byť lepší“, ale prispôsobiť sa situácií na trhu.
3. Šesťmesačný benchmark
Konkurenčný benchmark nahradil systém „6-mesačného benchmarku“, ktorý mal za cieľ
odstránenie rizík spôsobených prebiehajúcou finančnou krízou a ich prenesenie na správcov. 6mesačný benchmark nadobudol účinnosť 1.7.2009. Systém tohto benchmarku bol založený na
porovnávaní výkonnosti dôchodkového fondu s jeho referenčnou hodnotou. Táto novela bola
prijatá už v marci 2009 a od tohto dňa výrazne ovplyvnila investičné stratégia a správcov a tým
aj zloženie jednotlivých portfólií dôchodkových fondov.
Zastúpenie jednotlivých zložiek

100%
90%
80%
70%
60%
50%

Akciová zložka

40%

Dlhopisová zložka

30%

Peňažná zložka + iné

20%
10%
0%

Obr. 1 Podiel jednotlivých zložiek na majetku v akciovom fonde
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z www.manazeruspor.sk
Z portfólií sa už od marca 2009 postupne začali vypredávať aktíva s vyššou volatilitou teda
akcií, Exchange Traded Fund (ďalej už len „ETF“) a dlhopisov s vyššou splatnosťou. V prípade
nedodržania 6-mesačného benchmarku by bol správca nútený z prostriedkov DSS doplniť do
fondu majetok aspoň na požadovanú úroveň. Z Obr. 1 je jasné, že v čase platnosti 6-mesačného
benchmarku (niektoré fondy už aj pred zavedením) držali akciové investície na úrovni 0% aj
keď v tom čase vo svojich akciových portfóliach mohli mať zastúpených až 80%. Ďalším
paradoxom spôsobeným 6-mesačným benchmarkom je fakt, že výpredaje volatilných nástrojov
z portfólií DF sa realizovali do doby, kedy hlavné akciové indexy nachádzali svoje dno po
prepadoch spôsobených svetovou finančnou krízou z 2007/2008. Akciové a zmiešané DF tak
najmä z opätovného rastu akciových trhov od leta 2009 nemohli nijak profitovať.
Z nášho pohľadu nedostatkom v systéme 6-mesačného benchmarku je fakt, že referenčná
hodnota sa vytvorila na základe zloženia aktív v spravovaných fondoch, a tým sa vlastne
potlačila myšlienka správy majetku voči trhovému alebo konkurenčnému benchmarku.
Hlavným nedostatkom z nášho pohľadu je nastavenie sledovaného obdobia na úrovni šiestich
mesiacov. Obdobie šiestich mesiacov je (vďaka volatilite akciovej zložky) na dosiahnutie
pozitívnej výnosnosti akciového a zmiešaného dôchodkového fondu príliš krátke obdobie, a
skôr sa dá chápať ako špekulačný horizont. Keďže z portfólií akciových, zmiešaných
dôchodkových fondov sa postupne vypredali akciové investície, tak sa z týchto fondov vo
svojej podstate stali konzervatívne dôchodkové fondy (Obr. 2 ). Sporiteľ akceptujúci
rizikovejšiu povahu akciových fondov oproti konzervatívnym fondom sa takto nie svojim
zavinením stal konzervatívny sporiteľ.
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Obr. 2 Výnosy akciových a dlhopisových dôchodkových fondov
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z www.manazeruspor.sk
4.Trhový benchmark podľa IFP
Na Obrázku 3 je uvedený spôsob výpočtu referenčnej hodnoty pre jednotlivé dôchodkové
fondy s presne stanovenými váhami pri zohľadnení Total Return prístupu. Pri použití Total
Return prístupu zabezpečíme aby výkonnosť zostaveného benchmarku nebola znížená
o dividendy a o kupóny. Tieto výnosy z držby cenných papierov v realite dôchodkové fondy
poberajú a tým pádom sa premietnu do ich výkonnosti. Takto postavený benchmark má presne
predurčené váhy v jednotlivých zložiek a taktiež nezachytáva legislatívne zmeny, ktoré
ovplyvnili investičné stratégie správcoch dôchodkových fondov. V nasledujúcom obrázku
uvádzame zostavenie benchmarku podľa IFP.
index
váha
3M Euribor
dlhopisový index Bloomberg EUR corporate bond
Dlhopisové
dlhopsový index SDX verejný sektor
fondy
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zmiešané fondy
dlhopisový index Bloomberg EUR GOVT > 1Yr Total
return
akciový index MSCI All Country EUR Total Return
3M Euribor
dlhopsový index SDX verejný sektor
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Aegon - MSCI WorldEUR Total Return
AXA - MSCI WorldEUR Total Return
NN- EUROSTOXX 50 Total Return
indexové fondy Poštová banka - MSCI Daily Net Total Return Europe
Index
Vub generali - MSCI All Country index v EUR Total
Return
Obr. 3 Zloženie benchmarkov pre jednotlivé fondy platné po 30.9.2013
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z NBS
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Na Obr. č. 4 vidíme porovnanie výkonnosti ETF SPY s výkonnosťou idexu S&P 500.
Predstavme si hypotetickú situáciu, kde správca dôchodkového fondu bude mať vo svojom
portfóliu zastúpených 100% ETF SPY a ako referenčnú hodnotu si zvolí index S&P 500. Len
pri porovnaní výkonnosti nášho hypoteticky zostaveného fondu v porovnaní s referenčnou
hodnotou pozorujeme rozdiel a tým dôchodkový fond „pobíja“ svoj benchmark. Daný rozdiel
vznikol kvôli nepoužitiu Total Return prístupu.
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0,00%

Obr. 4 Porovnanie výnosu ETF SPY a indexu S&P 500
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z www.manazeruspor.sk
5.Dynamický benchmark
5.1. Metodika zostavenia dynamického benchmarku
Pri tvorbe dynamickej referenčnej hodnoty vychádzame z mesačných správ jednotlivých
DSS, v ktorých sledujeme podiel na majetku jednotlivých zložiek v portfóliách dôchodkových
fondov a duráciu. Sledujeme percentuálne zastúpenie troch hlavných tried aktív – akciovú,
dlhopisovú a peňažnú zložku. Toto percentuálne zastúpenie zohráva v systéme dynamického
benchmarku kľúčovú úlohu, nakoľko prakticky určuje váhy jednotlivých tried aktív pri
samotnej stavbe benchmarku.
Pri stavbe dynamického benchmarku sme za reprezentujúcu akciovú zložku zvolili akciové
ETF IWRD. Dôvodom výberu je, že zvolené ETF kopíruje vývoj MSCI WORLD indexu
a správcovia dôchodkových fondov majú ETF zaradené vo svojich portfóliách. Zvolené ETF
sa obchoduje na londýnskej burze a historické ceny ETF sú uvedené v librách. Close ceny
finančného nástroja IWRD sme prepočítali kurzom EUR/GBP. Pre dlhopisovú zložku sme ako
zástupcu zvolili dlhopisové ETF MTA a dlhopisové ETF MTB. ETF MTA kopíruje index MTS
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Investment Grade Eurozone Government Bond 1-3Y, ktorý meria výkonnosť najväčších
a najviac obchodovaných 1-3 ročných štátnych dlhopisov. ETF MTB kopíruje index Euro MTS
Investment Grade Eurozone Government Bond 3-5Y. Podobne ako index MTS Investment
Grade Eurozone Government Bond 1-3Y aj tento meria výkonnosť najväčších a najviac
obchodovaných štátnych dlhopisov s výnimkou, že do indexu sú zahrnuté iba 3-5 ročné štátne
dlhopisy. Obe dlhopisové ETF investujú iba do štátnych dlhopisov v investičnom pásme čím je
splnená aj zákonná podmienka pre správcov držať v portfóliu iba takéto dlhopisy.
Pri stavbe dynamického benchmarku sme použili pre dlhopisovú zložku ETF MTA ak bola
priemerná durácia dlhopisovej zložky počas sledovaného obdobia z intervalu 1-3. V prípade ak
je priemerná durácia dlhopisovej zložky počas sledovaného obdobia vyššia ako 3 použijeme
pre dlhopisovú zložku portfólia ETF MTB. Peňažnú zložku portfólia sme prepočítali kľúčovou
úrokovou sadzbou (prerátanou na dennú bázu) v takej výške, aká bola vyhlásená ECB. Za
sledované obdobie pri všetkých dôchodkových fondov sme zvolili obdobie od vzniku fondu po
dátum 30.4.2015. Pri porovnaní dátumov Close cien vybraných ETF a dátumov výpočtu
aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky (ďalej už len „AHDJ“) sme pozorovali nerovnosti.
Dôvodom týchto nerovností sú odlišné dni sviatkov v Slovenskej republike a krajín, kde sú
emitované ETF. Dátumy close cien ETF sme prispôsobili dátumom AHDJ. Pri doplnení dátumu
close ceny jednotlivých ETF sme predpokladali rovnakú close cenu, aká bola deň pred
doplnením dátumu.
Akciová časť
IWRD
Dlhopisová časť
1-3Y
MTA
3-5Y
MTB
5-7Y
MTC
...
...
Peňažná časť
Sadzba NBS/ECB
5.2. Dynamický benchmark pre akciové dôchodkové fondy 2. piliera
Nasledujúci graf zobrazuje zostavenie dynamického benchmarku podľa popísanej metodiky.

Obr. 5 Porovnanie akciového dôchodkového fondu s jeho dynamickým benchmarkom
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z www.manazeruspor.sk
Už podľa vizuálnej stránky vidíme, že sa dôchodkový fond so svojím benchmarkom podobajú.
Zmena nastala v októbri 2008, kde dôchodkový fond výraznejšie poklesol oproti svojmu
benchmarku. V tomto období pozorujeme túto zmenu aj pri ostatných akciových fondoch. Ak
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by správca len pasívne investoval prostriedky, to znamená, že percentuálne zastúpenie aktív
v jednotlivých zložkách portfólia by ostalo počas celého mesiaca rovnaké, potom vývoj
dôchodkového fondu by bol taký istý ako vývoj benchmarku.
V tabuľke č. 2 uvádzame porovnanie akciových dôchodkových fondov s ich vlastnými
dynamickými benchmarkmi. Ak dôchodkový fond dosiahol vyšší výnos ako jeho benchmark,
vzájomný rozdiel je >0 a naopak.
Tab 2 Výnosy akciových dôchodkových fondov oproti dynamickému bencharku

Dôchodkový
fond
Benchmark
Rozdiel

AEGON ALLIANZ
DSS
DSS
AXA DSS

DSS
POŠTOVEJ
BANKY
NN DSS

VÚB
GENERALLI
DSS

17,21%
22,17%
-4,95%

18,55%
38,10%
-19,56%

30,73%
35,79%
-5,06%

23,20%
46,75%
-23,55%

23,36%
37,28%
-13,91%

23,65%
33,00%
-9,34%

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z www.manazeruspor.sk
5.3 Využitie dynamického benchmarku
Predpokladajme situáciu, kde máme dva dôchodkové fondy(spadajúce do rovnakej kategórie)
spravované inou DSS. V Obr.6 uvádzame, že oba fondy dosiahli v sledovanom období dosiahli
rovnaký výnos a to 50%. Taktiež oba fondy skončili -10% pod svojim trhovým benchmarkom.
Rozdielne však dopadli pri porovnaní so svojimi dynamickými benchmarkmi. Prvý fond
skončil 15% nad svojim dynamickým benchmarkom a druhý 25% nad dynamickým
benchmarkom. Podľa odchýlky od dynamického benchmarku môžeme tvrdiť, že DSS s vyšším
pozitívnym odchýlení od dynamického benchmarku (na obr. 6 DSS vpravo) je v danom období
lepším správcom.

Obr. 6 Využitie dynamického benchamrku v hypotetickej situácií
Zdroj: Virdzek, T.- Kubaška, P. Benchmarking v II. pilieri. In: Sporenie & Investovanie
3/2015. ISSN 1337-9704, s. 29-32.
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6. Záver
Dynamický benchamrk priniesol externalitu vo forme vzniku nových a závažných
otázok. Po prvé, otvára diskusiu nad tým, či dôchodkové fondy skutočne využívajú aktívnu
správu. Výskum a porovnania fondov a dynamického benchmarku (najmä z obdobia
posledných 5 rokov) naznačujú, že správcovské spoločnosti v II. pilieri svoje akciové
dôchodkové fondy spravujú veľmi podobne ako je vývoj dynamického benchmarku, čo logicky
implikuje využívanie pasívnej správy aktív. Otázkou pre sporiteľa preto istotne bude, z akého
dôvodu uvádzajú vo svojich informačných materiáloch a takisto samotnom Štatúte
dôchodkového fondu, že sa jedná o aktívne spravované fondy. Ak je za aktívnu správu fondov
považovaná iba zmena % zastúpenia tried aktív v portfóliu na základe vyvolaných
legislatívnych zmien, potom je otázne to, čo sa chápe ako aktívna a pasívna správa, a zároveň
to, či by systému starobného dôchodkového sporenia (z pohľadu výnosov a nákladovosti)
nepomohla iba priama legislatívna zmena, ktorá by z dôchodkových fondov spravila výlučne
pasívne spravované fondy. Po druhé, dynamický benchmarku poukázal na jedno zaujímavé
obdobie – august až november 2008. V tomto období, známom tiež ako „jeseň finančnej krízy“
došlo k vystupňovaniu udalostí, najmä po krachu spoločnosti Lehman Brothers (september
2008), kedy udalosti dramaticky zasiahli akciové trhy a vyvolali panické výpredaje. Z pohľadu
dynamického benchmarku je zaujímavá skutočnosť, že napr. kým aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky akciových fondov v II. pilieri zaznamenala výraznejší pokles (najmenej
VÚB Generali d.s.s., najviac Allianz-Slovenská d.s.s), dynamický benchmark, takto závažné
prepady nezaznamenal nakoľko akciová časť portfólia akciových dôchodkových fondov nebola
významná (podľa mesačných správ samotných fondov). Pre sporiteľa tak vzniká druhá otázka,
čo spôsobilo tieto nadmerné prepady. Po tretie, prečo neuvádzajú správcovské spoločnosti
v príslušných dôchodkových fondov kompletnú štruktúru finančných inštrumentov
zastúpených v portfóliu v mesačnej správe? Na tomto základe by sa dal totiž zostaviť ten
najpresnejší systém ich vlastného benchmarku. V súčasnosti sa snažíme systém dynamického
benchmarku čo najlepšie prispôsobovať dôchodkovému fondu a zohľadniť pri stavbe viac
kritérií.
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Demografický vývoj Komárňansko-ostrihomskej oblasti na oboch stranách
Dunaja
Demographic characteristics of Komarno-Esztergom region on both sides
of Danube river
Ernest Šipoš
Abstract: The past 100 years brought significant changes in the demographic behaviour of the
population of Slovakia, Hungary and also of the Komarno - Esztergom region, regarding
reproduction, mortality and age distribution. The aim of our bachelor thesis is to highlight
differences and similarities in the natural movement and age distribution on the territory of the
Komarno – Esztergom region. This region is specific by its history, as it formed a self-standing
district of the Hungarian part of the Austro-Hungarian monarchy at the beginning of the 20th
century. Application of the Trianon Treaty, however, brought about a division of this district
into two parts of approximately the same size but set in different contexts of historic and
political development. In our thesis we will compare the birth and mortality rates along with
the age distribution regarding both the Hungarian as well as the Slovak part of the Komarno –
Esztergom region. We will compare spatial as well as time indicators of the natural movement
of the population available at the beginning of the 20th century. A supplementary part of our
work will be an evaluation of the age distribution of the population of the Komarno – Esztergom
region, pointing out a significant aging of the population over the past 100 years.
Abstrakt: Za uplynulé storočie nastali výrazné zmeny v demografickom správaní obyvateľstva
Slovenska i Maďarska a taktiež aj Komárňansko-ostrihomskej oblasti. Zmeny nastali jednak
v reprodukčnom správaní obyvateľov, v úmrtnostných pomeroch i vo vekovej štruktúre
obyvateľstva. Cieľom našej bakalárskej práce je poukázať na odlišnosti a podobnosti
prirodzeného pohybu a vekovej štruktúry na území Komárňansko-ostrihomskej oblasti. Táto
oblasť je špecifická svojím historickým vývojom, keďže na začiatku 20.storočia, keď bola
súčasťou Uhorska, tvorila jednotnú župu. Avšak po podpísaní Trianonskej mierovej zmluvy
bola župa rozdelená štátnou hranicou na dve rovnaké celky, ktoré sa však ocitli v odlišnom
kontexte politického a historického vývoja. V bakalárskej práci budeme porovnávať mieru
živorodenosti, mieru úmrtnosti a vekovú štruktúru medzi maďarskou a slovenskou časťou
Komárňansko-ostrihomskej oblasti. Ide o porovnanie ukazovateľov prirodzeného pohybu
nielen v priestore, ale aj v čase s údajmi zo začiatku 20.storočia. Doplnkovou časťou práce bude
hodnotenie vekovej štruktúry obyvateľstva Komárňansko-ostrihomskej oblasti s poukázaním
na výrazné starnutie populácie za posledné storočie.
Key words: Natural movement, Slovakia, Hungary, population aging, historic demography
Kľúčové slová: Prirodzený pohyb, Slovensko, Maďarsko, starnutie obyvateľstva, historická
demografia

1.Úvod
V predkladanej práci sa budeme zaoberať demografickým vývojom
Komárňanskoostrihomskej oblasti v kontexte odlišného historického vývoja v rozmedzí jedného storočia. V
práci budeme analyzovať a porovnávať prirodzený pohyb a vekovú štruktúru obyvateľstva na
území Komárňansko-ostrihomskej oblasti. Táto oblasť predstavuje dve historické župy, ktoré
približne na polovicu rozdelila Trianonská mierová zmluva, ktorá stála na začiatku rozličného
vývoja slovenskej a maďarskej časti oblasti. Práca sa zameriava na hľadanie možného vzťahu
týchto zmien vývoja, k demografickému profilu oboch konštruovaných oblastí v súčasnosti.
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Porovnáva ukazovatele prirodzeného pohybu obyvateľstva v obciach na slovenskej strane
s maďarskou stranou, a hodnotí intenzitu rozdielov nielen v priestore, ale aj v čase
s porovnaním so staršími údajmi na porovnateľnej úrovni zo začiatku 20. storočia. Ako
doplnkový údaj, práca analyzuje zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva. Výsledkom je
komplexná syntéza hodnotenia trajektórie demografického pohybu s podobnými historickými
východiskami, avšak v odlišnom kontexte vývoja. Referenčnou úrovňou práce sú údaje
z obdobia rokov 1901 – 1910 a miera divergencie a jej veľkosti za obdobie 100 rokov. Ide
o komparáciu ukazovateľov z tohto obdobia s obdobiami v rokoch 2001 – 2010. Riešenými
ukazovateľmi budú najmä hrubé miery vybraných demografických procesov a skúmanie
starnutia populácie. Výstupom nášho výskumu budú tabuľky, grafy a kartografické zobrazenia
v podobe tematických máp. Analyzovaná bude jednak Komárňansko-ostrihomská oblasť ako
celok, ďalej to bude analýza jednotlivých častí oblastí na území Slovenskej republiky
a Maďarska. Práca sa bude týkať aj analýzy na úrovni jednotlivých obcí. Budeme sa snažiť
hľadať príčiny rozličného či spoločného demografického vývoja regiónu na slovenskej
a maďarskej strane z hľadiska rôznej spoločensko-politickej situácie, ktorá nastala v daných
krajinách po roku 1920. Značnú zložku práce tvorilo hromadenie a analýza historických dát zo
začiatku 20. storočia. Ide o dáta získané zo sčítaní z rokov 1900 a 1910. Problémy pri tvorbe
práce súviseli hlavne s týmito dátami, ktorých spracovanie nám zabralo najviac času. Následne
boli analyzované dáta zo súčasnosti, ktorých spracovanie bolo omnoho jednoduchšie. Keďže
sa na Slovensku historickej demografii príliš veľa autorov nevenuje, a v práci je analyzovaná
aj časť Maďarska, preto zdroje literatúry pochádzajú hlavne od maďarských autorov, kde je
historická demografia rozvinutá na pomerne dobrej úrovni. Spomenuli by sme niekoľko
autorov, ktorí pôsobia v Maďarsku, ako napr. Rudolf Andorka, Ákos Tárkányi, Gabriella
Vukovich či Tamás Faragó. Niekoľko súčasných odborníkov i široká verejnosť kritizuje práce
z danej problematiky, keďže veľakrát sú dáta nepresné a neúplné, teda nedávajú nám úplne
pravdivé údaje z minulosti. Aj napriek tejto kritike je historická demografia dôležitá pre
poznanie minulosti i pre získavanie východísk do budúcnosti. Poznať treba i svoju minulosť,
lebo človek, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť. Podobné to je aj
v demografii. Rôzne práce súvisiace s demografiou, ktoré sa zaoberajú súčasnými
demografickými javmi alebo prognózami, nemajú hlbší význam bez toho, aby autori daných
prác preskúmali historicko-demografické analýzy súvisiace s danou témou. Napriek všetkým
týmto rozporom súčasnú a historickú demografiu spájajú dva základné fakty. Spája ich
v podstate jednotný prístup a fakt, že vo vývoji obyvateľstva sú smerodajné dlhodobé procesy.
Avšak aj historické štúdie nám dávajú niekoľko príkladov o tom, že tzv. „večné“ štruktúry či
procesy, ako rodinný stav či sobášnosť sa rokmi menia. Tieto zmeny možno badať až
v horizonte niekoľkých desaťročí až storočí, teda až po určitom dlhodobom vývoji.
Myslíme si, že práce týkajúce sa historickej demografie majú hlboký význam pre ľudí, ktorí
pátrajú po svojich predkoch a chcú sa dozvedieť relevantné informácie o živote ľudí
v minulosti a porovnať ich so súčasnosťou.
2. Vymedzenie územia Komárňansko-ostrihomskej oblasti
Riešená oblasť sa z polovice nachádza na území južnej časti Slovenskej republiky a z druhej
polovice na severnej až severovýchodnej časti Maďarska. Komárňansko-ostrihomská oblasť
tvorila kedysi jednu župu, ktorá bola jednou z územnosprávnych jednotiek Rakúsko – Uhorskej
monarchie. Územie malo do roku 1920 jednotný charakter, avšak následné povojnové
usporiadanie Európy a prijatie Trianonskej mierovej zmluvy zapríčinilo rozdelenie územia na
približne dve rovnaké časti, ktoré v najväčšej miere od seba oddeľuje rieka Dunaj. Do
analyzovanej oblasti patria na území Slovenska časti okresov Dunajskej Stredy, Nových
Zámkov a Levíc a celé územie Komárňanského okresu. Na území Maďarska sú to
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Komárňanská a Ostrihomská župa. V celkovom množstve budeme analyzovať 63 obcí na
území slovenskej časti a 64 obcí na území maďarskej časti Komárňansko-ostrihomskej oblasti.
2.1 Trianonská mierová zmluva
Zmluva, ktorá určovala hranice Maďarska, ako jedného z novovzniknutých štátov po rozpade
Rakúsko – Uhorska, po 1.svetovej vojne. Jej signatúra prebehla v paláci Veľký Trianon
v komplexe Versailles v Paríži, 4.júna 1920. Signatármi zmluvy boli jednak víťazné mocnosti
1.svetovej vojny, teda Spojené štáty americké, Veľká Británia, Taliansko i Česko-Slovensko.
Rakúsko-uhorskú monarchiu ako porazenú stranu zastupovalo Maďarsko (Michaela, Vörös
a kol. 2013).
V pozadí mierovej zmluvy stálo však niekoľko dôležitých faktov. Jednak to bolo taktizovanie
maďarskej vlády, ktorá už od polovice roku 1918 vynakladala úsilie o zachovanie súčasného
stavu a snažila sa zabrániť odtrhnutiu Slovenska od Uhorska. Motiváciou pre maďarskú vládu
bola práve slabá národná uvedomelosť Slovákov v tomto období. Maďarská politika chápala
územie Slovenska ako svoje vlastné, ktoré je iba okupované Čechmi. Následne sa uchýlila
k okupácii slovenského územia, ktorá však bola okamžite utlmená vojskami Dohody
i československou armádou. V polovici roku 1910 sa moci v Maďarsku ujal admirál Miklós
Horthy, pod ktorého správou Maďarsko existovalo takmer 25 rokov. Tento fakt bol jedným
z hlavných determinantov ďalšieho vývoja oboch štátov, a teda i oboch riešených oblastí
v rámci krajín. Pod vedením admirála Horthyho Maďarsko vyčkávalo do poslednej chvíle
a bránilo si integritu Uhorska, ktorá už de facto neexitovala. V tom čase už existovala zmluva
o povojnovom vyrovnaní s Rakúskom, ktoré rozpad monarchie vzalo ako fakt a prijalo ho bez
väčších problémov. V Maďarsku bol však prítomný výrazný revizionizmus. Boli vypracované
tzv. Memoáre, ktorých súčasťou boli rôzne štúdie, elaboráty, štatistické tabuľky, ktoré sa
vyjadrovali k národným, demografickým, politickým a kultúrnym problémom krajiny.
Maďarská strana sa silou mocou snažila udržať status quo a ponechať si sféru vplyvu i nad
Slovenskom. Západné mocnosti spolu s Československou republikou však nepripustili žiadne
diskusie a nedali Maďarsku šancu na zachovanie daného stavu.
Podpísanie Trianonskej zmluvy malo hlboký význam pre Slovákov, keďže bola určená hranica
s Maďarskom a hlavne bol po prvýkrát vymedzený pojem Slovensko, ako suverénny
geografický a historický právny celok ukotvený v medzinárodne uznávanom dokumente.
Vďaka tomuto aktu sa následne Slovensko, ako aj slovenská časť Komárňansko-ostrihomskej
oblasti začlenila do Československej republiky, ktorá bola jednou z najpevnejších demokracií
v rámci Európy. Vývoj na maďarskej strane oblasti bol v historickom kontexte odlišný.
Politická scéna sa pomerne radikalizovala a krajina sa orientovala na fašistické Taliansko, čím
de facto i v Maďarsku zavládol fašizmus.
3. Komparácia miery živorodenosti medzi slovenskou a maďarskou časťou územia
v rokoch 1901 – 1910 a v rokoch 2001 – 2010 a postavenie územia v rámci Uhorska.
Región Komárňansko-ostrihomskej oblasti bol v rokoch 1901 – 1910 súčasťou Rakúsko –
Uhorskej monarchie, teda obe časti regiónu, ktoré sú predmetom nášho výskumu, boli pod
reglementom rovnakej vlády a riadili sa rovnakými nariadeniami. Určité východiská pre vývoj
populácie boli v tomto období nepochybne rakúsko-uhorské vyrovnanie v roku 1869 a priebeh
urbanizácie, ktorá úzko súvisela i s priemyselnou revolúciou. Prirodzený pohyb obyvateľstva
z hľadiska živorodenosti nám udáva jednoznačný trend už od roku 1869. Miera živorodenosti
od roku 1880 nadobúdala v Uhorsku klesajúce hodnoty. Faragó (2011) uvádza, že od začiatku
roku 1869 až po rok 1910, oscilovala hrubá miera živorodenosti v Uhorsku medzi hranicami
45‰ - 35‰. Absolútny počet živonarodených v Uhorsku dosahoval 600 tisíc až 650 tisíc osôb
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za rok (Faragó 2011). Nastal teda určitý úbytok v hodnotách živorodenosti. Príčinami daného
javu boli vplyvy urbanizácie a industrializácie na spoločnosť. Prejavilo sa to v migrácii
mladého obyvateľstva do miest. Ďalším faktorom poklesu narodených bola modernizácia
vidieckych sídiel, z ktorých sa niektoré stali mestami a s tým súvisel i následný pokles
pôrodnosti. Keď sa však pozrieme na jednotlivé regióny, najväčšie miery živorodenosti boli
zaznamenané v južnej časti Uhorska. Medzi regióny s najmenšími hodnotami patrili aj niektoré
územia na dnešnom Slovensku. Dokonca, v juhovýchodnej časti Uhorska a v južnej časti
dnešného Slovenska, v Hontianskej a Gemerskej župe, boli obce, kde sa objavovalo množstvo
jedináčikov, čo bolo na tú dobu dosť neobvyklé. Daný jav bol prítomný aj na území
Komárňansko-ostrihomskej oblasti, konkrétne na území slovenskej časti oblasti.
V jednodetnom systéme sa v literatúre vyskytujú rôzne názory na príčiny tohto javu. Niektorí
autori ako napr. (Faragó 2011) to pripisujú morálnemu úpadku v správaní obyvateľov, túžbe po
pohodlnejšom živote či vplyvu protestantizmu. Tieto príčiny sa nachádzajú hlavne v ich
predstavách. Iní autori to pripisujú zvyšujúcej sa úrovni poľnohospodárskej produkcie, vo
zvyšovaní úrovne sedliackeho obyvateľstva, ktorí si zakladali veľkostatky a neskôr to pripisujú
i Trianonskej zmluve. Ak to celé zhrnieme, dospejeme k záveru, že tento fenomén sa týkal
hlavne bohatých sedliakov. U iných vrstvách, ako sú napríklad chudobní sedliaci či slúžky sa
tento fenomén neprejavil a ich plodnosť sa udržovala naďalej na vysokej úrovni. Na prelome
storočí a v prvom desaťročí 20.storočia už v krajine existovali obavy, keďže pôrodnosť klesala.
Na jednu ženu v produktívnom veku pripadalo zhruba 5 narodených detí, čo reprodukciu
zabezpečovalo, ale napriek tomu určitý pokles nastal, keďže ešte 20 rokov predtým, to bolo 7
narodených detí na jednu ženu v produktívnom veku (Kamarás 1991). Čo sa týka
Komárňansko-ostrihomského regiónu, miery živorodenosti boli v porovnaní s Uhorskom na
slušnej úrovni. Dané fakty potvrdzuje aj náš výskum za roky 1901 – 1910, z ktorého vyplýva,
že miera živorodenosti za celý región osciluje medzi hranicami 31‰ - 35‰. Tieto získané
hodnoty v regióne sú menšie ako priemer Uhorska, ale pohybujú sa na pomerne vysokej úrovni.
Daná úroveň živorodenosti nesúvisí až v takej miere s vysokou úhrnnou plodnosťou, ale skôr
s dynamicky narastajúcou populáciou. Príčina nižšej miery živorodenosti na území maďarskej
časti regiónu, pri vysokom počte obyvateľov, súvisí priamo s vysokou úrovňou urbanizácie
a industrializácie, ktorá bola pre danú časť krajiny typická. Mestá zaznamenávali prudký
rozvoj, vysoký príliv migrantov, ktorí si následne v daných mestách či vidieckych sídlach
zakladali aj rodiny. Región bol známy intenzívnou banskou činnosťou, ktorá sa rozvíjala najmä
v tomto období. Ďalším faktorom je prítomnosť Budapešti, ktorá patrila medzi
najpriemyselnejšie oblasti vtedajšieho Uhorska. Tým pádom môžeme región považovať aj za
suburbánnu zónu Budapešti.
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Komparácia hrubej miery živorodenosti medzi slovenskou a
maďarskou časťou Komárňansko-ostrihomského regiónu v rokoch
1901-1910 a vývoj za Slovensko v danom období
42,00
40,00
HMŽ v ‰

38,00
36,00

Slovenská časť

34,00

Maďarská časť

32,00

Slovensko

30,00
28,00
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
Rok

Zdroj: Magyar statisztikai közlemények. 1913. A Magyar Szent Korona Országainak
1901-1910. évi népmozgalma községenként. Budapest: M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal.
3.1 Komparácia miery živorodenosti medzi slovenskou a maďarskou časťou územia
v rokoch 2001 – 2010
Spoločnosť v oboch krajinách za obdobie posledného storočia prešla zložitým spoločenskopolitickým a hospodárskym vývojom. Po rozdelení Trianonskou zmluvou, v roku 1920, prestal
región ako spoločný celok de iure i de facto existovať. Opätovné spojenie regiónu nastalo po
Viedenskej arbitráži v roku 1938, ktoré sa však ukončilo spolu s koncom 2.svetovej vojny. Po
roku 1945 sa obe časti regiónu stali súčasťou východného bloku, teda dostali sa pod sféru
vplyvu Sovietskeho zväzu. Následný spoločensko-politický vývoj sa niesol v rámci
socialistickej industrializácie a centrálne riadeného plánovaného hospodárstva. Toto obdobie
najviac prispelo k pozitívnym hodnotám vo vývoji živorodenosti a pôrodnosti v oboch
krajinách. Po zmene politického režimu a trhového mechanizmu v roku 1989, nastala v oboch
krajinách určitá stagnácia, resp. klesajúci trend hodnôt reprodukcie. Hlavnými determinantami
tohto trendu boli nastupujúci kapitalizmus a pôsobenie druhej demografickej revolúcie.
Z hľadiska vývoja posledného storočia má miera živorodenosti na maďarskej časti územia, teda
už na území súčasnej Komárňanskej a Ostrihomskej župy, klesajúcu tendenciu. Za toto obdobie
klesla hrubá miera živorodenosti z 30 – 35 ‰ (začiatok 20. storočia) na 9 – 9,5 ‰ (začiatok
21.storočia). Ročný počet živo narodených detí poklesol v tomto období z 5 – 6 tisíc na 2 – 3
tisíc.
Daný trend nám ukazuje vplyv 2. demografickej revolúcie na vývoj pôrodnosti v danom
období, keďže pôrodnosť je považovaná za proces, ktorý určuje vývoj v spoločnosti. (Mládek
et al. 2006). Už v období po 1.svetovej vojne existovali v Maďarsku tendencie, ktoré viedli
k obmedzovaniu plodnosti a pôrodnosti z obáv problémov budúcnosti (Faragó 2011). Viedlo to
k zámernému vyhýbaniu sa plodeniu detí, či prikláňaniu sa k tzv. jednodetnému systému.
Neboli to iba ženy z majetnejších a z urodzených rodín, ale aj chudobnejšie a „jednoduchšie“,
ktoré predtým dospievajúce deti potrebovali k prácam okolo domu či na poli. Tieto fakty v 20.
a 30. rokoch boli istou predzvesťou k súčasnému demografickému správaniu maďarskej
populácie. V súčasnosti k tejto stagnácii v rámci živorodenosti prispieva fakt, že pri súčasnej
sociálnej politike vidia ľudia v reprodukčnom veku skôr negatíva a určitý handicap, ak majú
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vychovávať dieťa. Daný jav je typický pre väčšinu postkomunistických krajín, v ktorých
prebehla druhá demografická revolúcia neskôr ako vo vyspelých krajinách. Treba si však
zhrnúť určité pozitíva a negatíva, ktoré mohli v Maďarsku vplývať na životnú úroveň
obyvateľstva a tým aj ovplyvniť ich reprodukčné správanie. Hlavnými pozitívami od konca
80.rokov boli hlavne zlepšenie vybavenosti domácností z hľadiska technického zabezpečenia,
ďalej to bola možnosť zavedenia plynu do domácností. Budovanie kanalizácií, verejného
vodovodu, asfaltovanie ciest, to všetko prispievalo k väčšiemu komfortu v živote ľudí, spolu aj
so zdravším životným štýlom, vďaka ktorému klesala úmrtnosť (Tárkányi 2008). Životná
úroveň z hľadiska materiálneho vybavenia narastala, ale sobášnosť i pôrodnosť dramaticky
klesali naďalej. Príčinami tohto poklesu boli hlavne problémy z hľadiska znižujúcich sa
finančných príjmov rodín. V 90.rokoch nastal pokles reálnej mzdy, resp. sa vyskytovali veľké
rozdiely medzi príjmami jednotlivých skupín obyvateľstva. Ďalšou príčinou bol pokles
rodinných prídavkov, ktoré v roku 2000 dosahovali 38% z hodnoty, na ktorej sa nachádzali
v roku 1990 (Tárkányi 2008). Súčasná zamestnaná žena dáva do popredia v prvom rade svoje
zamestnanie a schopnosť zarábať si na živobytie. Ide jednak o strach zo straty zamestnania
vďaka pôrodu a tiež strach z nadchádzajúceho života po pôrode, teda či sa bude vedieť
adekvátne o svoje dieťa postarať ( Faragó 2011). Príčiny tejto tendencie reprodukčného
správania žien a obyvateľstva v reprodukčnom veku všeobecne, sú najmä zlá ekonomická
situácia, individualizmus, karierizmus, ale aj sekularizácia. Vďaka týmto faktom vznikajú
v Maďarsku, ale všeobecne aj v Európe tzv. „malé rodiny“. Tento jav môže výrazne prispievať
k starnutiu populácie Maďarska i Európy. Dôležite je pripomenúť aj to, že klesajúce hodnoty
plodnosti súvisia aj so zmenami v rámci hodnôt sobášnosti, ktoré majú tiež klesajúci trend
(Andorka 1987). Zaujímavým faktom nášho výskumu sú diametrálne odlišné hodnoty, ktoré
sa týkajú počtu obyvateľov oboch častí regiónu. Kým na území maďarskej časti regiónu sa
počet obyvateľov zvýšil z hodnoty 190 tisíc (začiatok 20.storočia) na súčasných 300 tisíc
obyvateľov, tak na území slovenskej časti regiónu ide o zvýšenie zo 130 tisíc obyvateľov na
166 tisíc. Pri identifikovaní príčin daného rozdielu je nutné pozastaviť sa pri urbanizácii
maďarských miest. Spomínané banícke regióny miest Tatabánye a mesta Oroszlány
zaznamenali za uplynulé storočie veľký rozmach. Rozsiahla urbanizácia a industrializácia
viedla k obrovskému nárastu počtu obyvateľov daných miest.
Hrubá miera živorodenosti na území slovenskej a maďarskej časti
Komárňansko-ostrihomskej oblasti a na území Slovenska v rokoch
2001 - 2010
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4. Analýza úmrtnosti na území Komárňansko-ostrihomskej oblasti na začiatku
20. storočia
Úmrtie je spolu s narodením rovnako dôležitým javom pri vývoji populácie. Výskyt úmrtia je
biologická nutnosť, avšak jeho výskyt sa predpovedať s presnosťou nedá. Čím viac sa vraciame
do minulosti tým, bola tá predpoveď úmrtia náročnejšia. V minulosti to bol hlavne faktor
neznalosti obyvateľov, čo sa týka vyskytujúcich sa chorôb či prevencie voči nim. Pomerne často
sa vyskytovali hromadné katastrofické úmrtia, ktoré sa v dnešných vyspelých krajinách už
nevyskytujú. Tieto úmrtia vyplývali práve z danej neznalosti a zaostalosti obyvateľstva. Pri
pohľade na matričné záznamy zo všetkých uhorských regiónov možno konštatovať, že vývoj
úmrtnosti sa pohyboval v pomerne turbulentných vlnách (Faragó 2011). Vývoj hodnôt
úmrtnosti prekračuje aj hodnoty vývoja sobášov či krstov a zmeny úmrtnosti sú ťažko
predvídateľné a tiež je známy aj fakt, že tieto hodnoty dosť kolíšu, teda nemajú konštantný
trend vývoja. V minulosti sa úmrtia líšili aj z hľadiska sezónnosti u dojčiat, ako aj u staršieho
obyvateľstva. U dojčiat nastávalo najviac úmrtí v letných mesiacoch. Hrubá miera dojčenskej
úmrtnosti dosahovala v danom období v Uhorsku priemerné hodnoty 200 ‰. Príčinami boli
hlavne problémy s tráviacim traktom. U staršieho obyvateľstva najviac úmrtí nastalo v zimných
mesiacoch či skoro na jar, keďže v daných mesiacoch bol častý výskyt zápalov pľúc a na jar
bol už nedostatok jedla, hlavne v chudobnejších rodinách, teda ich stravovanie bolo pomerne
nezdravé, strava, ktorá im dochádzala sa nevedela nahradiť adekvátnou potravou a teda ich
organizmus zoslabol a boli náchylnejší na rôzne choroby (Faragó 2011). Význam úmrtia
v demografickom systéme určujú dva faktory. Prvým faktorom je ťažká ovplyvniteľnosť úmrtia
v nejakom časovom horizonte a druhým je fakt, že miera úmrtnosti v minulosti dosahovala
mnohonásobne väčšie hodnoty ako v súčasnosti a teda pri vývoji a zmenách počtu obyvateľstva
mala miera úmrtnosti rovnako veľký a občas aj väčší význam ako hodnoty pôrodnosti. V užšom
zmysle úmrtnosť závisí aj od pohlavia, veku a fyzického stavu jedinca. Faragó (2011) uvádza,
že úmrtnosť mužov od ich narodenia je o niečo vyššia ako úmrtnosť žien až po dobu, kým
ženám končí reprodukčné obdobie. Tento jav pripisuje k biologicko – genetickým faktorom,
ktoré majú udržiavať a zvyšovať stav populácie. Čo sa týka rozdielov úmrtností u mužov a žien
v minulosti je možno tvrdiť, že v daných časoch pred 100 – 150 rokmi sa kládol do popredia
mužský potomok a o ženský nebolo až tak postarané ako v súčasnosti. Taktiež bola i vysoká
miera úmrtnosti rodičiek. Vek obyvateľov z hľadiska úmrtnosti zahrával rovnakú rolu ako
v súčasnosti, teda čím starší jedinec, tým bola väčšia pravdepodobnosť jeho úmrtia, avšak vtedy
to bolo v mladšom veku ako v súčasnosti. V širšom zmysle i v minulosti ovplyvňoval život
človeka vek jeho úmrtia, prostredie, v ktorom žil. Rozumieme pod tým jednak prírodné
prostredie i prostredie, ktoré si človek vytvoril alebo premenil. Ďalšie faktory ovplyvňujúce
úmrtnosť boli hlavne rôzne hygienické návyky, stravovacie návyky či odlišný životný štýl
obyvateľov. Taktiež to záviselo aj od poznania vyvíjajúcej sa medicíny a od spoločenského
postavenia daného jedinca či vplyvu kultúry, v ktorej sa nachádzal. Dané menované faktory,
teda mohli priamo i nepriamo ovplyvniť vývoj úmrtnosti na začiatku sledovaného obdobia
v Uhorsku.
Na začiatku 20. storočia boli miery úmrtnosti v jednotlivých častiach Uhorska odlišné.
Priemerná hodnota hrubej miery úmrtnosti v Uhorsku bola 24,3 ‰. Počet absolútnych úmrtí
v Uhorsku v danom období osciloval medzi hranicami 550 tis. – 620 tis. úmrtí za rok. (Faragó
2011). Avšak z hľadiska regionálnej diferenciácie boli zaznamenané pomerne významné
rozdiely v danom ukazovateli. Najväčšie hodnoty hrubej miery úmrtnosti boli zaznamenané na
území juhovýchodnej časti Uhorska, konkrétne v Biharskej župe, kde to bolo až 45‰. Ďalšie
územia s pomerne vysokou mierou úmrtnosti boli územia na juhu monarchie, teda terajšie
Chorvátsko, časť Rumunska a južná časť Maďarska. Najmenšie hodnoty boli zaznamenané
v meste Pétervárad a to 13,5 ‰. Čo sa týka väčších území, boli najmenšie hodnoty
zaznamenané na v župách na západnej časti monarchie, teda v západnej časti dnešného
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Maďarska a Slovenska a v okolí Budapešti, kde sa táto hodnota pohybovala medzi hranicami
18 – 22 ‰. Čo sa týka územia dnešného Slovenska, najvyššie hodnoty boli zaznamenané
v regiónoch Kysúc, Liptova a Horného Považia. Bolo to 25 – 30 ‰ . Región Komárňanskoostrihomskej oblasti sa radí k regiónom, kde sa hrubé miery úmrtnosti pohybujú okolo
priemerných hodnôt v rámci celého Uhorska. Hodnoty hrubej miery úmrtnosti v tejto oblasti
oscilujú medzi hranicami 20 – 26 ‰. Znamená to 7 tis. – 9 tis. úmrtí za obdobie jedného roka.
Pri porovnaní s hodnotami z toho istého obdobia za celé Slovensko vidíme, že hrubá miera
úmrtnosti na Slovensku dosahuje podobné hodnoty 22 – 26 ‰. Z grafu nám ďalej vyplýva, že
s pribúdajúcimi rokmi nastával všeobecný trend znižovania úmrtnosti. Daný trend nastal na
území Komárňansko-ostrihomskej oblasti, na území Slovenska, ale i na území Uhorska ako
celku. Z hľadiska životných podmienok je to oblasť, v ktorom sa žilo na pomerne slušnej
životnej úrovni a patrila medzi rozvinutejšie oblasti v rámci Uhorska, jednak agrárnou
činnosťou, ale aj vysokým stupňom urbanizácie i vhodnými prírodnými podmienkami pre
život. Zaujímavosťou je, že najvyššia hrubá miera úmrtnosti bola dosiahnutá v roku 1905 a to
26 ‰, keďže v tom istom roku bola dosiahnutá i najvyššia hrubá miera živorodenosti (34,5‰).
Predpokladáme, že daná úroveň úmrtnosti súvisí s vysokou dojčenskou úmrtnosťou
i s úmrtnosťou rodičiek, ktorá bola v tomto období pomerne častá.
Vývoj hrubej miery úmrtnosti na území Komárňanskoostrihomskej oblasti ako celku a na území Slovenska v rokoch 1901
- 1910
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4.1 Faktory vo vzťahu k úmrtnosti na území súčasnej Komárňanskej a Ostrihomskej
župy v Maďarsku v roku 2001 – 2010
Na území danej oblasti, ale aj na území celého Maďarska bola v posledných desaťročiach
identifikovaná pomerne vysoká miera úmrtnosti, ktorá zapríčiňuje zhoršujúcu sa demografickú
situáciu. Pomocou prieskumov boli zistené skutočnosti, že za posledné tri desaťročia,
v celkovom meradle dramaticky klesal zdravotný stav obyvateľstva, rástol počet predčasných
úmrtí, ktorých príčinou bol súbeh rôznych chorôb (Szombathy 2005). Ľudia sa ťažko
vyrovnávali aj s príliš veľkým tlakom na ich osoby a to tiež prispievalo k zvýšenej chorobnosti
rôzneho typu. Najmä to boli obyvatelia s nižším sociálnym štandardom, ktorí žili chudobnejších
podmienkach. Štatistiky nám dokazujú, že tí ľudia, ktorí žijú pod tlakom, ktorých životy sú
trvalo finančne zaťažené úvermi, hypotékami, dlhmi, kultúrnymi či politickými obmedzeniami,
sú nie len chudobnejší, ale aj menej zdravý (Klinger 2007). Keď sa bližšie pozrieme na štatistiky
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vysokej úmrtnosti v Maďarsku, najextrémnejšie hodnoty dosahujú práve obyvatelia, ktorí žijú
v sociálne veľmi nepriaznivej situácii (Szombathy 2005). V Maďarsku sa v danom období
hrubá miera úmrtnosti pohybovala okolo hodnoty 14 ‰, čo predstavovalo 145 tisíc úmrtí za
rok. Týmto sa Maďarsko zaraďuje medzi krajiny s vysokou mierou úmrtnosti. Pred tromi
desaťročiami to bolo iba okolo 100 tisíc úmrtí za rok. Z tých 45 tisíc úmrtí, o ktoré sa to
v neskoršom období zvýšilo, možno 25 tisíc pripísať starnutiu populácie, ale zvyšných 20 tisíc
sa pripisuje k zhoršeniu životnej úrovne v určitých vekových skupinách. Zaujímavosťou je, že
starnutie populácie v iných európskych krajinách prebieha rýchlejším tempom než
v Maďarsku, ale i napriek tomu je v týchto krajinách úmrtnosť menšia. Dôvodom je kvalitnejší
život a kvalitnejšie sociálne prostredie, ktoré je prítomne vo všetkých vekových kategóriách
daných krajín a teda ani vplyvom starnutia nedochádza k rapídnemu zvyšovaniu úmrtnosti. Čo
sa týka príčin jednotlivých úmrtí, boli to hlavne poruchy kardiovaskulárneho systému, ktorých
podiel na úmrtiach dosahoval 50%. Podobné hodnoty dosahujú v regióne už iba nástupnícke
štáty bývalého Sovietskeho zväzu (Szombathy 2005). Počiatky týchto príčin smrti však siahajú
až k rôznym vplyvom na psychické zdravie človeka. Jedným z takýchto vplyvov je depresia.
V rámci depresie to sú pocity bezmocnosti, strata záujmu o iných ľudí, neschopnosť racionálne
a efektívne rozhodovať a pocit beznádeje pokiaľ ide o budúcnosť či neschopnosť prijímania
aktívnych opatrení pre zlepšenie životnej situácie. Depresia potom vyvoláva zvyšovanie rizika
pre zdravie prostredníctvom sebazničujúcich foriem ako napr. samovraždy či závislosť na od
drog alebo alkoholu (Klinger 2007). Je známe, že v regióne je práve v Maďarsku najvyššia
miera úmrtností spôsobených samovraždami. Obmedzenie daných negatívnych javov, ktoré
v značnej miere vplývajú na úmrtnosť nie je len úlohou zdravotníctva, ale aj spoločnosti ako
takej. Podľa Szombathyho (2005) súčasný systém zdravotníctva ešte stále nie je pripravený na
vysporiadanie sa s danou situáciou a tiež v blízkej dobe ani nepredpokladá výraznejšie
zlepšenie v tejto oblasti. Avšak zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti bude čoraz
dôležitejšie najmä vďaka starnutiu populácie, ale dôležité je sa aj postarať o mládež, ktorá
vyrastá v nepriaznivých životných podmienkach (Tárkányi 2005).
Na území Komárňanskej a Ostrihomskej župy to bolo podobné, ako v celom Maďarsku. Hrubá
miera úmrtnosti v týchto župách dosahovala v období rokov 2001 – 2010. hodnoty 12 – 13,5
‰, čo predstavuje 3 – 4 tisíc úmrtí za rok. Teda hodnoty úmrtnosti sú o 1 – 2 ‰ nižšie ako je
celoštátny priemer za Maďarsko. V rámci regionálnych disparít, možno tieto župy zaradiť
medzi rozvinutejšie najmä vďaka priemyselnej činnosti či blízkosti Budapešti.
4.2 Faktory vo vzťahu k úmrtnosti na území slovenskej časti Komárňansko-ostrihomskej
oblasti v rokoch 2001 – 2010.
Úmrtnosť je ťažko ovplyvniteľný a negatívny jav. V súčasnosti úmrtnosť na Slovensku
ovplyvňuje niekoľko faktorov. Existujú dva najdôležitejšie faktory, ktoré pôsobia na úmrtnosť.
Sú to endogénne a exogénne (Šprocha, Vaňo 2012). Dané dva faktory vzájomne kooperujú
a hromaďujú sa počas celého života človeka. Najväčší vplyv na život človeka majú exogénne
faktory, ktoré už od jeho narodenia pôsobia na jeho zdravie a tým ovplyvňujú v menšej či vo
väčšej miere jeho náchylnosť k úmrtiu. Pri exogénnych faktoroch existujú tri skupiny, ktoré
vplývajú na zdravotný stav jedinca. Do prvej skupiny sa zaraďujú určité vlastnosti krajiny. Teda
ekonomická rozvinutosť krajiny, pozícia krajiny v rámci regiónu a tiež aj úroveň dostupnosti
adekvátnych služieb, ktoré sa týkajú zdravotníctva. V ďalšej skupine nachádzame najmä
vlastnosti danej populácie. V tomto prípade ide o jednotlivé štruktúry populácie. Teda
o ekonomickú, vzdelanostnú, etnickú, ale i štruktúru obyvateľstva podľa ich rodinného stavu
(Šprocha, Vaňo 2012). Do tretej skupiny patria najmä podmienky obyvateľov, ktoré sa týkajú
ich každodenného života. Teda najmä bývanie a zamestnanie. Patria sem aj faktory, ktoré
vyplývajú zo správania jednotlivcov. Ide o požívanie alkoholických nápojov, užívanie
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psychotropných látok, nezdravé stravovanie či fajčenie a možno sem zaradiť aj depresiu
z rôznych príčin, ktoré ovplyvňujú život jednotlivca. Avšak zaraďujú sa sem aj pozitívne
faktory v správaní obyvateľstva ako sú zdravé stravovanie, športovanie atď. Čo sa týka
pozitívneho vývoja trendu úmrtnosti po zmene režimu, možno identifikovať niekoľko faktorov,
ktoré k tomuto vývoju prispeli. Najdôležitejším faktorom bolo zlepšenie úrovne pri
poskytovaní služieb v zdravotníctve, najmä prostredníctvom prílevu finančných prostriedkov
od štátu, výmena skúseností so zahraničnými partnermi, nákup modernejších prístrojov, ale aj
účinnejších liekov. Ďalej to bolo zlepšenie v stravovaní obyvateľstva, pravidelné lekárske
prehliadky vo vyšších vekových skupinách. Dôležitým faktorom bolo aj modernizovanie fabrík
a s tým súvisiace čistejšie životné prostredie. Spomenuli sme niekoľko pozitívnych faktorov,
avšak úroveň úmrtnosti na Slovensku je zaraďovaná stále medzi väčšie v rámci Európy. Nie je
to žiadne prekvapenie, keďže z hľadiska dlhodobého vývoja Slovensko čiastočne zaostávalo
v rámci úmrtnosti v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami. Slovenskú časť
Komárňansko-ostrihomskej oblasti môžeme zaradiť medzi regióny Slovenska, kde sa
úmrtnostné pomery zlepšujú len veľmi pomaly. Územie Podunajskej nížiny patrí medzi
najzávažnejšie regióny Slovenska z hľadiska úmrtnosti, kde z okresov vykazuje najhoršie
hodnoty okres Komárno. ( Šprocha, Vaňo, Bleha, 2013 ). Dokazuje to aj náš výskum, keďže za
celú oblasť, teda aj za časť okresov Nové Zámky, Levice i Dunajská Streda, sme dospeli
k záveru, že hrubá miera úmrtnosti dosahuje za celú oblasť 12 ‰. Avšak je všeobecne známe,
že okresy s prevažujúcou maďarskou národnosťou majú svoju reprodukciu na nízkej úrovni
a teda dochádza k výraznejšiemu starnutiu obyvateľstva a tým aj k vyššej miere úmrtnosti. Ak
sa pozrieme na príčiny smrti, sú to najmä choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia,
v menšej miere dýchacej a tráviacej sústavy a svoj podiel majú aj externé príčiny. Nastáva
i prirodzený úbytok obyvateľstva, keďže počet zomretých je zhruba o tisíc vyšší za rok ako
počet narodených, ale čo sa týka celkového úbytku za sledované obdobie ubudlo zhruba 2 tisíc
obyvateľov, keď na začiatku sledovaného obdobia to bolo 167 tisíc a na konci v roku 2010 to
bolo 165 tisíc.
Vývoj hrubej miery úmrtnosti na území slovenskej časti
Komárňansko-ostrihomskej oblasti, na území maďarskej časti
oblasti a na Slovensku v rokoch 2001 - 2010
14
13,5

HMÚ na
území
slovenskej
časti oblasti

13
HMÚ v ‰

12,5
12

HMÚ SR

11,5
11

10,5
10
9,5
9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rok

Zdroj: Štatistický úrad SR
Magyar statisztikai hivatal

HMÚ na
území
maďarskej
časti

VÝPOČTOVÁ ŠTATISTIKA [COMPUTATIONAL STATISTICS] 2015

77

5. Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva na území Komárňansko-ostrihomskej oblasti
v roku 1910.
Na území Komárňansko-ostrihomskej oblasti bol v roku 1910 podiel predproduktívnej zložky
obyvateľstva, teda 0-14 ročných takmer 39%, podiel produktívnej zložky 15 – 59 ročných bol
takmer 53% a podiel 60 a viac ročných vyše 8 %. V porovnaní s Uhorskom bol v regióne vyšší
podiel mladého obyvateľstva o 4 %, no naopak nižší podiel produktívneho obyvateľstva o 5%
a podiel starého obyvateľstva bol takmer totožný, teda 8%. Ak sa pozrieme na maďarskú časť
regiónu, môžeme usúdiť, že voči regiónu ako celku bola maďarská časť staršia. Podiel 0-14
ročných predstavoval takmer 36%, podiel produktívnej zložky 15-59 bol takmer 54% a podiel
starého obyvateľstva nad 60 rokov bol vyše 10%. Veková štruktúra na území slovenskej časti
Komárňansko-ostrihomskej oblasti bola podobná ako za celú oblasť ako celok. Podiel
obyvateľstva vo veku 0-14 rokov predstavoval vyše 36%, čo je vyše 50 tisíc detí. Vo veku 1559 ročných bolo v danom období 56% obyvateľstva na území slovenskej časti oblasti, čo
predstavovalo takmer 78 tisíc obyvateľov a podiel starého obyvateľstva bol vyše 7%, čo nám
udáva vyše 10 tisíc obyvateľov v tejto vekovej skupine.
Tabuľka 1: Podiel vekových štruktúr na území Komárňansko-ostrihomskej oblasti ako celku
a na územiach slovenskej a maďarskej časti v roku 1910.
0-14r.
15-59r.
60 a viac
Vekové skupiny
130832
176041
27770
Počet obyvateľov (celá oblasť)
39
53
8
Podiel v %( celá oblasť)
36
56
7
Slovenská časť v %
36
54
10
Maďarská časť v %
Zdroj: Magyar statisztikai közlemények. 1912. A Magyar Szent Korona Országainak
1910. évi népszámlálása községenként. Budapest: M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal.
6.2 Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva na území Komárňansko-ostrihomskej
oblasti v roku 2011
Veková štruktúra obyvateľstva Slovenska, ako aj obyvateľstva Komárňansko-ostrihomskej
oblasti prešla za posledné storočie výraznými zmenami. Dané zmeny súvisia s niekoľkými
faktami. Jednak možno badať vplyv demografického prechodu, ale i celkových zmien
v spoločnosti, ktoré viedli k pohodlnejšiemu spôsobu života. Pokrok vo sférach vedy a techniky
bol jedným z hlavných determinantov poklesu pomerov úmrtnosti, rastu strednej dĺžky života
a zlepšujúceho sa zdravotného stavu populácie. Posledné storočie umožnilo svojím výrazným
modernizačným pokrokom doposiaľ najdlhšie dožívanie pre obyvateľstvo. Druhý
demografický prechod spôsobil najmä pokles pôrodnosti a plodnosti, čo veľmi výrazne
ovplyvnilo vekovú štruktúru obyvateľstva. Môžeme hovoriť o pomerne výraznom starnutí
populácie za posledné storočie, na ktoré vplývajú uvedené fakty. Starnutie populácie sa
prejavuje relatívnym i absolútnym rastom obyvateľov vo vekových skupinách tesne pred
koncom produktívneho veku a v poproduktívnom veku. Vysoká dynamika starnutia
obyvateľstva spôsobuje značné problémy i v sociálnej sfére, v ekonomickej sfére ako aj vo
výhliadkach do budúcnosti, čo sa týka udržiavania verejných financií na stabilnej úrovni
(Šprocha 2013). Komárňansko-ostrihomská oblasť, nie je žiadnou výnimkou, čo sa týka
starnutia obyvateľstva. Dlhodobo je známy fakt, že reprodukcia obyvateľstva maďarskej
národnosti dosahuje nízke hodnoty, kým úmrtnostné pomery dosahujú čoraz sa zlepšujúce
hodnoty. Dané dva procesy spôsobujú na území slovenskej časti Komárňansko-ostrihomskej
oblasti výrazné starnutie populácie, dokonca daný región patrí medzi najstaršie na Slovensku.
Priemerný vek v okresoch Nové Zámky a Komárno sa nachádzal v roku 2011 v intervale 41 –
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44,6 rokov (Štatistický úrad SR), čo predstavuje najstaršie obyvateľstvo na Slovensku spolu
s niektorými inými okresmi, ako napr. Medzilaborce či Turčianske Teplice. Ak sa teda
pozrieme na slovenskú časť Komárňansko-ostrihomskej oblasti, môžeme v roku 2011 badať
určité zásadné zmeny voči roku 1910. V roku 2011 bol podiel obyvateľstva vo veku 0-14 rokov
13%, čo predstavuje 24 410 obyvateľov. Voči roku 1910 ide o pokles o 2/3. Podiel
obyvateľstva v produktívnom veku 15 – 59 rokov dosahoval hodnotu nad 65%, s počtom
obyvateľov 106 280, teda voči roku 1910 to narástlo o zhruba 30 tisíc obyvateľov. Vo vekovej
skupine 60 a viac ročných sme zaznamenali takmer 21% obyvateľstva slovenskej časti regiónu,
čo predstavuje takmer 34 tisíc obyvateľov. Voči predchádzajúcemu skúmanému obdobiu ide
o vyše dvojnásobný nárast obyvateľstva v danej vekovej skupine, keďže v danom období to
bolo zhruba 10 tisíc obyvateľov. Z daných zistení nám vyplýva pomerne prudký nárast starého
a naopak prudkých pokles mladého obyvateľstva na území slovenskej časti regiónu.
Pri porovnaní oboch častí Komárňansko-ostrihomskej oblasti sme zistili, že podiel
obyvateľstva predproduktívnej zložky je takmer totožný. Potvrdzuje to aj naše predchádzajúce
zistenia o podobnom vývoji hrubej miery živorodenosti. Produktívna zložka má prevahu na
území slovenskej časti oblasti a poproduktívna opäť na území maďarskej časti, čo nám udáva
výraznejšie starnutie obyvateľstva v Maďarsku, ale aj vyššiu úmrtnosť, ktorá je typická pre
krajiny bývalého východného bloku.
Tabuľka 2: Podiel vekových štruktúr na území Komárňansko-ostrihomskej oblasti ako celku
a na území maďarskej a slovenskej časti v roku 2011
Vekové skupiny
Počet obyv.(celá oblasť)
Podiel v % (celá oblasť)
Slovenská časť v %
Maďarská časť v %
Zdroj: 1. Štatistický úrad Maďarska
2. Štatistický úrad SR

0-14r.
63217
14
13
14

15-59r.
284855
63
66
62

60 a viac
102804
23
21
24

Záver
Komárňansko-ostrihomská oblasť je špecifická svojím historickým vývojom. Kedysi
jednotná oblasť, ktorá tvorila v bývalom Uhorsku spoločnú župu, bola prostredníctvom
Trianonskej mierovej zmluvy rozdelená na približne dve rovnaké časti. Po rozdelení sa obe
časti dostali do rôznych sfér politického vývoja. Slovenská časť sa ocitla v Československej
republike, ktorá bola jedným z najdemokratickejších režimov v rámci Európy, maďarská časť
sa však dostala pod sféru vplyvu vyvíjajúceho sa fašistického režimu. Pri hodnotení trajektórie
demografického pohybu obyvateľstva danej oblasti sme sa snažili nájsť určité odlišnosti či
spoločné znaky prirodzeného pohybu a vekovej štruktúry obyvateľstva územia. Hrubá miera
živorodenosti v období na začiatku 20.storočia pri komparácii slovenskej a maďarskej časti
Komárňansko-ostrihomskej oblasti nadobúdala vyššie hodnoty na území slovenskej časti. Kým
na území maďarskej časti to bolo medzi 29 – 33‰, tak na území slovenskej časti to bolo 33 –
37‰. Vyššiu mieru živorodenosti na území slovenskej časti možno pripísať k agrárnemu
spôsobu života, kde teda bola potrebná výraznejšia reprodukcia obyvateľstva a tiež aj určitej
zaostalosti v rámci urbanizácie a industrializácie. Maďarská časť bola v tom čase známa práve
výrazným rozvojom baníctva a prudkým nárastom obyvateľstva, hlavne migračnými tokmi,
ktoré prispievali k rozvoju miest a priemyslu, najmä teda ťažobnému. Na začiatku 21. storočia
bolo demografické správanie z hľadiska živorodenosti v porovnaní oboch častí oblasti
homogénnejšie. Hodnoty na oboch územiach oscilovali medzi 7 – 10 ‰. Demografický
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prechod a s tým spojený pokles pôrodnosti, odkladanie pôrodov do vyššieho veku, karierizmus,
odkladanie sobášov, boli hlavnými faktormi vo vzťahu k znižovaniu pôrodnosti. V Maďarsku
je situácia z hľadiska sociálnej situácie, platových pomerov a životnej úrovne v pomerne zlom
stave a teda výhliadky do budúcnosti sú pomerne rozpačité. Pri hodnotení miery úmrtnosti na
začiatku 20. storočia možno vysloviť záver, že región sa z tohto hľadiska vyvíjal pomerne
homogénne. Hodnoty hrubej miery úmrtnosti na územiach oboch častí Komárňanskoostrihomskej oblasti oscilovali medzi hranicami 25 – 22 ‰, s tým, že dochádzalo k postupnému
poklesu. Avšak, čo sa týka Maďarska v ďalšom období sa daný pokles pozastavil. Ešte
v 30.rokoch 20. Storočia to bolo 14 ‰ a táto hodnota pretrváva dodnes, ako aj v celom
Maďarsku, tak aj na území maďarskej časti Komárňansko-ostrihomskej oblasti. V súčasnosti
na území slovenskej časti to je okolo 12 ‰, čo sa pomaly blíži k hodnote na území maďarskej
časti oblasti, kým na Slovensku to je okolo 9 ‰. Problém s úmrtnosťou na území maďarskej
časti oblasti, ale aj celého Maďarska spočíva s iným životným štýlom ako na Slovensku. Jednak
to je aj nižším sociálnym štandardom, depresiou, duševnými choroba a vysokým počtom
samovrážd. Ďalším faktorom je starnutie obyvateľstva. Daný jav sa prejavuje aj na území
slovenskej časti oblasti, ktorá je jedným z najstarších regiónov na Slovensku s priemerným
vekom nad 40 rokov. Starnutie obyvateľstva je dlhodobým problémom Slovenska i Maďarska.
Obzvlášť vysokú mieru starnutia dosahujú práve naše skúmané oblasti. Ak sa pozrieme na
hodnoty zo začiatku 20.storočia, vidíme, že obyvateľstvo Komárňansko-ostrihomskej oblasti
bolo pomerne mladé. Až 40% obyvateľstva regiónu bolo vo veku 0-14 rokov a iba do 10 %
obyvateľstva bolo v poproduktívnom veku 60 a viac rokov. Za posledné storočie sa situácia vo
vekovej štruktúre výrazne zmenila. Podiel predproduktívnej zložky sa rapídne znížil na hranicu
14%, kým podiel produktívnej zložky sa zvýšil z 53 % na 63% a podiel poproduktívnej zložky
zaznamenal zvýšenie na 23 %. Ak porovnáme slovenskú a maďarskú časť vidíme, že maďarská
časť je staršia keďže podiel poproduktívnej zložky dosahuje 24%, kým na území slovenskej
časti to je 21%. Nič to však nemení na tom , že obe časti starnú pomerne vysokým tempom,
dokonca Maďarsko býva zaraďované v procese starnutia ku krajinám bývalého Sovietskeho
zväzu. Pri komparácii miery živorodenosti, úmrtnosti a vekovej štruktúry oboch častí
Komárňansko-ostrihomskej oblasti sme naším výskumom dokázali určité prepojenie z hľadiska
demografického správania obyvateľstva. Ide o prepojenie z hľadiska etnického princípu
a podobného demografického správania. Dané správanie obyvateľstva nám evokuje stav pred
podpísaním Trianonskej mierovej zmluvy, teda ako keby bola bývala Komárňanská
a Ostrihomská župa stále jednotná a štátna hranica, by kvázi ani neexistovala.
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