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Výše sociálních transferů podle typu domácnosti v zemích
V4
The level of social transfers according to household type in
the V4 countries
Jitka Bartošová, Vladislav Bína
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, 377 01
Jindřichův Hradec, Česká republika
The University of Economics in Prague, Faculty of Management, Jarošovská 1117/II, 377 01
Jindřichův Hradec, Czech Republic
bartosov@fm.vse.cz, bina@fm.vse.cz
Abstrakt: Visegrádská čtyřka (V4) sdružuje čtyři středoevropské postkomunistické státy –
Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Vlády členských zemí V4, podobně jako celá Evropa, se
potýkají s přetrvávajícími dopady celosvětové hospodářské krize, jako je hospodářská
stagnace a s ní spojená zvýšená míra nezaměstnanosti. K tomu přistupuje ještě fenomén
stárnutí populace. Stárnutí populace a přetrvávající dopady krize vzbuzují obavy ohledně
budoucích vládních nákladů na důchodový systém, systém podpor v mateřství,
nezaměstnanosti a dalších sociálních podpor vyplácených státem. Tento nepříznivý vývoj
oslabuje snahy o udržitelnost životní úrovně obyvatelstva. V našem příspěvku se zabýváme
analýzou struktury dávek přijímaných domácnostmi od státu v zemích V4 vzhledem k jejich
příjmu a typu domácnosti.
Abstract: The Visegrad Four (V4) joins together four Central European post‐communist states
– Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland). The governments of V4 member states,
similarly to the situation in whole Europe, fight with the remaining impacts of the world‐wide
economic crisis like economic stagnation and connected increased level of unemployment.
This is accompanied also by the phenomenon of population aging. The population aging and
persisting impact of crisis cause fears of the development of future government expenditures
on pension system, system of maternity care, unemployment benefits and other social
benefits. This adverse development weakens the efforts to maintain the living standards of
inhabitants. Our paper focuses on analysis of structure of social benefits received by
households in V4 countries according to the income and type of the household.
Kľúčové slová: Sociální transfery, typ domácnosti, V4, životní úroveň.
Key words: Social transfers, Household type, V4, living standard.
Poděkování/Acknowledgement: This publication was supported by the Internal Grant
Agency of the University of Economics in Prague: IGS F6/34/2016
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Odlišnosti sociálních politik a sociálních výdajů v zemích EU
Differences in social policies and social spending in the EU
countries
Jitka Bartošová, Jana Harudová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, 377 01
Jindřichův Hradec, Česká republika
The University of Economics in Prague, Faculty of Management, Jarošovská 1117/II, 377 01
Jindřichův Hradec, Czech Republic
bartosov@fm.vse.cz, xharj15@fm.vse.cz
Abstrakt: Článek je zaměřen na popis typů sociálních politik států Evropské unie a s ním
spojené jejich sociální chování. Podle typu sociální politiky jsou státy rozdělené do skupin.
Každá skupina je charakterizována výší celkových vládních výdajů, vládních výdajů na sociální
fond a úrovní daňového zatížení. Autoři se dále podrobněji zabývají problematikou nastavení
sociálních transferů včetně důchodů.
Abstract: This article is focused on describing the types of social policies of the European
Union and associated their social behaviour. Depending on the type of social policy, states
are divided into groups. Each group is characterized by the amount of total government
spending, government spending on social funds and the level of tax burden. Authors are
further deal with the adjustment of social transfers, including pensions.
Kľúčové slová: Sociální politika, sociální transfery, vládní výdaje.
Key words: Social policy, social transfers, government spending.
Poděkování/Acknowledgement: This publication was supported by the Internal Grant
Agency of the University of Economics in Prague: IGS F6/34/2016
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Tvorba replikačného portfólia
Selection of a replicating portfolio
Martin Boďa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Economics
martin.boda@umb.sk
Abstrakt: Príspevok sumarizuje základné prístupy k tvorbe replikačného portfólia najmä
s ohľadom na podmienky, v ktorých je potrebné replikačné portfólio častejšie prehodnocovať.
Cieľom príspevku je identifikovať základné výhody a nevýhody jednotlivých prístupov
a stanoviť základné možnosti ich prípadného vylepšenia. Zároveň príspevok poukazuje na
možnosti zohľadnenia transakčných nákladov v celom procese.
Abstract: The contribution summarizes basic approaches to replicating portfolio selection
useful in particular in conditions in which the composition of the portfolio must be frequently
rebalanced. The aim of the contribution is to identify chief advantages and limitations of
individual approaches and to outline basic possibilities of their possible improvement. The
contribution simultaneously instructs how to account for transaction costs in the entire
process.
Kľúčové slová: Replikačné portfólio, transakčné náklady, rebalansovanie
Key words: Replicating portfolio, transaction costs, rebalancing
Poďakovanie/Acknowledgement: Príspevok vznikol v rámci riešenia projektovej úlohy VEGA č.
1/0554/16 Alternatívy
rebalansovania.

výberu

replikačného

portfólia

v

podmienkach

frekventovaného
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Migrace mezi SR a jednotlivými kraji ČR v období 1993–2014
Migration between the Slovak Republic and particular
regions of the Czech Republic in the period 1993–2014
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová
Katedra demografie, fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
Department of Demography, Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics,
Prague
fiala@vse.cz, langhamj@vse.cz
Abstrakt: Článek se zabývá jednoduchou analýzou migrace mezi SR a ČR od roku 1993, tj. od
rozdělení Československa, do současnosti. Kromě analýzy celkové migrace se sledují migrační
proudy mezi Slovenskem a jednotlivými kraji České republiky podle aktuálního územního
uspořádání a vývoj jejich trendů v pětiletých průměrech sledovaného období. Analýza byla
prováděna na základě dat ČSÚ, hodnoty se tedy mohou lišit od údajů Slovenského
statistického úřadu či Eurostatu.
Abstract: The paper contains simple analysis of migration between the Slovak Republic and
the Czech Republic since 1993, i.e. since the time of division of Czechoslovakia, until present
times. Both total migration and migration flows between Slovakia and separate regions of
the Czech Republic are analyzed as well as their trends in five‐year intervals of the period
investigated. The analysis is based on the data of the Czech Statistical Office, the values can
be thus a little bit different from corresponding values presented by the Slovak Statistical
Office of by Eurostat.
Klíčová slova: Zahraniční migrace, Slovenská republika, Česká republika, kraje České
republiky
Key words: International migration, the Slovak Republic, the Czech Republic, regions of the
Czech Republic
Poděkování/Acknowledgement: Příspěvek vznikl za podpory GA ČR 15‐13283S Projekce
populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu.
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Priemerované zmiešané logaritmické rozdelenia Typu 1a
Averaged mixed logarithmic distributions Type 1a
Samuel Hudec
Fakulta prírodných vied, Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica
samuel.hudec@umb.sk
Abstrakt: Príspevok uvádza novú podtriedu diskrétnych zmiešaných rozdelení
pravdepodobnosti a to priemerované zmiešané logaritmické rozdelenia. Vyšetruje sa
parametrický priestor, popisujú sa základné charakteristiky a vlastnosti priemerovaných
zmiešaných logaritmických rozdelení Typu 1a, odvádzajú sa odhady parametrov a testy
dobrej zhody. Simulačná štúdia osvetľuje vlastnosti navrhnutých odhadovacích a testovacích
procedúr. Všetky štatistické procedúry sú naprogramované v softvéri R. Triedy zmiešaných
rozdelení nachádzajú využitie hlavne v odvetví poistnej a finančnej matematiky. V práci sa
uvádzajú dôležité vlastnosti tejto triedy diskrétnych pravdepodobnostných rozdelení, ktoré sa
dajú v praxi využiť.
Abstract: Text presents a new subclass of discrete averaged mixed probability distributions
called averaged mixed logarithmic distributions. Text includes parametric space, general
form, basic probabilistic characteristics, parameter and goodness of fit tests. Simulation
studies makes clearer all procedures and methods. All statistic procedures are programmed
in statistical software R. Mixed distributions are useful mainly in the sector of actuary and
financial mathematics. We show also key features this class of discrete distributions, which
can be used in practice.
Kľúčové slová: zmiešané rozdelenia, priemerované zmiešané logaritmické rozdelenie,
odhadovanie parametrov, testy dobrej zhody
Key words: mixing distributions, averaged mixed logarithmic distributions, parameter
estimator, goodness of fit test
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Voľba metódy odhadu produkčnej medzery Slovenskej
republiky ako nástroja pre predikciu inflácie
Selecting Method to Estimate Output Gap of the Slovak
Republic as a Tool for Predicting Inflation
Martin Kameníka, Ľubica Štiblárováa
a

Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Němcovej 32, 040 01 Košice
Technical University of Košice, Faculty of Economics, Němcovej 32, 040 01 Košice, Slovakia
martin.kamenik@tuke.sk, lubica.stiblarova@tuke.sk

a

Abstrakt: Cieľom tohto článku je odhadnúť produkčnú medzeru Slovenskej republiky
prostredníctvom vybraných metód a nájsť najvhodnejšiu z pohľadu schopnosti predpovedať
infláciu. Na základe výsledkov jednotlivých metód (model nepozorovaných komponentov,
metóda produkčnej funkcie, štruktúrny VAR model, Hodrick‐Prescottov filter) analyzujeme
schopnosť predpovedať vývoj inflácie prostredníctvom out‐of‐sample prognózy. Dobré
predikčné schopnosti dosahuje produkčná medzera odhadnutá SVAR modelom. Avšak
môžeme konštatovať, že jednotlivé produkčné medzery prinášajú len minimálne zlepšenie
presnosti predikcie v porovnaní s AR(2) predikčným modelom inflácie.
Abstract: The aim of this paper is to estimate the output gap of the Slovak Republic using
selected methods and find the most suitable in terms of their ability to predict inflation.
Based on the results of each method (model of unobserved components, production function
method, structural VAR model, Hodrick‐Prescott filter) we analyse their predictive power
using out‐of‐sample forecasts. The output gap estimated by SVAR model has good predictive
power. However, we can summarize that estimated output gaps showed only limited
improvement in accuracy of prediction as compared to AR(2) model of inflation.
Kľúčové slová: Produkčná medzera, modely nepozorovaných komponentov, inflácia, SVAR
model, produkčná funkcia.
Key words: Output gap, Unobserved components models, Inflation, SVAR model, Production
function.
Poďakovanie/Acknowledgement: Tento príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA
1/0994/15.
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Porovnání vybraných evropských států z hlediska úmrtnosti
na zhoubné novotvary
Comparison of Selected European Countries with Regard to
Cancer Mortality
Bohdan Linda, Jana Kubanová
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko‐správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice
University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, Studentská 95
532 10 Pardubice
bohdan.linda@upce.cz, jana.kubanova@upce.cz
Abstrakt: Na onemocnění rakovinou má vliv mnoho faktorů. V poslední době se akcentují
strava a životní styl. Záměrem článku je zjistit, na základě počtu úmrtí na tuto nemoc, zda lze
seskupit evropské státy do skupin, na základě struktury karcinomů, vedoucích k fatálnímu
ukončení onemocnění. Na základě seskupení států bylo by možné porovnat životní podmínky
v nich a z toho případně vyvodit, které faktory mají přímou souvislost s tvorbou jednotlivých
typů zhoubných nádorů.
Abstract: Cancer diseases are influenced by many factors. Diet and lifestyle are emphasized
in the last years. The intention of this article is to find, on the basis of the number of deaths
from the disease, whether European countries can be grouped according to the structure of
the malignancy, leading to fatal termination of the disease. It would be possible to compare
living conditions in individual countries based on the grouping and possibly to draw, which
factors have a direct relation with the creation of various types of cancers.
Kľúčové slová: Shluková analýza, evropské státy, úmrtí na zhoubné novotvary
Key words: Cluster analysis, european countries, death due to cancer
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Analýza vzťahov medzi finančnými metrikami
v rozhodovacej jednotke
Analysis of the relationship between financial metrics
in judgment units
Eva Litavcová, Sylvia Jenčová
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov
eva.litavcova@unipo.sk, sylvia.jencova@unipo.sk
Abstrakt: Analýza finančných metrík je veľmi náročná a dôležitá pre podnikateľské subjekty,
hrá nezastupiteľnú úlohu v transformačnom procese výroby, preto si vyžaduje správnu
interpretáciu. Využitie štatistických metód v oblasti financií je nevyhnutným predpokladom
k úspešnému naplnenia cieľa finančného manažmentu podnikateľských subjektov. Príspevok
sa zaoberá regresnou analýzou vybraných finančných metrík výrobného podniku z oblasti
odevného priemyslu s cieľom vytvorenia modelov pre oblasť finančného riadenia firmy.
Porovnávané sú výstupy lineárnej regresie z programu Statistica a kvantilovej regresie podľa
R. Koenkera (2005) v R. Navrhnuté modely sú prínosom pre vlastníkov, pre oblasť
rozhodovania manažmentu ako aj pre sféru fondu finančných prostriedkov a cash
manažment
Abstract: Analysis of financial metrics is very difficult and important to businesses and plays
a crucial role in the transformation process applied to production, therefore it requires a
correct interpretation. The use of statistical methods in finance is a prerequisite for
successful financial management of business entities. This paper deals with regression
analysis of selected financial metrics of manufacturing enterprises in the garment
industry. This paper will attempt to create a model to be used in the financial management
of such firms. These results will be compared the outcomes of The Linear Regression of
program Statistica and Quantile Regression according to Koenker (2005) in program R. The
proposed models are important in the area of management decisions as well as the realm of
funding and cash management.
Kľúčové slová: finančné metriky, podnik, lineárna regresia, kvantilová regresia
Key words: financial metrics, firm, linear regression, quantile regression
Poďakovanie/Acknowledgement: Článok bol vypracovaný za podpory grantovej agentúry
KEGA 037PU‐4/2014, „Príprava študijných podkladov na e‐learningovej báze a ich
implementácia vo výučbe disciplín z oblasti kvantitatívnych metód, manažérskej informatiky
a financií.“
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Různé způsoby stanovení počtu shluků ve shlukové analýze
Different ways how to find optimal number of clusters in
cluster analysis
Tomáš Löster
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, ČR
University of Economics in Prague, W. Churchill sqr. 4, 130 67 Prague 3, Czech Republic
tomas.loster@vse.cz
Abstrakt: V současné odborné literatuře existuje celá řada způsobů, jak stanovit optimální
počet shluků. Jednoduchý způsob, který je často uváděn, spočívá v nalezení počtu shluků na
základě dendrogramu. Jedná se však o subjektivní záležitost, a tak bývá doporučeno využít
některý z koeficientů pro stanovení počtu shluků. Těchto koeficientů je celá řada a neexistuje
jednoznačné pravidlo, které by definovalo použitelnost daných koeficientů. Cílem tohoto
článku je ukázat vybrané možnosti stanovení počtu shluků v různých podmínkách.
Abstract: In the current literature, there are many ways to determine the optimal number of
clusters. The basic method that is often cited is to determine the number of clusters based on
dendrogram. It is very subjective so it is recommended to use some of the coefficients for
determining the optimal number of clusters. These are ale many coefficients in current
literature and there is no clear rule to define the applicability of these coefficients. The aim of
this article is to show the selections ways how to determine the number of clusters in
different conditions.
Kľúčové slová: shluková analýza, koeficient, optimální počet shluků
Key words: cluster analysis, coefficient, optimal number of clusters
Poďakovanie/Acknowledgement: Tento článek byl vytvořen za podpory prostředků
dlouhodobé institucionální podpory číslo IP400040, fakulty informatiky a statistiky, Vysoké
školy ekonomické v Praze.
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Metodologické aspekty sociografického mapovania
rómskych komunít na Slovensku
The sociographic mapping of the Roma communities in
Slovakia: methodological aspects
Kvetoslava Matlovičová, René Matlovič, Alexander Mušinka
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
University of Presov, Faculty of Humanities and Natural Sciences
kveta.matlovicova@gmail.com, rene.matlovic@unipo.sk, alexander.mušinka@unipo.sk
Abstrakt: Sociografické mapovanie rómskych komunít na Slovensku v r. 2013 bolo doposiaľ
najrozsiahlejším výskumom zameraným na sledovanie vybraných ukazovateľov vo vzťahu k
rómskym komunitám. Vzhľadom na to, že jeho výsledky sa začali využívať nielen na pôvodne
zamýšľané strategické plánovanie štátnych a verejných politík, ale aj na ich výkon, bolo
potrebné pristúpiť aj k rozšíreniu mapovania o celý rad ukazovateľov. Ďalšou odlišnosťou
bola kartografická interpretácia zistených výsledkov, ktorá v predchádzajúcom atlase 2004
absentovala. V príspevku sa budeme venovať metodologickým východiskám tohto
mapovania. Poukážeme na dva odlišné prístupy pri vymedzovaní cieľovej skupiny
štatistických zisťovaní početnosti a ďalších charakteristík rómskeho obyvateľstva na
Slovensku. Ide o princíp sebaindetifikácie, ktorý je uplatňovaný v rámci sčítaní obyvateľstva
uskutočňovaných Štatistickým úradom SR. Druhým je princíp pripísanej etnicity, na ktorom
bolo postavené sociografické mapovanie. Nepochopenie odlišností týchto dvoch perspektív
vedie k nesprávnym interpretáciám nie len v laických ale často aj v odborných diskusiách,
ktoré sú neraz preberané médiami. Napríklad počet Rómov uvádzaný Štatistickým úradom SR
býva spochybňovaný a označovaný za podhodnotený a nereálny, hoci to z metodologického
hľadiska neobstojí. V našom príspevku poukážeme na metodický postup sociografického
mapovania a budeme prezentovať základné výsledky sociografického mapovania.
Abstract: In our paper we are going to focus on the methodological issues of the Slovak
Roma community the largest sociographic mapping 2013. We are pointing to two different
approaches in defining the target group in the statistical surveys of number and other
characteristics of the Roma population in Slovakia. The first perspective places emphasis on
the ‘principle of self‐identification’ of every individual; the second derives from the principle
of so‐called ‘assigned ethnicity. The Slovak Statistical Office works with this first concept
when creating and processing ethnic statistics. The other perspective is based on a very
different premise and rather than recording numbers of inhabitants; it estimates of the
number of Slovaks who are perceived as being Roma irrespective of the ethnicity in
population censuses. We are going to explain what distinguishes them. In last part of our
paper we will present the main outcomes of the sociographic mapping.
Kľúčové slová: Rómske komunity, sociografické mapovanie Rómov, pripísaná etnicita
Key words: Roma communities, sociographic mapping, attributed ethnicity
Poďakovanie/Acknowledgement: This publication was supported by the Slovak Scientific
Grant Agency‐contract: VEGA 1/0165/15; Slovak Cultural&Educational Grant Agency‐
contract: KEGA 046PU‐4/2015; Slovak Research&Development Agency‐contract: APVV‐15‐
0306.
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Výpočet a predikcia normálnej dĺžky života
Calculation and prediction of the modal age at death
Karol Pastor
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
pastor@fmph.uniba.sk
Abstrakt: Modus náhodnej premennej, ktorá vyjadruje dĺžku života (dospelého) jednotlivca,
sa nazýva normálna dĺžka života. Je to vek, v ktorom ľudia najčastejšie umierajú a odhaduje
sa z úmrtnostných tabuliek. Ukazuje sa, že výpočet normálnej dĺžky života z reálnych dát je
citlivý najmä na presnosť vstupných dát, na spôsob vyhladzovania dát na konci tabuľky
a metódu výpočtu modusu. V príspevku sú uvedené rôzne takéto metódy, vrátane
parametrizácie úmrtnostných tabuliek pre vysoké veky pomocou Gompertz–Makehamovho
modelu. Z takto získaných časových radov parametrov modelu možno počítať predikcie. Tie
sú potom porovnávané s predikciami pomocou Lee‐Carterovho modelu. Príspevok sa venuje
aj interpretáciám zistených rozdielov. Výpočty sú ilustrované na dátach za SR z databázy
Slovak Popin a z Human mortality database.
Abstract: The modal age at death is the mode of the random variable describing the age
distribution of deaths (among adults). It is the age at which people die most likely, and it is
estimated from the life tables. The calculation of the modal age at death from real data is
sensitive especially on the quality of input data, the smoothing method at the end of the
table, and the method of mode calculation. In the paper, various such methods are involved,
including the parametrization of the life tables by Gompertz – Makeham law. From the time
series of parameters estimated in this way, predictions can be obtained. These ones are
compared with the predictions of the modal age at death gained by the Lee‐Carter model.
Then, the find differences have been examined. The calculations utilize the data for Slovakia
from the Slovak Popin database, and Human Mortality Database, respectively.
Kľúčové slová: Úmrtnostné tabuľky, normálna dĺžka života, Gompertz – Makehamov model,
Lee‐Carterov model, predikcia, Slovensko
Key words: Life tables, modal age at death, Gompertz‐Makeham law, Lee‐Carter model,
prediction, Slovakia
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Regresní analýza mikropanelových dat pomocí zobecněných
lineárních modelů
Regression analysis of micro panel data using generalized
linear models
Lukáš Sobíšeka, Mária Stachováb, Iva Pecákováa
a

Vysoká škola ekonomická v Prahe, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, ČR
University of Economics in Prague, W. Churchill sqr. 4, 130 67 Prague 3, Czech Republic
b
Univerzita Mateja Bela, Tajovského 10, 974 90 Banská Bystrica, SR
b
Matej Bel University, Tajovského 10, 974 90 Banská Bystrica, Slovakia
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a

Abstrakt: Článek popisuje vybrané nástroje pro regresní analýzu mikro panelových dat, kdy
závisle proměnná se řídí jiným než normálním rozdělením. Mezi ně patří například zobecněný
lineární marginální model a zobecněný lineární model se smíšenými efekty. Kromě popisu
těchto modelů je uveden stručný přehled jejich implementace v systému R.
Abstract: The contribution provides an overview of regression models designed for correlated
data. These analytical tools can be used to estimate fixed and random effects of independent
variables on a dependent variable, assuming the normality is not met. Moreover, this
contribution contains an overview of the statistical implementation of these methods in the
statistical software R. Among described methods belong generalized marginal means model
and generalized linear mixed model.
Klíčové slova: regresní analýza mikropanelových dat, zobecněný lineární marginální model,
zobecněný lineární model se smíšenými efekty, zobecněný aditivní model se smíšenými
efekty, kumulativní spojovací model se smíšenými efekty.
Key words: Regression Analysis of Micro Panel Data, Generalized Marginal Means Model,
Generalized Linear Mixed Model, Generalized Additive Mixed Model, Cumulative Link Mixed
Model.
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Predikovanie úmrtnostných mier pomocou balíka
demography v softvéri R
Prediction of mortality rates using package demography
in software R
Gábor Szűcs
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava
Gabor.Szucs@fmph.uniba.sk
Abstrakt: Precízne modelovanie úmrtnostných mier a budúcej dĺžky života poistených osôb
patrí medzi priority životných poisťovní, a to predovšetkým pri dlhodobých životných
poisteniach a poistných dôchodkoch. Leeho‐Carterov model (Lee, Carter, 1992) patrí medzi
najznámejšie a najpoužívanejšie aparáty pri predpovedaní budúcich úmrtnostných mier.
Leeho‐Carterov model je implementovaný aj v rámci softvéru R (R Core Team, 2015), a to
v balíku ‚demography‘ (Hyndman, 2014). Tento balík obsahuje funkcie pre predikovanie
úmrtnostných mier, konštrukciu úmrtnostných tabuliek a grafické znázornenie odhadnutých
úmrtnostných kriviek. Cieľom tohto článku je prezentovať možnosti využitia Leeho‐
Carterovho modelu v balíku ‚demography‘ a ukázať postup odhadovania parametrov modelu.
Ďalším cieľom práce je vytvoriť prognózu pre pravdepodobnosti úmrtia celkovej slovenskej
populácie pre obdobie 2016‐2060. Pri konštruovaní predikcií sa používajú úmrtnostné tabuľky
Štatistického úradu Slovenskej republiky z rokov 1996‐2015 (ŠÚ SR, online) a predikcie sa
vytvárajú pre slovenskú sub‐populáciu jedincov od veku 62 rokov, vrátane.
Abstract: Precise modelling of future mortality rates and life expectancies of insured persons
is one of the priorities of life insurance companies, particularly in cases of long‐term life
insurances and annuities. Lee‐Carter model (Lee, Carter, 1992) is regarded as among the best
known and widely used methods for prediction of future mortality rates. Lee‐Carter model is
implemented within the software R (R Core Team, 2015), in package ‘demography’
(Hyndman, 2014). This package contains functions for prediction of mortality rates and
mortality tables, and graphical representation of the estimated mortality curves. The aim of
this paper is to present examples of usage of Lee‐Carter model in package ‘demography’ and
demonstrate the procedure of model parameters estimation. The additional goal of this
contribution is to forecast future mortality rates for the total Slovak population for the period
2016‐2060. In construction of predictions, the life tables of the Statistical Office of the Slovak
Republic for the years 1996‐2015 (ŠÚ SR, online) are used. Predictions are created for the
Slovak sub‐population over the age of 62 years.
Kľúčové slová: predikcia úmrtnostných mier pre slovenskú populáciu, Leeho‐Carterov model,
balík ‚demography‘.
Key words: forecasting of mortality rates for the Slovak population, Lee‐Carter model,
package ‘demography’.
Poďakovanie/Acknowledgement: Tento výskum bol podporený grantmi VEGA 2/0047/15,
VEGA 1/0251/16 a APVV‐0465‐12.
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Regionální aktiva domácností
Regional assets of households
Jan Zeman, Václav Vrabec
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, nám. W. Churchilla 4,
130 67 Praha 3
University of Economics, Prague, Faculty of Informatics and Statistics, W. Churchill sq. 4,
130 67 Prague 3, Czech Republic
jan.zeman@vse.cz, xvrav00@vse.cz
Abstrakt: V současné době je jak na národní, tak na mezinárodní úrovni věnována čím dál
větší pozornost tématu životní úrovně domácností. S ní souvisí i bohatství domácností, které
lze měřit pomocí čistého jmění domácností jako rozdíl mezi aktivy a pasivy. Rozvahy jsou
v České republice oficiálně publikovány na úrovni národního hospodářství a institucionálních
sektorů pouze za Českou republiku jako celek. Cílem tohoto příspěvku je představit postup
regionalizace aktiv domácností do jednotlivých regionů České republiky na úrovni krajů (NUTS
3) a první výsledky, které budou východiskem pro další postup při výpočtu čistého jmění
domácností a konstrukci dalších indikátorů popisujících životní úroveň domácností.
Abstract: The issue of living standards of households is given an increasing attention both at
national and international level in these days. A household’s wealth connected with this issue
can be measured by the net worth of households as the difference between households’
assets and liabilities. In the Czech Republic, balance sheets are officially published at the level
of national economy and institutional sectors only for the country as a whole. The aim of this
contribution is to introduce the process of the households’ assets regionalization in the NUTS
3 regions and first results that will be the basis for further research in the households’ net
worth calculation and construction of the additional indicators describing their living
standard.
Klíčová slova: Domácnosti, kraje České republiky (NUTS 3), nefinanční a finanční aktiva,
regionalizace
Key words: Households, Czech NUTS 3 regions, Nonfinancial and financial assets,
Regionalization
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DCE ako metóda na identifikovanie preferencií ohľadom
dochádzania do zamestnania
DCE as a Method for Commuting Preferences Elicitation
Tomáš Želinský
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Technical University of Košice, Faculty of Economics
tomas.zelinsky@tuke.sk
Abstrakt: Experimenty s diskrétnou voľbou (DCE) sú metódou vhodnou na kvantifikáciu
relatívnej dôležitosti faktorov ovplyvňujúcich voľby v rôznych oblastiach. Príspevok
demonštruje použitie metodiky DCE s cieľom určiť dôležitosť dochádzania do zamestnania
ako jedného z faktorov determinujúcich preferencie ohľadom pracovnej ponuky. Predbežné
výsledky prezentované v rámci príspevku sú založené na dátach z výskum realizovaného
experimentálnou metódou lab‐in‐the‐field na vzorke ľudí z marginalizovaných rómskych
komunít. Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
Zmluvy č. APVV‐0125‐12.
Abstract: Discrete choice experiments (DCE) are a method suitable for quantification of
relative importance of factors influencing various choices. This study demonstrates
application of DCE methodology aimed at eliciting importance of commuting as a factor
determining preferences about a job offer. The preliminary results presented in this study are
based on a lab‐in‐the‐field experiment conducted in marginalized Roma communities. This
work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No.
APVV‐0125‐12.
Kľúčové slová: DCE, dochádzanie za prácou, marginalizované rómske komunity
Key words: DCE, commuting, marginalized Roma communities
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Analýza vplyvu rizikových faktorov pri vyplácaní doživotných
dôchodkov z úspor v II. dôchodkovom pilieri na Slovensku
Analysis of impact of risk factors on life annuities paid out
from second pension pillar in Slovakia
Barbara Bubáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, magisterské
štúdium, 1. ročník
Commenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, 1st
year of magister level of study
barbiebubakova@gmail.com
Abstrakt: Tento príspevok sa zoberá analýzou vplyvu rizikových faktorov na vyplácanie
doživotných dôchodkov z úspor v II. dôchodkovom pilieri na Slovensku. Sú tu predstavené dva
uvažované modely úmrtnostných mier, ale aj poistno‐matematická teória, potrebná pri
odvodení formuly pre výpočet výšky mesačnej dôchodkovej dávky z II. piliera. Hlavným cieľom
tohto príspevku je na základe uvedenej formuly demonštrovať rizikové faktory vplývajúce
na solventnosť a profitabilitu poisťovne pomocou modelových stresových scenárov pre
technické úrokové miery a rizika dlhovekosti.
Abstract: This paper deals with analysis of the impact of risk factors on life annuities paid out
from the second pension pillar in Slovakia. There are introduced two considered models
of mortality rate and actuarial theory, which is necessary for deriving the formula for
calculating the monthly annuity payments paid out from second pillar. The main aim of this
paper is to demonstrate the effects of the risk factors on solvency and profitability of life
insurance company by using this formula and apply stress scenarios for technical rate
interest and longevity risk.
Kľúčové slová: II. dôchodkový pilier, analýza vplyvu rizikových faktorov, doživotný dôchodok,
stresové scenáre
Keywords: II. pension pillar, analysis of the impact of risk factors, life annuity, stress
scenarios

1 Úvod
Sociálne zabezpečenie sa neustále vyvíja a je ovplyvňované rôznymi
faktormi. Väčšina štátov reviduje svoju dôchodkovú politiku a posilňuje
individuálnu zodpovednosť občanov na zabezpečenie svojej staroby.
Štruktúra dôchodkového poistenia na Slovensku je založená na systéme
priebežného financovania (angl. pay‐as‐you‐go), ktorý sa vyznačuje závislosťou
na demografickej situácii a mzdách ekonomicky aktívneho obyvateľstva. To
vedie k otázke, či bude tento systém odolný nielen voči predlžujúcej sa dĺžke
života jednotlivca. Vláda na Slovensku reagovala na potrebu reformy
vytvorením trojpilierového dôchodkového systému, ktorý funguje od 1. januára
2005. Tieto piliere určujú zdroje prostriedkov potrebných na realizáciu
zabezpečenia obyvateľov v starobe.
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Výplata dôchodkových dávok z II. piliera sa uskutočňuje od 1. 1. 2015.
Dôchodca si za nasporenú sumu zväčša kúpi dôchodok vo vybranej životnej
poisťovni, z ktorého sa mu vyplácajú pravidelné doživotné mesačné dávky, čo
predstavuje riziko pre poisťovne. Poisťovne skúmajú vlastné riziká spojené s ich
činnosťou pri kalkuláciách nielen výšky, ale i doby výplaty dávok. Rastúci
charakter strednej budúcej dĺžky života Slovákov, najmä kvôli zvyšujúcemu sa
životnému štandardu obyvateľstva, predstavuje tzv. riziko dlhovekosti.
V rámci nášho výskumu sme sa zaoberali modelovými a simulačnými
výpočtami s cieľom ilustrovať efekt dlhovekosti a vplyv rizika negatívnych
výkyvov technických úrokových mier na zisk poisťovne. Skúmali sme tiež
stresové scenáre pomocou špeciálnych demografických modelov vytvorených
pre slovenskú populáciu.
2 Demografické modely úmrtnostných mier
Voľba vhodných demografických modelov vo výraznej miere ovplyvňuje
analýzu vyplácania dôchodkových dávok z II. piliera. Počas nášho výskumu sme
preto uvažovali dva modely, na ktoré sme aplikovali naše výpočty. Mali sme
k dispozícií miery úmrtia z:
1. Úmrtnostných tabuliek Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2013
platné spoločne pre ženy aj mužov, ktoré sme si pracovne označili ÚT ŠÚSR.
Tieto tabuľky obsahujú statické ročné pravdepodobnosti úmrtia, ktoré
neberú do úvahy možnú dlhovekosť budúcich dôchodcov.

Obr. 1: Stredná budúca dĺžka života osoby vo veku ∈ 62, 100 pre porovnanie dvoch
predpokladaných modelov (Zdroj: ŠÚSR, vlastné spracovanie)
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2. Leeho‐Carterov prístup pri modelovaní ročných, vekovo špecifických mier
dlhovekosti, ktorý sme si pracovne označili LCA‐DL. Pri konštrukcií
neznámych pravdepodobnostných mier využíva model databázu
historických úmrtnostných tabuliek Štatistického úradu Slovenskej republiky
za roky 1996 až 2013. Tento postup a výsledky sú publikované v dizertačnej
práci (Szücs, 2015) odkiaľ sme čerpali údaje pre výpočet ročných
pravdepodobností prežitia pre starnúceho poberateľa dôchodku.
Rozdiely medzi týmito dvoma modelmi sme ilustrovali pomocou strednej
budúcej dĺžky života osoby vo veku . Keďže legislatívne určený minimálny vek
odchodu do dôchodku bol začiatkom roku 2015 stanovený na 62 rokov, Obr. 1
znázorňuje rozdiely od tohto veku. Môžeme zhodnotiť, že model dlhovekosti
predpovedá vyššiu pravdepodobnosť prežitia osoby na začiatku skúmaného
vekového intervalu, a tak budúcu dĺžku života osoby vo veku 62 rokov predikuje
v priemere o 2 a ½ roka vyššiu ako základný model úmrtnostných tabuliek,
pričom sa tento rozdiel postupom veku zmenšuje.
3 Mesačne vyplácaná dôchodková dávka z II. dôchodkového piliera
Pre vyjadrenie výšky mesačnej dôchodkovej dávky vyplácanej z úspor v II.
pilieri sme si pre tento výpočet zadefinovali osobitný postup. Uvažovali sme
preto nami definovaný stochastický brutto‐model životného poistenia.
Nech je vek odchodu osoby do dôchodku a je najvyšší možný veku
dožitia sa osoby. Potom pravdepodobnosť dožitia sa najbližších rokov osoby
a definujeme pre
1, …
,
vo veku
rokov označujeme ako
vzťahom
∏
. Pravdepodobnosť, že ‐ročná osoba sa nedožije rokov,
, definujeme ako komplementárnu pravdepodobnosť
ktorú označujeme ako
1
.
k pravdepodobnosti prežitia ‐ročnej osoby najbližších rokov:
Keďže pre výpočet mesačnej výšky dávky je potrebný odhad
pravdepodobnosti prežitia a pravdepodobnosti úmrtia sledované v mesačných
intervaloch, tieto pravdepodobnosti sme vyjadrili pomocou lineárnej
aproximácie v kombinácií s Balducciho predpokladom (Potocký, 2012). Tieto
odhady sme nazvali mesačné pravdepodobnosti prežitia resp. úmrtia v
priebehu najbližšej doby .
Nech
je ročná technická úroková miera a nech je diskontný faktor
. Súčasnú hodnotu mesačne vyplácaného
definovaný ako
1
polehotného dôchodku pre ‐ročnú osobu po dobu rokov označujeme ako
∑
a počítame vzťahom : |
, kde
,…
. Potom
: |
vzťah na výpočet sumy časom sa znižujúcich nákladov z nevyplatenej časti
∗
rezerv označujeme ako |
a definujeme ako:
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pre
1 ,…
.
Pri samotnom výpočte mesačných dôchodkových dávok a následných
analýzach a stresových scenároch sme vychádzali z týchto predpokladov:
a) najnižší vek odchodu osoby do dôchodku je
62 rokov,
b) jednorazovo platené poistné, resp. nasporená suma v II. dôchodkovom
pilieri vo výške ,
c) uvažovali sme nákladové koeficienty brutto‐princípu životného poistenia
a , pričom počiatočné náklady uvažujeme spoločne s inkasnými
nákladmi
práve kvôli bodu b) a koeficient
označuje formu
administratívnych (správnych) nákladov vyberaných priamo úmerne
k nevyplatenej časti sumy doživotného polehotného mesačne
vyplácaného dôchodku, teda ako nákladový koeficient zo zostatku
technickej rezervy, ktorá sa vytvorila k doživotnému mesačne
vyplácanému polehotnému dôchodku,
d) podľa ods. 2 §32 zákona o starobnom dôchodkovom sporení (Zákon
č. 43/2004 Z. z.) o vrátení o vrátení časti poistného majú pozostalí nárok
na sumu zodpovedajúcu rozdielu sumy určenej na výplatu 84 mesačných
dávok doživotného dôchodku a súčtu vyplatených mesačných súm
doživotného dôchodku, pričom sme predpokladali, že poistná suma
sa vyplatí na konci mesiaca, v ktorom nastalo úmrtie dôchodcu.
Potom pre odvodenie formuly na výpočet mesačnej dôchodkovej dávky sme
vychádzali z rovnice ekvivalencie
|

kde

∗
: |

,

je ročná výška mesačne vyplácaných dôchodkových dávok a

: |

označuje súčasnú hodnotu dodatočného 7‐ročného poistenia pre prípad úmrtia
podľa bodu d) našich predpokladov, pričom platí:
: |

,

kde

:

.

Postupným odvádzaním formuly sme dostali vzťah pre výpočet výšky
mesačnej dôchodkovej dávky pri sporení v II. dôchodkovom pilieri, ktorej
výsledný tvar je:
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4 Výsledky modelových výpočtov
Využitím predchádzajúcich teoretických poznatkov o výške vyplácanej dávky
z II. dôchodkového piliera sme uvažovali sporiteľa vo veku
62 rokov, ktorý
pri sporení v II. dôchodkovom pilieri nasporil sumu o výške
10 000€. Od
životnej poisťovne bude dostávať okamžitý doživotný mesačne vyplácaný
dôchodok bez valorizácie a bez pozostalostných dôchodkov. Predpokladali sme,
že poisťovňa používa nasledovné nákladové koeficienty brutto‐princípu
životného poistenia:
 počiatočné
náklady
spojené
s uzatvorením
poistnej
zmluvy
6% z ročnej dôchodkovej dávky v prvom roku vyplácania dôchodku,
 bežné správne náklady
0,2% z ročnej dôchodkovej dávky počas celej
doby vyplácania dôchodku.
Všetky analýzy sme vykonávali v prostredí softvéru R (R Core Team, 2015) pri
troch rôznych technických úrokových mierach pre
0,0%; 0,7% 1,9% p. a.
Tab. 1 Mesačná dávka z II. dôchodkového piliera S_m uvedená v €, ročný anuitný výnos AR v
percentách a cena dodatočného poistenia na úmrtie MA uvedená v € pri rôznych úrokových
mierach pre vek dôchodcu x = 62 rokov. (Zdroj: vlastné spracovanie)
x = 62
Sm
AR
MA

i = 0,0 %
i = 0,7 %
i = 1,9 %
ÚT ŠÚSR LCA‐DL ÚT ŠÚSR LCA‐DL ÚT ŠÚSR LCA‐DL
42,36 39,57
5,08
4,75
198,72 169,04

45,79 42,93
5,49
5,15
207,84 177,51

51,92 48,99
6,23
5,88
222,92 191,63

V Tab. 1. môžeme zo zaznamenaných údajov vidieť efekt technickej úrokovej
miery, ale aj efekt dlhovekosti dôchodcov na výšku mesačnej dôchodkovej
dávky. Pre dôkladnú analýzu uvádzame tiež, z ekonomického hľadiska
zaujímavý, ročný anuitný výnos (angl. annuity rate), ktorý je definovaný ako
podiel výšky ročnej dávky a výšky nasporenej časti v II. dôchodkovom pilieri.
Tento podiel
100% definuje výšku ročného výnosu z nasporenej časti
pre dôchodcu. V tabuľke je taktiež zaznamenaná cena dodatočného 7‐ročného
poistenia, ktorá sa využíva pri samotnej kalkulácií mesačnej dôchodkovej dávky.
Pri predpoklade vyššej miery zhodnotenia inkasovaného poistného môže
poisťovňa prisľúbiť svojmu klientovi vyššiu doživotne vyplácanú mesačnú
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dávku, ktorý je podľa §42a zákona o starobnom dôchodkovom sporení1 taktiež
chránený aj pred podhodnotenými dôchodkovými dávkami, napr. keby
poisťovňa používala technickú úrokovú mieru vo výške 0%.
Ak by sme uvažovali neskorší odchod osoby do dôchodku, mesačná
dôchodková dávka by sa zvýšila. Pri vyššom veku sa tak očakáva nižšia
pravdepodobnosť prežitia osoby, čo spôsobuje skracovanie výplatnej doby
dávok a klient má teda nárok na vyššiu mesačnú dôchodkovú dávku z II. piliera.
Dôchodca však musí sám zvážiť spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov
v dobe odkladu odchodu do dôchodku.
Keby poisťovňa rovno predpokladala dlhovekosť dôchodcov podľa Leeho‐
Carterovho modelu, ponúkla by svojmu klientovi garantovanú mesačnú dávku
nižšiu zhruba o 3€ ako pri predpokladanom modeli podľa ÚT ŠÚSR.
5 Analýza stresových scenárov
Uvažovali sme 5 potenciálnych vekov odchodu osoby do dôchodku
62, 65, 70, 75 a 80 rokov. Pri modelovaní výšky súčasnej hodnoty zisku
poisťovne pomocou demografických stresových testov, sme stresovali výšky
mesačných dávok vyplácaných za uváženia modelu ÚT ŠÚSR pomocou modelu
dlhovekosti, čiže sme aplikovali model LCA‐DL na výpočet výšky nového
poistného.
Tab. 2. Súčasná hodnota zisku poisťovne (uvedená v €) pri neočakávanej zmene modelu
úmrtnosti za predpokladu prisľúbenia výplaty mesačnej dôchodkovej dávky kalkulovanej
pomocou mier úmrtia z ÚT ŠÚSR v rôznych vekoch odchodu osoby do dôchodku pri 3
uvažovaných technických úrokových mierach (Zdroj: vlastné spracovanie)
i
0,0%
0,7%
1,9%

x = 62

x = 65

‐703,91 ‐771,92
‐663,86 ‐734,59
‐598,68 ‐673,09

x = 70

x = 75

‐794,37 ‐616,06
‐765,09 ‐600,32
‐715,95 ‐573,14

x = 80
‐253,99
‐254,87
‐255,17

V Tab. 2. sú znázornené výsledky stresových scenárov zmeny modelu
pôvodne predpokladaných úmrtnostných mier pri vyplácaní dôchodkovej dávky
z II. piliera. Je zrejmé, že ak poisťovňa kalkuluje výšku nového poistného
pomocou statických pravdepodobností z ÚT ŠÚSR, utrpí výraznú stratu práve
kvôli neočakávanej dlhovekosti dôchodcu.
V rámci analýzy stresových scenárov vplyvu zmien počiatočných nákladov
a správnych nákladov sme predpokladali, že poisťovňa prisľúbila vyplácanie
mesačnej dôchodkovej dávky za uváženia pôvodných predpokladov
o poistencovi, t. j. pre poistenca vo veku
62 rokov.
1

Prebytok z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktorý vznikne v danom roku
vyšším zhodnotením prostriedkov ako sa pôvodne predpokladalo pri výpočte mesačnej dôchodkovej
dávky, sa má rozdeliť medzi poisteným a poisťovateľom.
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Analýza vplyvu zmeny počiatočných nákladov α na súčasnú hodnotu zisku
poisťovne jasne potvrdzuje, že okamžitá zmena počiatočných nákladov výrazne
nevplýva na profitabilitu poisťovne. Pri nižších počiatočných nákladoch (ako
pôvodne predpokladaných
6%) je poisťovňa pri rozdielnych technických
úrokových mierach v miernom zisku. Tento stresový scenár potvrdzuje, že táto
zmena výrazne neovplyvňuje výšku dôchodkovej dávky.
Tab. 3. Vplyv zmeny počiatočných nákladov α na súčasnú hodnotu zisku poisťovne pri
vyplácaní prisľúbenej mesačnej dôchodkovej dávky pre 62‐ročnú osobu podľa pôvodného
nastavenia modelov (uvedené v €) pri rôznych úrokových mierach za predpokladu, že sa
mesačná dávka pôvodne počítala pri α
6%. (Zdroj: vlastné spracovanie)
α = 5%
i
0,0%
0,7%
1,9%

ÚT ŠÚSR

α = 9%

LCA‐DL

5,08
5,50
6,23

4,75
5,15
5,88

α = 12%

α = 15%

ÚT ŠÚSR LCA‐DL ÚT ŠÚSR LCA‐DL ÚT ŠÚSR
‐15,25
‐16,48
‐18,69

‐14,25
‐15,46
‐17,64

‐30,50
‐32,97
‐37,39

‐28,49
‐30,92
‐35,28

‐45,75
‐49,45
‐56,08

α = 18%

LCA‐DL ÚT ŠÚSR
‐42,74
‐46,37
‐52,91

‐61,00
‐65,94
‐74,77

LCA‐DL
‐56,99
‐61,83
‐70,55

Pri ďalšom možnom stresovom scenári sme skúmali vplyv zmeny výšky
správnych nákladov poisťovne. Môže sa napríklad stať, že štát zavedie vyššie
poplatky pre poisťovne, čo by sa výrazne odrazilo na uvažovanej výške
správnych nákladov. Uvažovali sme preto aj prípad, kedy sa stanovila nová
3%. Znamenalo by to, že výška nového
výška správnych nákladov na
poistného za predpokladu prisľúbenej mesačnej dôchodkovej dávky pri oboch
predpokladaných modeloch by bola značne vyššia. Viedlo by to k výraznej
strate pre poisťovňu. Z Tab. 4. tak môžeme pozorovať výrazný negatívny vplyv
pri neočakávanom zvýšení správnych nákladov , čo je spôsobené práve
formou vyberania správnych nákladov.
Tab. 4. Vplyv zmeny správnych nákladov na súčasnú hodnotu zisku poisťovne pri vyplácaní
prisľúbenej mesačnej dôchodkovej dávky pre 62‐ročnú osobu podľa pôvodného nastavenia
modelov (uvedené v €) pri rôznych úrokových mierach, za predpokladu,
že mesačná dávka sa pôvodne počítala pri
0,2%. (Zdroj: vlastné spracovanie)
β = 0,1%
i
0,0%
0,7%
1,9%

ÚT ŠÚSR
108,95
104,98
98,52

β = 0,6%

β = 0,8%

LCA‐DL ÚT ŠÚSR LCA‐DL ÚT ŠÚSR
114,25
110,16
103,45

‐435,81 ‐457,00
‐419,93 ‐440,64
‐394,09 ‐413,81

β = 1,2%

LCA‐DL ÚT ŠÚSR

LCA‐DL

β = 3%
ÚT ŠÚSR LCA‐DL

‐653,72 ‐685,49 ‐1089,53 ‐1142,49 ‐3050,67 ‐3198,98
‐629,89 ‐660,96 ‐1049,82 ‐1101,59 ‐2939,50 ‐3084,46
‐591,13 ‐620,71 ‐985,22 ‐1034,51 ‐2758,60 ‐2896,64

Tabuľka pre tento stresový scenár naznačuje tiež vplyv technickej úrokovej
miery na profitabilitu poisťovne. Pri vyššej technickej úrokovej miere je strata
poisťovne vždy nižšia. Je to spôsobené tým, že pri nižšej úrokovej miere
je poistné vždy vyššie, pretože poisťovňa vytvára vysoké rezervy, čo
predstavuje náklady.
Naša posledná analýza stresového scenára vplyvu zmien v modeloch taktiež
poukazuje na rozdiely medzi dvoma predpokladanými modelmi. Opäť sa tak
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dostávame k vplyvu uváženia dĺžky výplatnej doby dávok z II. piliera
za predpokladu využitia LCA‐DL modelu. Súčasná hodnota zisku je tak vždy
nižšia pri predpoklade modelu dlhovekosti, ako pri uvážení základného modelu
statických pravdepodobností úmrtia.
6 Záver
V súčasnej dobe fungovanie sociálneho systému využíva väčšina obyvateľstva
a toto vo výraznej miere ovplyvňuje ekonomickú situáciu ktoréhokoľvek štátu.
Štát pristupuje k rôznym reformám sociálneho poistenia, aby primerane
zabezpečil životný štandard svojich občanov v dôchodkovom veku. V súvislosti
s týmto zabezpečením vykonáva množstvo kalkulácií na získanie optimálneho
spôsobu výpočtu dôchodkových dávok. Téma dôchodkov je tak naďalej veľmi
aktuálnou.
Prvé dávky z II. dôchodkového piliera sa začali vyplácať od 1. 1. 2015. Analýza
rizikových faktorov spojená s výplatou dôchodkových dávok z úspor
v starobnom dôchodkovom sporení je tak veľmi aktuálnou. Podrobne sme
skúmali formulu pre výpočet hľadanej výšky mesačnej dávky. Pomocou nej sme
uviedli výšky dôchodkových dávok pri rôznych nastaveniach modelu. Následne
sme demonštrovali stresové situácie, ktoré by mohli nastať pri vyplácaní
dôchodkových dávok a ukázali sme, ako by táto skutočnosť ovplyvnila
solventnosť životnej poisťovne a ziskovosť dôchodkového poistného produktu.
Poukázali sme na efekt dlhovekosti dôchodcov a s tým spojené straty, ktoré by
mohla spôsobiť neočakávaná dlhovekosť dôchodcov, ale aj na vplyv rizika
technických úrokových mier na zisk poisťovne.
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Grafická analýza vybraných hospodárskych výsledkov
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Abstrakt: Cieľom príspevku je na základe grafickej analýzy vybraných hospodárskych
výsledkov (HDP na obyvateľa, miera nezamestnanosti, inflácia) krajín Vyšehradskej skupiny
(Vyšehradskej štvorky – V4) a Európskej únie (EÚ) sledovať vývoj krajín v čase, ale aj porovnať
ich hospodárske výsledky za zvolené roky. Pri analýze sme využili bublinový graf (bubble plot)
a metódu zhlukovej analýzy v programe SAS‐JMP. Prínosom príspevku je aj opis vývoja
vybraných makroekonomických ukazovateľov v čase v krajinách EÚ, ich porovnanie a taktiež
analýza týchto ukazovateľov za roky 2004 a 2014 pomocou zhlukovej metódy. Na základe
spomínanej metódy sme rozdelili krajiny do homogénnych zhlukov a porovnali sme
ekonomiky krajín v obidvoch uvedených rokoch.
Z analýzy sme zistili, že po uplynutí desiatich rokov sa skoro všetkým krajinám EÚ zlepšili
hospodárske výsledky a krajiny V4 sa čoraz viac hodnotami skúmaných ukazovateľov
približujú západným krajinám Európy.
Abstract: The aim of the article is based on a graphic analysis of selected economic results
(per capita GDP, unemployment rate, inflation), the countries of the Visegrad Group (V4‐
Visegrad) and the European Union (EU) to observe the development of the countries at the
time, but also to compare their economic results for selected years. In the analysis we used
the bubble (bubble) and the method of zhlukovej analysis in SAS‐JMP. The benefit of the
article is a description of the development of selected macroeconomic indicators in time for
the EU, their comparison and analysis of these indicators for the years 2004 and 2014 using
the zhlukovej method. On the basis of the above‐mentioned methods, we have divided the
country into homogeneous clusters, and we compared the economies of countries in both
years. From the analysis, we found that after 10 years, almost all countries of the EU have
improved economic results, and the V4 countries are increasingly closer to the Western
countries of Europe, the values of the variables studied.
Kľúčové slová: hrubý domáci produkt, inflácia, miera nezamestnanosti, zhluková analýzy,
bublinový graf
Key words: gross domestic product, inflation, unemployment rate, cluster analysis, bubble
plot

1 Úvod
Krajiny Vyšehradskej skupiny, ale aj ostatné krajiny Európskej únie majú
problémy s medziregionálnymi, ale aj medzinárodnými rozdielmi dlhý čas. Tieto
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rozdiely sa prejavujú v rôznych rovinách, napríklad ekonomickej, sociálnej,
alebo environmentálnej. Na kvalifikáciu ekonomických rozdielov sa používajú
rozličné makroekonomické ukazovatele, pomocou ktorých sa zistilo, že
v priebehu niekoľkých rokov sa takmer všetkým krajinám Európy zlepšila
ekonomická situácia, avšak každá krajina sa vyvíjala svojim vlastným tempom.
Práve vďaka rozdielom a odlišnostiam, ktoré medzi krajinami vznikajú, sa
prostredníctvom práce snažíme analyzovať rozdielne ale aj spoločne znaky
jednotlivých krajín zvolenými štatistickými metódami.
Vývoj ekonomík porovnávame prostredníctvom mnohých ukazovateľov, no
pre účely tejto analýzy sme zvolili tri najvýznamnejšie z nich, ktoré
v dostatočnej miere dokážu odzrkadliť hospodársky vývoj krajín. Týmito
ukazovateľmi sú: hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa (HDP) v mld. eur,
miera nezamestnanosti v % a inflácia v %. Z dôvodu toho, že by bolo veľmi
obsiahle a zdĺhavé charakterizovať ekonomiky za celé obdobie, zvolili sme si len
vybrané roky. Charakterizujeme vývoj ekonomík krajín Vyšehradskej skupiny za
roky 1998 až 2013 a porovnáme ekonomiky krajín Európskej únie za roky 2004
a 2014. Počas súčasného obdobia globalizácie je potrebné sa na ekonomiku
každej krajiny pozerať zo širšieho hľadiska, nielen z pohľadu, ktorý je
ohraničený hranicami daného štátu. Porovnanie ekonomík krajín, hľadanie ich
spoločných charakteristík a následne ich usporiadanie do homogénnych
zhlukov uskutočníme pomocou metodologického postupu využitia zhlukovej
analýzy.
2 Grafická analýza vybraných hospodárskych výsledkov krajín V4 pomocou
grafu Bubble plot
Bubble plot (BP) je druh netradičného grafu, ktorý body na grafe
zobrazuje pomocou kruhov, alebo takzvaných „bublín“. Môže byť v podobe
statického, ale aj dynamického grafu.
Najvhodnejšie použitie takéhoto druhu grafu je, ak:
 chceme vykresliť dynamický pohyb ukazovateľov v čase,
 chceme rozlíšiť premenné medzi sebou pomocou veľkosti a farby
jednotlivých bublín. (SAS Support, 2014)
2.1

Vývoj nezamestnanosti a HDP v krajinách V4 v rokoch 1998 až 2013

Na jednotlivých grafoch je znázornený vývoj vybraných makroekonomických
ukazovateľov krajín V4 v čase. Na osi X sa nachádza miera nezamestnanosti a
na osi Y HDP na obyvateľa. Veľkosť bubliny zodpovedá počtu obyvateľov
v krajine za daný rok.
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Graf 1: Vývoj HDP a nezamestnanosti krajín V4.
(Zdroj: EUROSTAT. Vlastné spracovanie. Výstup zo softvéru SAS‐JMP.)

Slovenská republika
Slovenská republika vo svojom vývoji prešla mnohými zmenami. K zvýšeniu
ekonomického rastu a konkurencieschopnosti prispel významne prechod
z centrálne plánovanej ekonomiky k trhovej, realizácia reforiem a vstup krajiny
do Európskej únie.
V rokoch 1998 až 2001 v krajine vo veľkej miere rástla nezamestnanosť až na
hranicu 20 %, HDP na obyvateľa rástlo len mierne. V roku 1999 vznikol na
zasadnutí Rady Európy o zamestnanosti „Národný plán zamestnanosti“
a dohodlo sa, že nezamestnanosť sa dá znížiť cez reformy zamerané na
vytváranie nových pracovných miest na trhu práce. Do krajiny bol v tomto
období veľký prílev zahraničných investorov.
V roku 2000 vznikol „Garančný fond“, ktorého úlohou bolo vykompenzovať
straty na príjmoch, ktoré vznikli vo veľkých podnikoch.
Od roku 2002 začala miera nezamestnanosti klesať až po rok 2008, kedy opäť
narastala, ako dôsledok hospodárskej krízy. Pokles nezamestnanosti mala za
následok reštrukturalizácia v niektorých odvetviach a oživenie ekonomiky. HDP
od roku 2002 výrazne každým rokom stúpal (z hodnoty 4 800 mld. EUR) a stúpa
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až do súčasnosti (v roku 2013 dosiahol 13 300 mld. EUR), čo má za následok
silný ekonomický rast a dopyt po pracovných miestach.
Rok 2004 bol významným medzníkom, kedy krajina vstúpila do EÚ. Pred jej
vstupom prostredníctvom svojho ministerstva sociálnych vecí a rodiny
vypracovala „Národný akčný plán na roky 2004 až 2006. Hlavným zámerom
bolo, čo najviac sa priblížiť cieľu Lisabonskej stratégie, dosiahnuť až 70 % mieru
zamestnanosti do roku 2010.
Významný vplyv mal vstup do EÚ, ale aj tlak západoeurópskej konkurencie.
Vznikol voľnejší pohyb kapitálu, výrobkov, služieb a pracovných síl, čo malo
vplyv zase na ľahšie presúvanie kapitálu, investovanie a podnikateľské
príležitosti v krajinách EÚ. Toto všetko sa odzrkadlilo v raste HDP a poklesu
miery nezamestnanosti v krajine.
V roku 2008 bol v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy zaznamenaný
rast miery nezamestnanosti a HDP klesol približne o 4 000 EUR. Recesia sa
prejavila najmä v automobilových podnikoch ako KIA, Peugeot‐Citroen
a Volkswagen.
V roku 2010 sa krajina z krízy postupne zotavila, miera nezamestnanosti už
ďalej nestúpala a HDP znova začalo stúpať.
Poľsko
Poľsko je krajina s najpestrejším a najrozkolísanejším vývojom HDP spomedzi
krajín V4.
Miera nezamestnanosti v Poľsku v rokoch 1998 až 2004 stúpala v dôsledku
zlej ekonomickej situácie v krajine z úrovne 10,2 % na 19,1 %. HDP rástlo tiež
len veľmi pomaly v porovnaní s ostatnými krajinami V4.
Veľký obrat nastal v roku 2004, keď Poľsko vstúpilo do EÚ. Krajina sa otvorila
pre nové možnosti európskych trhov a slobodný pohyb pracovných síl.
Ekonomiku podporili hlavne eurofondy získané od EÚ. Miera nezamestnanosti
klesala až do roku 2008, kedy dosiahla jednu z najnižších hodnôt skúmaného
obdobia (7,1 %). Do vzniku hospodárskej krízy bolo Poľsko druhou najrýchlejšie
rozvíjajúcou sa krajinou. V rokoch 2009 až 2010, kedy celý svet trápila
hospodárska kríza, miera nezamestnanosti opäť stúpala, HDP nerástol, ale
v tomto období naopak klesalo. Poľsko kríza nepoškodila až do takej miery ako
ostatné krajiny hlavne kvôli tomu, že krajina nebola hypotekárne zadlžená do
takej miery ako ostatné krajiny. Poľsko ako jediné malo v tomto období tempo
rastu kladné a to až 1,6 %.
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Od roku 2010 HDP znova rástol. K rastu prispela dobrá finančná situácia
tunajších podnikov, ktoré sa opierali hlavne o export a taktiež prispel vplyv
investícií do infraštruktúry.
Maďarsko
Maďarsko je jediná z krajín V4, ktorá mala relatívne stabilný vývoj HDP až do
roku 2006, no v porovnaní s ostatnými krajinami V4 nedosahovalo HDP až také
vysoké hodnoty. Od roku 2007 sa vo vývoji krajina dostala nad priemer krajín
EU v dôsledku recesie a problémov na trhu práce, ktoré sa v roku 2010 ešte viac
prehĺbili.
V roku 2008 sa krajina dostala do zlej finančnej situácie v dôsledku
nerealizovateľných reforiem a zložitej celosvetovej situácie v čase hospodárskej
krízy.
Česko
Politika Českej republiky je do veľkej miery konzervatívna, preto ju kríza
nezasiahla až do takej miery ako ostatné krajiny EÚ, no viac ako Poľsko.
Od roku 1998 po rok 2000 miera nezamestnanosti prudko rástla, dosahovala
hodnoty 8 až 9 % a HDP mierne stagnoval. Od roku 2001 po rok 2004
nezamestnanosť poklesla, čo malo za následok aj rast HDP skoro o 3 000 mld.
EUR. Od tohto obdobia po rok 2008 nezamestnanosť klesala až po mieru 5 %
a HDP rástlo každoročne prudkým tempom.
Smerovanie ekonomiky je vysoko exportné, čo zapríčinilo, že roky 2005 až
2007 boli obdobím s najvyšším ekonomickým rastom a rastom HDP v histórii
krajiny. V roku 2006 bolo zaznamenané najvyššie tempo rastu HDP.
V rokoch 2008 až 2009 sa vplyvom hospodárskej krízy ekonomický rast
spomalil vplyvom negatívnych zmien vo vonkajšom prostredí, nezamestnanosť
v Českej republike narástla na hodnotu okolo 8 % a HDP zaznamenalo tiež
výrazný pokles.
Od roku 2010 sa ekonomika znova začala rozmáhať, miera nezamestnanosti
opäť klesala, no už nie do takej miery ako pred krízou (len na úroveň 7,3 %),
a však vývoj HDP v roku 2010 klesal, v roku 2011 stúpol a v rokoch 2012 a 2013
opäť klesal.
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2.2 Vplyv miery nezamestnanosti a inflácie v krajinách V4 v rokoch 1998 až 2013
Na ďalších grafoch sme znázornili vývoj miery nezamestnanosti a inflácie
v čase za roky 1998 až 2013. Na osi X sa v tomto prípade nachádza inflácia a na
osi Y miera nezamestnanosti.

Graf 2: Vývoj miery nezamestnanosti a inflácie pre krajiny V4.
(Zdroj: EUROSTAT. Vlastné spracovanie. Výstup zo softvéru SAS‐JMP.)

Inflácia
Inflácia sa ako dlhodobý makroekonomický ukazovateľ prejavuje rastom
cenovej hladiny, alebo trvalým znižovaním kúpnej sily.
Na Slovensku sa miera inflácie pohybovala kolísavo, s najvyššou hodnotou
v roku 2000. Po príchode hospodárskej krízy sa inflácia znižovala a v rokoch
2009 a 2010 na rekordné hodnoty (0,9 a 0,7 %), čo bol najnižší nárast cien
výrobkov a služieb spomedzi krajín V4. Vyššiu priemernú hodnotu inflácie
zaznamenávalo už len Maďarsko. Každoročne sa na Slovensku miera inflácie
zvyšuje a ide o najrýchlejší nárast cien z krajín V4. Podobný vývoj inflácie majú
aj Poľsko a Česká republika.
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Česká republika dosahovala najnižšie hodnoty inflácie v roku 2005 a v roku
2003 došlo dokonca k deflácií, teda ceny poklesli o 0,1 %. Vplyvom
hospodárskej krízy v rokoch 2008 až 2010 sa rast cien spomalil. Česká republika
sa môže popýšiť najnižším priemerom rastu inflácie spomedzi krajín V4.
V Poľsku taktiež kríza rast cien spomalila. V ostatnom období ceny rastú
vplyvom silnejúcej meny, rastúcej úrokovej miery a efektívnej daňovej politiky.
Maďarsko zaznamenáva dlhodobo najvyššiu infláciu spomedzi všetkých
krajín V4, hlavne kvôli vysokému nárastu cien v krajine.
Dôležitými rokmi, čo sa rastu inflácie týka boli hlavne roky 2003 a 2009.
V roku 2003 zaznamenalo Poľsko a Česká republika najnižšie, čiže minimálne
hodnoty rastu inflácie, naopak Slovenská republika najvyššie. V roku 2009
súčasne poklesla inflácia vo všetkých krajinách V4 vplyvom vládnych krízových
opatrení, ktoré rast cien spomalili.

3 Analýza vybraných makroekonomických ukazovateľov krajín EÚ s využitím
zhlukovej metódy
Pojem zhluková analýza zahŕňa celú radu metód a prístupov, ktorých cieľom
je nájsť skupinu podobných objektov. Uplatnenie metód tejto analýzy vedie
k priaznivým výsledkom práve tam, kde objekty majú tendenciu zoskupovať sa
do prirodzených zhlukov. Zhluková analýza môže slúžiť taktiež, ako pomocný
postup pre výber objektov pri analýze veľkých dátových súborov. Ak je
vytvorený potrebný počet zhlukov, potom stačí analyzovať už len dáta zistené
u zástupcov jednotlivých skupín zhlukov. ( HEBÁK, P., 2005)
Úlohou je analyzovať závislosť medzi vybranými makroekonomickými
ukazovateľmi, teda HDP na jedného obyvateľa, mierou inflácie a mierou
nezamestnanosti. Ďalej rozčleniť štáty EÚ do homogénnych zhlukov na základe
týchto makroekonomických ukazovateľov, graficky znázorniť priebeh tohto
procesu zhlukovania pomocou grafu, dendrogramu.
V programe SAS‐JMP sme vytvorili dendrogram, pomocou ktorého sme
jednotlivé krajiny rozčlenili do zhlukov podľa podobnosti makroekonomických
ukazovateľov, teda ktoré krajiny sú si čo najviac blízke hodnotami týchto
ukazovateľov. Taktiež sme zvolili aj počet zhlukov pomocou charakteristiky
(semiparciálneho koeficientu determinácie – SPRSQ). Na rozčlenenie krajín do
homogénnych zhlukov sme použili zhlukovú analýzu, konkrétne
najpoužívanejšiu z metód zhlukovej analýzu, Wardovu metódu.
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3.1 Analýza závislosti medzi vybranými makroekonomickými ukazovateľmi
za roky 2004 a 2014
V roku 2004 je prvý zhluk tvorený krajinami EÚ s najvyšším priemerným HDP
na obyvateľa, súčasne s najnižšími priemernými hodnotami miery
nezamestnanosti a inflácie. Táto skupina je tvorená prevažne krajinami
západnej a severnej Európy, čo odzrkadľuje hlavne vysokú životnú úroveň
v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. Mnohé z krajín, ktoré sem patria sú aj
zakladateľskými krajinami Európskej únie, teda je zrejmé, že majú veľký kapitál.
Škandinávske štáty sa tiež vyznačujú svojou neobvykle vysokou životnou
úrovňou a pomerne nízkou mierou nezamestnanosti.
Druhý zhluk je reprezentovaný krajinami prevažne strednej, južnej ale aj
severo‐východnej časti Európy. Hodnoty HDP sú tesne pod priemerom za
všetky krajiny EÚ, naopak hodnoty miery nezamestnanosti sú tesne nad
priemernými hodnotami.

Graf 3: Dendrogramy pre krajiny EÚ v roku 2004 (vľavo) a 2014 (vpravo).
(Zdroj: EUROSTAT. Vlastné spracovanie, SAS‐JMP)

Tretí zhluk tvoria krajiny, vyznačujúce sa najnižšími hodnotami HDP, výrazne
najvyššou infláciou. Hodnoty ukazovateľov sa ďaleko líšia od priemerných. Tieto
krajiny sú známe nižšou životnou úrovňou v porovnaní s krajinami tvoriace prvý
zhluk.
Do štvrtého zhluku patria len dve krajiny a to Poľsko a Slovensko. Sú
zaradené do samostatnej skupiny hlavne kvôli výrazne sa odlišujúcim
hodnotám miery nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti v roku 2004
v týchto krajinách dosahovala najvyššie čísla spomedzi všetkých krajín EÚ.
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V porovnaní s tretím zhlukom je namerané vyššie HDP na jedného obyvateľa
a nižšia inflácia.
Všetky krajiny s výnimkou Portugalska a Španielska patriace do
druhého, tretieho a štvrtého zhluku v roku 2004 ešte neboli členmi Európskej
únie, čo môže značiť o zlých hospodárskych výsledkoch a nepriaznivých
hodnotách makroekonomických ukazovateľov.
V roku 2014 na rozdiel od roku 2004 sme krajiny rozdelili už len do troch
homogénnych zhlukov. Priemerne hodnoty HDP sa v roku 2014 vo všetkých
zhlukoch zvýšili, čo znamená zlepšenie ekonomík skoro vo všetkých krajinách.
Priemerné hodnoty inflácie sa výrazne znížili oproti roku 2004, dokonca
v treťom zhluku sú hodnoty záporné. Priemerná hodnota miery
nezamestnanosti paradoxne v prvom zhluku v roku 2014 vzrástla.

rok 2004
rok 2014
Graf 4: Priemerné hodnoty makroekonomických ukazovateľov všetkých krajín EÚ v roku
2004 a 2014 (Zdroj: EUROSTAT. Vlastné spracovanie, SAS‐JMP)

Pre lepšiu prehľadnosť výsledkov boli vytvorené aj mapy zhlukov, kde
zreteľne vidieť grafické rozloženie krajín s podobnými hodnotami vybraných
makroekonomických ukazovateľov.

Rok 2004

Rok 2014

Obr. 1: Grafické znázornenie zhlukov na mape Európy za roky 2004 a 2014.
(Zdroj: Vlastné spracovanie)
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4 Záver
Pokiaľ ide o skúmanie makroekonomických ukazovateľov a ich analýzu v
čase v krajinách V4, predkladaný príspevok analyzuje len limitovaný počet, teda
len vybrané a najviac dostupné ukazovatele. V našom prípade ide o HDP, mieru
nezamestnanosti a infláciu. Cieľom bolo aj potvrdiť, že za uplynulé roky štáty V4
zlepšili hodnoty vybraných ukazovateľov a teda môžeme konštatovať, že tieto
krajiny úspešne priblížili svoje reálne ekonomiky k ekonomikám krajín západnej
Európy. Vývoj však nebol vo všetkých krajinách V4 identický.
Vo všetkých krajinách na začiatku skúmaného obdobia miera
nezamestnanosti dosahovalo dosť vysoké hodnoty. Najvyššia miera
nezamestnanosti v roku 1998 bola práve na Slovensku (12,7 %) a najnižšia
v Česku (6,5 %). Najvyšší ekonomický rast bol zaznamenaný v Česku z hodnoty 5
600 mld. EUR v roku 1998 na hodnotu 14 200 mld. EUR v roku 2013 a v Poľsku
aj keď, HDP v Poľsku rástlo najpomalším tempom (rast HDP z 3 700 mld. EUR na
13 300 mld. EUR). Tento rast bol narušený hospodárskou krízou v rokoch 2008
a 2009, ale aj s touto recesiou sa najlepšie vyrovnalo Poľsko, ktoré dosahovalo
v týchto rokov HDP hodnoty 9 500 a 8 100 mld. EUR. Počas krízy bola najhoršia
finančná situácia zaznamenaná v Maďarsku, no najväčšia inflácia bola v roku
2008 nameraná v Česku, teda 6,3 %. Čo sa miery nezamestnanosti a inflácie
týka, najhoršie čísla za celé sledované obdobie dosahovali práve Slovensko
a Poľsko, kde v roku 2002 miera nezamestnanosti dosahovala dvojciferné
hodnoty a to až okolo 20 %. Počas krízy sa rast cien spomalil. Na základe
predložených údajov za sledované obdobie možno tvrdiť, že krajinám V4 sa
podarilo úspešne a dynamicky priblížiť k hospodársky vyspelejším krajinám
západnej Európy. Práve rok 2004, teda vstup krajín do EÚ bol významným
medzníkom vo výraznom zlepšení ekonomík V4, až na obdobie hospodárskej
krízy.
Z grafickej analýzy zhlukovou metódou, na základe ktorej sme krajiny EÚ
rozčlenili do homogénnych zhlukov na základe hodnôt ich makroekonomických
ukazovateľov, teda HDP na obyvateľa, inflácie a miery nezamestnanosti,
môžeme vyvodiť tieto závery. Krajiny reprezentujúce v našej analýze prvý zhluk
boli v roku 2004 (priemerné HDP bolo 33 508 mld. EUR, miera nezamestnanosti
bola 6,9 % a inflácia 1,7 %) najvyspelejšie spomedzi všetkých krajín EÚ a toto
prvenstvo sa im aj podarilo udržať po uplynutí desiatich rokov, teda do roku
2014 ( priemerné HDP 41 675 mld. EUR, miera nezamestnanosti 8,0 % a inflácia
0,7 %). Zhluk je tvorený krajinami západnej a severnej Európy a v prevažnej
miere zakladateľskými krajinami EÚ. V roku 2004 bol druhý a tretí zhluk tvorený
niektorými krajinami, ktoré doposiaľ neboli členmi EÚ. Prevažná väčšina krajín
boli bývalými postkomunistickými republikami a niektoré dokonca krajinami,
ktoré boli v minulosti poznačené vojnou (bývalá Juhoslávia). V roku 2014 sme
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v zložení zhlukov zaznamenali niekoľko zmien. Najvýraznejšími boli napríklad
prepad Grécka, Španielska, Cypru. Vo finančne zadlženom Grécku v roku 2014
vzrástla miera nezamestnanosti na rekordne vysoké hodnoty (26,5 %). Naopak
hospodársky si výrazne polepšili krajiny ako Litva (z hodnoty HDP 5 200 mld.
EUR v roku 2004 na hodnotu 11 800 mld. EUR v roku 2014), Maďarsko
(zvýšenie HDP z 8 300 mld. EUR na 10 600 mld. EUR) a tiež Rumunsko (zvýšenie
HDP z 2 900 mld. EUR na 7 500 mld. EUR), čo vo veľkej miere zapríčinil ich vstup
do EÚ.
Pre porovnanie vývoja makroekonomických ukazovateľov v krajinách EÚ
sme vytvorili dve zhlukové analýzy a to najskôr za rok 2004 ako stav ekonomiky
pred desiatimi rokmi a následne za rok 2014 ako porovnanie so súčasným
stavom ekonomiky. V každej krajine HDP s odstupom desiatich rokov vzrástol
a to aj vďaka rastúcej sile Európskej únie vo svete. Najvýraznejšie zmeny nastali
v Rumunsku, kde v priebehu desiatich rokov inflácia klesla z 12 % na 1,4 %.
Je mnoho spôsobov a metód ako sa dajú skúmať ekonomiky krajín a ich
vývoj v čase. Pre účely tejto práce sme si zvolili metódy a postupy pre nás
najzaujímavejšie, teda analýzu časových radov pomocou grafu „bubble plot“
a zhlukovú analýzu. Použitím práve grafickej analýzy sú vzťahy, ktoré medzi
jednotlivými skúmanými makroekonomickými ukazovateľmi vznikli bližšie
prístupné aj širšej verejnosti. Hlavnou náplňou práce bola ukážka aplikácie
týchto dvoch metód v softvéry SAS‐JMP.
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Abstrakt: V príspevku sme opísali a ukázali použitie dvojfaktorovej analýzy rozptylu v
programe SAS, Enterprise Guide. Výsledkom bolo opísanie štatisticky významných faktorov zo
skúmaných premenných ‐ Typ choroby a Druh lieku na zmeny systolického krvného tlaku
u sledovaných pacientov a zistenie štatisticky nevýznamných rozdielov v rámci jednotlivých
úrovní skúmaných faktorov.
Abstract: The objective of paper was to describe and point the two‐way analyses of variance
and we even showed possibilities of its application in real life and it was possible through
using the program SAS, Enterprise Guide. The result described statistically important factors
– Type of disease and Type of drug which effect changing blood pressure on observed patient
and statistically unimportant differences in individual categories of researched factors.
Kľúčové slová: dvojfaktorová analýza rozptylu, systolický krvný tlak.
Key words: two‐way factorial analysis of variance, systolic blood pressure.

1 Úvod
Analýzu rozptylu, ďalej len ANOVA (z angl. Analysis of Variance), môžeme
využiť v rôznych vedných disciplínach na analýzu vzťahov medzi vysvetľujúcou
premennou a vysvetľovanými premennými alebo na analýzu zdrojov variability
v štatistických modeloch. „Jej hlavnou funkciou je posúdenie vplyvu jednej
alebo niekoľkých nezávisle premenných (faktorov) na kvantitatívnu závisle
premennú. Podstatou analýzy rozptylu je zistiť, či existujú štatisticky významné
rozdiely medzi priemernými hodnotami závislej premennej v súboroch, ktoré
boli vytvorené pre jednotlivé úrovne (kategórie, obmeny) nezávislej
premennej.“ PACÁKOVÁ, V. a kol. (2015). Štatistická indukcia pre ekonómov a
manažérov
Vysvetľujúca premenná (závislá) je zväčša kvantitatívna premenná, na ktorú
vplýva vysvetľovaná premenná (nezávislá), ktorá je kategoriálna. Vysvetľovanú
premennú môžeme označiť aj ako faktor a hodnoty prislúchajúce danému
faktoru označíme ako úrovne faktora.
Jednorozmerná ANOVA skúma vplyv jedného (jednofaktorová), alebo
niekoľkých faktorov (viacfaktorová) na jednu vysvetľovanú premennú.
Jednofaktorová, resp. ANOVA pri jednoduchom triedení, je najbežnejšie
používaný prípad analýzy rozptylu. V tomto prípade na premennú vplýva jeden
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jediný faktor, ktorého priemerné hodnoty pozorujeme na jednotlivých
úrovniach vplývajúceho faktora.
Ak na premennú pôsobí viacero faktorov, alebo uvažujeme o viacnásobnom
triedení (s opakovaním alebo bez opakovania), hovoríme o viacfaktorovej
analýze. V tomto prípade uvažujeme s dvoma typmi modelov. Prvý model
analyzuje účinok hlavných efektov, t. j. pôsobenie jednotlivých faktorov a druhý
s interakčným efektom, t. j. spoločné pôsobenie oboch, prípadne viacerých
faktorov súčasne. Ak je rovnaký rozsah vo všetkých výberoch hovoríme
o vyváženom modeli a v opačnom prípade o nevyváženom modeli.
Ak by sme uvažovali s vplyvom jedného alebo niekoľkých faktorov na dve
nezávislé premenné (alebo viacero premenných), hovorili by sme o MANOVA
(Multiple Analysis of Variance).
2 Dvojfaktorová analýza rozptylu
Pri dvojfaktorovej analýze rozptylu uvažuje o vplyve dvoch faktorov spolu
s ich súčasným pôsobením na vysvetľovanú premennú. Budeme pracovať
s faktorom A, ktorý môže mať h úrovní ah (h = 1, 2, ..., H) a faktorom B, ktorý
ma g úrovní bg (g = 1, 2, ..., G), čím môže vzniknúť a * b kombinácií úrovní
oboch faktorov. Pomocou indexu i rozdelíme pozorovania v rámci podskupiny.
Pokiaľ je v každej podskupine rovnaký počet pozorovaní, budeme rozsah
podskupiny značiť r.
Ak rozdiel úrovní jedného faktora je závislý od úrovní druhého faktora, tak
medzi faktormi existuje interakcia. Interakcia je netradičný jav plynúci
zo spoločného pôsobenia oboch faktorov.
Všeobecný model dvojfaktorovej analýzy rozptylu môžeme zapísať vzťahom
yhgi

μ

αh

βg

h

αβ

εhgi
1, 2, ..., r

1

hg

1, 2, ..., H
g 1, 2, ..., G
i
v ktorom μ vyjadruje všeobecnú konštantu, αh predstavuje efekt h‐tej úrovne
faktora A, βh vyjadruje efekt g‐tej úrovne faktora B, (αβ)hg je efekt interakcie,
t. j. efekt kombinácie daných úrovní oboch faktorov a εhgi ̴ N(0,σ2).
Následne z uvedeného vzťahu môžeme vytvoriť rozklad celkového súčtu
štvorcov SST, ktorý zodpovedá modelu a má tvar

SST

SSB, A

SSB, B

SSB, AB

SSE

2

kde súčet štvorcov
H

G

r

SST

yghi ‐ y
h 1g 1 i 1

2

3
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vyjadruje celkovú variabilitu, súčty štvorcov
H

SSB, A

G* r

yh.. ‐ y

2

4

y.g. ‐ y

2

5

h 1
G

SSB, B

H* r
g 1

popisujú rozdiely v úrovni
faktoru A (faktoru B), vzťah
H

SSB, AB

skupín

vzniknutých

triedením

podľa

G

r

yhg. ‐ yh.. ‐ y.g. y

2

6

h 1g 1

zodpovedá efektu interakcie a vzťah
H

G

r

SSE

yhgi ‐ yhg.

2

7

h 1g 1 i 1

predstavuje reziduálny súčet štvorcov 1.
Testujeme dve hypotézy, jednu o hlavných efektoch faktoroch, t. j. hypotézy
o neúčinnosti faktora, kde sledujeme nulovú hypotézu pre faktor A (faktor B)
H0: α1 = α2 = ... = αH = 0 pre všetky h = 1, 2, ..., a
(H0: β1 = β2 = ... = βG = 0 pre všetky g = 1, 2, ..., b)
oproti alternatívnej hypotéze
H1: nie všetky αh sa rovnajú 0
(H1: nie všetky βg sa rovnajú 0)
Taktiež testujeme druhú hypotézu o efekte interakcie (AB), t. j. o nulovej
interakcii, kde sledujeme nulovú hypotézu
H0: (αβ)11 = (αβ)12 = ... = (αβ)HG = 0
oproti alternatívnej hypotéze
H1: nie všetky αβhg sa rovnajú 0
Ak neexistuje interakcia medzi úrovňami faktora A a faktora B, môžeme
nulovú hypotézu považovať za pravdivú.
Pre test hlavných efektov použijeme charakteristiku:
2

12

spôsob výpočtu jednotlivých priemerov je uvedený v HEBÁK, P. a kol. (2004). Vícerozměrné
statistické metody
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F

H* G r ‐ 1
SSA,B
*
H‐1
SSE

8

F

H* G r ‐ 1
SSB, B
*
G‐1
SSE

9

a pre test interakcie charakteristiku,

F

H* G r ‐ 1
SSB, AB
*
H‐1 G‐1
SSE

10

Hlavný efekt faktora A (faktora B) alebo efekt interakcie považujeme za
preukázaný, ak hodnota F prekročí hodnotu kritickej oblasti F1 – α (vA, vE),
respektíve F1 – α (vB, vE) alebo F1 – α (vAB, vE).
Tab. 1 Tabuľka dvojfaktorovej analýzy rozptylu
(Zdroj: HEBÁK, P. a kol. (2004). Vícerozměrné statistické metody)
Priemerný
Stupne
voľnosti
Zdroj variability
štvorec

F

Faktor A
SS B, A

νA = H ‐ 1

MSSB, A =

SSB,A
νA

FA =

H *G(r ‐ 1) SSB, A
*
H‐1
SSE

Faktor B
SS B, B

νB = G ‐ 1

MSSB, B =

SSB,B
νB

FB =

H *G(r ‐ 1) SSB, B
*
G‐1
SSE

Interakcia
SS B, AB

νAB = H ‐ 1 *(G ‐ 1)

MSSB, AB =

SSB,AB
νAB

Reziduálny
SS E

νE = H *G(r ‐ 1)

Celková variabilita
SS T

n‐1

MSSE =

FA =

H *G(r ‐ 1)
SSB, AB
*
H ‐ 1 *(G ‐ 1)
SSE

SSE
νE

Ak prijmeme alternatívnu hypotézu týkajúcu sa hlavných efektov (neúčinnosť
faktorov), tvrdíme, že existuje dvojica stredných hodnôt, ktoré sa od seba líšia.
Na doplnenie analýz existujú testy (Schefféova metóda, Ducanova metóda,
Tukeyova metóda), ktoré identifikujú dvojice stredných hodnôt, medzi ktorými
existuje signifikantný rozdiel. Pri týchto metódach sledujeme nulovú hypotézu
H0: αi = αi´ (i, i´= 1, 2, ... k, i ≠i´)
H0: βj = βj´ (j, j´= 1, 2, ... l, j ≠j´)
oproti alternatívnej
H1: αi ≠ αi´ (i, i´= 1, 2, ... k, i ≠i´)
H1: βj ≠ βj´ (j, j´= 1, 2, ... l, j ≠j´)
a testovacou charakteristikou je rozdiel zodpovedajúcich výberových
rozdielov.

Výpočtová štatistika 2016

45

Schefféova metóda je jednou z najuniverzálnejších metód, pretože je vhodná
pre vyvážený ako aj nevyvážený model. Alternatívnu hypotézu prijímame pre
dvojice μi, μi´, pre ktoré platí
|y

.

1
n

y ´. |

1
∗ k
n´

1 ∗ MSE ∗ F

;

11

v ktorom ni, ni´ ‐ rozsahy porovnávaných súborov, MSE – reziduálny rozptyl a
F 1‐ α (k ‐1, n – k) – kvantil Fisherovho rozdelenia s prislúchajúcimi stupňami
voľnosti.
3 Výsledky práce
Údaje, ktoré sme použili na spracovanie tejto práce, sme získali
od spoločnosti SAS2 . Údaje pochádzajú z experimentu, resp. medicínskeho
výskumu, v ktorom sa sledovala zmena systolického krvného tlaku u pacientov,
ktorí trpeli jednou z troch chorôb a zároveň im bol podávaný jeden zo štyroch
liekov. Naším cieľom bolo porovnať priemernu zmenu krvného tlaku pri vplyve
rôznych liekov a chorôb. Pri našich analýzach sme využili možnosť spracovať
jednotlivé analýzy v praxi veľmi využívaným štatistickým softvérom spoločnosti
SAS, SAS Enterpise Guide.
3

Tab. 2 Frekvenčná tabuľka (Zdroj: SAS, Enterprise Guide, 5.1)
Table of Drug by Disease
Disease
Total
X Y Z
Drug
6 6 6
18
1
Frequency
18
2
Frequency 6 6 6
18
3
Frequency 6 6 6
18
4
Frequency 6 6 6
72
Total Frequency 24 24 24

Z poskytnutých údajov o 72 pacientoch z medicínskeho výskumu, u ktorých
boli sledované zmeny krvného tlaku, vznikli tri skupiny po 24 pacientov, ktorý
trpeli jednou z troch chorôb (Choroba X, Choroba Y a Choroba Z). Zároveň
týmto pacientom boli podávané štyri druhy lieku (Liek 1, Liek 2 a Liek 3)
a v každej skupine bolo po 18 pacientov. Z nasledujúcej tabuľky môžeme
usúdiť, že pracujeme s vyváženým modelom.
2

Údaje sú dostupné na internete:
http://support.sas.com/learn/statlibrary/statlib_eg4.1/data/bloodpressure.sas7bdat
(iba cez internetový prehliadač Google Chrome)
3
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3.1 Overenie štatistickej významnosti súčasného vplyvu Typu Choroby
a Druhu lieku na zmeny krvného tlaku
Významnosť vplyvu Typu choroby (s troma obmenami X, Y, Z) a Druhu lieku
(so štyrmi obmenami A, B, C, D) na zmeny krvného tlaku overíme testom
hypotéz, kde testujeme dve hypotézy: jednu hypotézu o vplyvoch faktora Typ
choroby, resp. Druh lieku, t. j. nulovú hypotézu
H0: αX = αY = αZ = 0
resp. H0: βA = βB = βC = βD = 0
oproti alternatívnej hypotéze
H1: nie všetky αX, αY, αZ sa rovnajú 0
H1: nie všetky βA, βB, βC, βD sa rovnajú 0
a druhú hypotézu o efekte interakcie (Liek – Choroba), t. j. nulovú hypotézu
H0: (αβ)XA = (αβ)XB = ... = (αβ)ZD = 0
oproti alternatívnej hypotéze
H1: nie všetky αβhg sa rovnajú 0
V analýze rozptylu sme pracovali so všetkými údajmi o pacientoch spolu
so vzájomnou interakciou faktorov. Výstup je znázornený v nasledujúcej
tabuľke
Tab. 3 Tabuľka viacfaktorovej analýzy rozptylu s interakciou (Zdroj: SAS, EG, 5.1)
Sum of
Source
DF
Mean Square
F Value
Pr > F
Squares
11
6 353,00
577,5455
6,03
0,0001
Model
60
5 749,00
95,8167
Error
71
12 102,00
Corrected Total
R‐Square
Coeff Var
Root MSE
Zmena_KT Mean
0,5250

51,0710

9,7886

19,1667

Tab. 4 Overenie štatistickej významnosti faktorov a interakcie (Zdroj: SAS, EG, 5.1)
Source

DF

Liek
Choroba
Liek*Choroba

3
2
6

Type I SS
4 543,22
809,08
1 000,69

Mean Square
1 514,41
404,54
166,78

F Value
15,81
4,22
1,74

Pr > F
0,0001
0,0193
0,1271

Na základe predchádzajúceho výstupu analýzy rozptylu softvéru SAS sme na
hladine významnosti 0,05 potvrdili štatisticky významný vplyv oboch faktorov
Typ choroby a Druh lieku na zmenu krvného tlaku. Vplyv ich interakcie sa
nepreukázal ako štatisticky významný na zvolenej hladine významnosti. Faktory
spolu so zavedenou interakciou vysvetľovali 52,50 % variability závislej
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premennej. Keďže sa interakcia nepreukázala ako štatisticky významná
v nasledujúcom modeli sme uvažovali bez nej.
Tab. 5 Tabuľka viacfaktorovej analýzy rozptylu bez interakcie (Zdroj: SAS, EG, 5.1)
Sum of
Mean
Source
DF
F Value
Pr > F
Squares
Square
5
5 352.31
1070.46
10.47
0.0001
Model
66
6 749.69
102.27
Error
71
12 102.00
Corrected Total
R‐Square
Coeff Var
Root MSE
BPChange Mean
0.442266
52.76227
10.11277
19.16667

Tab. 6 Overenie štatistickej významnosti faktorov (Zdroj: SAS, EG, 5.1)
Source
DF
Type I SS
Mean Square
F Value
2
809.08
404.54
3.96
Disease
3
4543.22
1514.41
14.81
Drug

Pr > F
0.0238
0.0001

Z uvedeného výstupu je zrejmá štatistická významnosť oboch faktorov ako aj
samotného modelu. Na základe F štatistiky môžeme prijať alternatívnu
hypotézu, ktorá tvrdí, že existuje rozdiel medzi nejakou dvojicou stredných
hodnôt. Medzi akými dvojicami existuje rozdiel v stredných hodnotách zistíme
pomocou Schefféovej metódy, ktorej výstup je znázornený v nasledujúcej
tabuľke.
Tab. 7 Schefféova metóda pre faktor Druh lieku (Zdroj: SAS, EG, 5.1)
Least Squares Means for effect Drug
BPChange
Pr > |t| for H0: LSMean(i)=LSMean(j)
Drug
LSMEAN
i/j
1
2
3
1
26.89
1
1.0000
0.0001
2
27.06
2
1.0000
0.0001
3
9.28
3
0.0001
0.0001
4
13.44
4
0.0025
0.0021
0.6773

4
0.0025
0.0021
0.6773
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Obr. 1 Rozdiely pre faktor Druh lieku (Zdroj: SAS, EG,, 5.1)

Na základe uvedenej tabuľky a grafu pri faktore A (Druh lieku) sa preukázali
štatisticky nevýznamné rozdiely medzi úrovňami A a B a aj medzi úrovňami C
a D.
Tab. 8 Schefféova metóda pre faktor Typ lieku (Zdroj: SAS, EG, 5.1)
Disease
X
Y
Z

BPChange
LSMEAN
22.79
20.00
14.71

i/j
1
2
3

Least Squares Means for effect Disease
Pr > |t| for H0: LSMean(i)=LSMean(j)
1
2
0.6350
0.6350
0.0266
0.2012

3
0.0266
0.2012

Obr. 2 Rozdiely pre faktor Typ choroby (Zdroj: SAS, EG, 5.1)

Aj pri faktore B (Typ choroby) sa preukázala štatistický nevýznamný rozdiel
medzi hodnotami stredných faktorov, konkrétne medzi úrovňami XY.
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4 Záver
K tomu, aby sme pochopili, ako využiť dvojfaktorovú analýzu rozptylu v praxi,
sme museli najprv vymedziť jej teoretické východiská. Z nich sme vychádzali v
praktickej časti, kde sme porovnávali vplyv chorôb a liekov na zmeny krvného
tlaku.
Predmetom analýzy bolo sledovanie zmeny krvného tlaku 72 pacientov, ktorí
trpeli jednou z troch chorôb a bol im podávaný jeden zo štyroch liekov. Našou
analýzou sme overovali vplyv oboch faktorov a taktiež sme skúmali faktory,
resp. rozdiely medzi strednými hodnotami v jednotlivých kategóriách.
Z našich analýz sme zistili štatisticky významný vplyv oboch faktorov, no ich
súčasné pôsobenie sa ukázalo ako štatisticky nevýznamné. V analýzach sme
zistili štatisticky nevýznamné rozdiely v zmenách krvného tlaku medzi dvoma
druhmi liekov, a to medzi liekom A a B a medzi dvojicou liekov C a D. Štatisticky
nevýznamný rozdiel v zmenách krvného tlaku sme preukázali aj pri dvojici
chorôb X a Y.
Naše výsledky a návod na aplikáciu analýzy rozptylu v praxi môžu využiť
študenti nižších ročníkov pri štúdiu úvodu do problematiky analýzy rozptylu, ale
tiež aj odborníci z praxe, ako ukážku možnosti využitia štatistických metód napr.
pri medicínskom výskume.
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Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá modelovaním úmrtnostných mier slovenskej populácie
z rokov 1996 až 2013. Hlavnou časťou práce je predstavenie základného Gompertzovho‐
Makehamovho modelu úmrtnosti spolu s jeho zovšeobecneniami, pomocou ktorých sa
skúmajú možnosti modelovania pravdepodobnosti úmrtia. Obsahuje popis procesu hľadania
optimálnych modelov. Súčasťou práce je aj stručný popis charakteristických veličín
a ukazovateľov úmrtnostných tabuliek. Cieľom tohto príspevku je skúmanie rozdielov kvality
fitov rôznych modelov pri rôznych populáciách (muži, ženy, spoločná populácia).
Abstract: This paper deals with modelling of mortality rates among Slovakian population
from 1996 until 2013. Main part of the paper is an introduction to the Gompertz‐Makeham
model of mortality along with its generalized forms by which are researched the ways of
modelling the probabilities of death. Description of the process for finding death rates is
included as well. Paper contains short description of life tables and their characteristic
indicators. The aim of this study is to examine the differences between the quality of fits of
various types of models on each population (male, female, total).
Kľúčové slová: úmrtnostné tabuľky, Gompertzov‐Makehamov model úmrtnosti,
zovšeobecnený Gompertzov‐Makehamov model, nelineárna regresia.
Key words: life tables, Gompertz‐Makeham mortality law, generalized Gompertz‐Makeham
model, nonlinear regression.

1 Úvod
Väčšina poisťovní má vo svojom portfóliu rizikové životné poistenie pre
prípad smrti bez sporenia. Tento produkt si ľudia kupujú hlavne pre
zabezpečenie svojich rodinných príslušníkov v prípade nečakanej smrti. Ako si
majú poisťovne určiť cenu za riziko plnenia poistnej udalosti? Je veľa faktorov,
ktoré vplývajú na výšku splátok: výška poistnej sumy, aktuálny zdravotný stav,
životospráva, pracovná pozícia, ale v neposlednom rade aj vek poistenej osoby.
Je prirodzené, že so zvyšujúcim sa vekom sa zvyšuje pravdepodobnosť úmrtia.
Úmrtnostné tabuľky obsahujú údaje o počte zosnulých v jednotlivých vekoch
a odhadnuté miery úmrtia. Tieto tabuľky vo väčšine štátov vytvára štatistický
úrad alebo iná špecializovaná inštitúcia.
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Pre vyššie vekové kategórie sa však môžu vyskytnúť isté nečakané javy (napr.
menšia miera úmrtia s rastúcim vekom), nakoľko v štatistickom súbore
(v úmrtnostných tabuľkách) je už málo žijúcich jedincov. V takýchto prípadoch
je nutné úmrtnostné krivky vyhladzovať (angl. „smoothing“) podľa modelov,
ktoré najlepšie popisujú úmrtnosť vo všeobecnosti a presne to je predmetom
tejto práce.
2 Úmrtnostné tabuľky
Na opis úmrtnostnej tabuľky sa používajú rôzne charakteristické veličiny. My
si z nich definujeme (Sekerová, Bilíková, 2005) len tie, ktoré požívame v tomto
príspevku:

vyjadruje vek osoby, kde ∈ 0, , pričom je predpokladaný najvyšší
vek, ktorý môže dosiahnuť osoba sledovaného súboru (obvykle 100 rokov),
vyjadruje reálny počet žijúcich ‐ročných osôb v strede pozorovaného

obdobia,
vyjadruje reálny počet ľudí, ktorí zomreli ako ‐roční, t. j. nedožili sa veku

1 rokov,

Obr. 1 Reálny počet zomrelých podľa úmrtnostných tabuliek Štatistického úradu
Slovenskej republiky z roku 2004 (ÚT ŠÚ SR 2004) (Zdroj: vlastné spracovanie)



je charakteristická veličina, ktorá vyjadruje relatívny počet úmrtí na
veľkosť sledovanej populácie vo veku ; nazývame ju obecnou mierou
úmrtnosti a definujeme ju ako (Cipra, 1999):
.

52

Výpočtová štatistika 2016

2.1 Intenzita úmrtnosti
Podobne ako vo finančnom úrokovaní existuje vzťah medzi diskrétnou
a spojitou úrokovou mierou, tak aj v stochastickom modeli úmrtnosti existuje
vzťah medzi ročnou mierou úmrtnosti a tzv. intenzitou úmrtnosti. Intenzitu
a matematicky ho definujeme (Potocký,
úmrtnosti budeme označovať
2012):
|

lim
→

kde

,

je budúca dĺžka osoby vo veku .

3 Gompertzov‐Makehamov model
V tejto časti si predstavíme triedu modelov, pomocou ktorých sme dáta
fitovali. Ide o triedu nelineárnych exponenciálnych modelov, ktoré sme použili
ako nelineárny regresný model medzi vekmi a intenzitami úmrtia.
Zovšeobecnený Gompertzov‐Makehamov model (ďalej len GM model)
definujeme (Lockwood, 2009):
GM r,s

exp

je intenzita úmrtnosti vo veku a
≜ ,…,
kde
parametre modelu. V prípade
0, definujeme prázdnu sumu

,
≜

sú

0.

V prípade
0 by model nemal zmysel pre naše účely (nebol by
,…,
popisujú intenzitu úmrtnosti najmä
exponenciálny). Parametre
,…,
popisujú úmrtnosť vo
v nízkych vekoch a naopak parametre
vyšších vekoch.
Príklad: GM(1,2)=

e

.

e
Všimnime si:
,
ln ,
Ak označíme
previesť na GM(1,2) model.

e
.
ln , potom základný GM model vieme

Výpočtová štatistika 2016

53

4 Fitovanie miery úmrtnosti
Navrhli sme program v softvéri R (R Core Team, 2013), pomocou ktorého
sme realizovali nelineárnu regresiu. Pre jednotlivé úmrtnostné tabuľky sme
pomocou rôznych kritérií hľadali najlepší možný GM model. Presnosť a zložitosť
modelu sme porovnávali pomocou Akaikeho informačného kritéria. Pri analýze
sme použili reálne dáta o slovenskej populácii.
4.1 Výber účelovej funkcie
V optimalizácii sme sa snažili hľadať vhodnú účelovú funkciu. Najvhodnejšiu
sme vyberali z nasledujúcich účelových funkcií:
∑
,
GM1:
∑
GM2:
,
∑ ln
GM3:
,
GM4:

∑

,

∑ |
|,
GM5:
∑
GM6:
,
sú prvotne odhadnuté intenzity úmrtnosti a
sú fitované hodnoty
kde
sú vhodne zvolené váhy pre jednotlivé veky. Jednotlivé účelové
modelu a
funkcie sme vyskúšali na GM(0,2) modeli. Výsledky z optimalizácie môžeme
vidieť na Obr. 2.

Obr. 2 Porovnanie účelových funkcií v prípade GM(0,2) modelu pri dátach pre spoločnú
populáciu na úmrtnostných tabuľkách z roku 2007 (Zdroj: vlastné spracovanie)
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Každá jedna účelová funkcia má výhodu v niečom inom. Môžeme vidieť, že
najznámejšia regresná metóda, metóda najmenších štvorcov, ktorá na Obr. 2
predstavuje GM1 (zelenú krivku), nefituje najlepšie. Je to ovplyvnené vysokými
nepravidelnosťami vo vyšších vekoch. Tieto relatívne vysoké odchýlky
spôsobujú to, že niektoré účelové funkcie majú tendenciu sa prispôsobovať
práve týmto chvostom, čím značne zmenia tvar krivky, ktorá by bola o dosť
inšia, keby tam tieto nepravidelné odchýlky neboli. Preto sme sa snažili nájsť
funkciu, ktorá bude viac odolná resp. menej citlivá voči týmto koncovým
výkyvom.
Na porovnanie funkcií sme v tomto prípade nemohli použiť Akaikeho
informačné kritérium (AIC), nakoľko jej upravená verzia, definovaná ako
, závisí od súčtu štvorcov rezíduí. Keďže v metóde
AIC ln
najmenších štvorcov sa minimalizuje práve RSS, funkcia GM1 by bola
samozrejmým „víťazom“. Metóda najmenších štvorcov je citlivá na vysoké
rezíduá, nakoľko tie sú umocnené na druhú, čím pridávame váhu na koncové
výchylky. To nás motivovalo k tomu, aby sme vymysleli iné kritérium, ktoré
vyberie takú funkciu, ktorá bude „dobre“ fitovať na čo najdlhšom možnom
podintervale vekového rozpätia. Vybrali sme si nasledujúcu konkávnu funkciu:
|ԑ |

|

|.

Vďaka druhej odmocnine sa citlivosť na vysoké odchýlky znížia. Toto
kritérium sme aplikovali na jednotlivé účelové funkcie a najlepšími modelmi
boli v poradí: GM5, GM3, GM4. Po odskúšaní MSIC na rôznych dátach (ÚT ŠÚ
SR, 1996 až 2013) sa ukázala GM5 účelová funkcia ako najlepšia. Metóda
založená na minimalizácii tejto funkcie je tiež známa ako LAD metóda (least
absolute differences).
4.2 Fitovanie na celom vekovom intervale
Ako prvé sme sa zamerali na fitovanie dát na celom vekovom intervale
0,100 . Keďže sme fitovali celý vekový interval (teda aj dáta vo vyšších
vekoch), obmedzili sme sa na rýdzo exponenciálne modely typu GM(0,s).
Formulácia úlohy:
min
∈

|

|,

kde je vektor biet, v tomto prípade
,…,
.
Všimnime si, že sa jedná o úlohu bez ohraničenia. Keďže uvažujeme len rýdzo
exponenciálne modely, tak hodnoty odhadnutých intenzít úmrtnosti sú
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definitoricky kladné. Na všetkých dátach sme postupne otestovali modely od
GM(0,2) až po GM(0,5) spomedzi ktorých sme vždy vybrali najlepší z nich pre
pozorovaný rok a pre danú populáciu (muži, ženy, spoločná). Nakoľko sme
vyžadovali, aby „víťazné“ fity boli rozumné, o výbere najlepších sme
rozhodovali vlastným úsudkom. Vynechali sme v tejto prvej úlohe akékoľvek
informačné kritéria, ktoré vo väčšine prípadoch vyberali vyššie modely. Na Obr.
3 uvádzame najväčšie koncové odchýlky zo všetkých dát, na ktorých sme
vykonávali regresiu. Jedná sa o mužskú populáciu z roku 2000.

Obr. 3 Porovnanie vyšších a nižších rýdzo exponenciálnych GM modelov pri extrémne
vysokých odchýlkach (Zdroj: vlastné spracovanie)

Z matematického hľadiska je pri modeli GM(0,6) veľmi dobrý fit, čo sa
nízkeho RSS týka. Vďaka tomu informačné kritéria zvolia práve tieto modely za
najlepšie, keďže sú založené na minimalizácii RSS. Z logického, resp.
demografického hľadiska sú však takéto fity nepoužiteľné. Preto v takýchto
prípadoch, kedy sú odchýlky veľké, je potrebné použiť nižšie GM modely.
Spoľahlivým sa ukázal model GM(0,2), ktorý bol vo viacerých prípadoch (až
60%) podľa našich usúdení najlepším. Pri rozhodovaní sme sa na problém
pozerali z hľadiska demografie, teda vyberali sme krivky, ktoré mali najviac
podobný tvar, v porovnaní s dátami. Porovnávali sme hodnoty absolútnych
odchýlok a takisto sme sa riadili aj tým, aby na hlavnom vekovom úseku (t. j.
zhruba na intervale 18,70 rokov) mali čo najlepší fit.
Častokrát sme sa rozhodovali medzi modelom GM(0,2) a GM(0,5), ktorý bol
menej citlivý na extrémne fluktuácie ako GM(0,4). V prípade veľmi podobných
výsledkov sme vyberali model s nižším počtom parametrov. V Tab. 1 uvádzame
výsledky najlepších modelov pre jednotlivé dáta (UT ŠÚ SR 1996 až 2013).
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Tab. 1 Najlepšie GM modely pre jednotlivé roky a populácie podľa pohlavia pri fitovaní na
celom vekovom intervale (Zdroj: vlastné spracovanie)
Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Ženy
GM(0,5)
GM(0,2)
GM(0,5)
GM(0,2)
GM(0,2)
GM(0,4)
GM(0,5)
GM(0,4)
GM(0,5)

Muži Spoločné
GM(0,3)
GM(0,2)
GM(0,3)
GM(0,2)
GM(0,3)
GM(0,2)
GM(0,2)
GM(0,2) GM(0,2)
GM(0,3) GM(0,2)

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Ženy
GM(0,5)
GM(0,2)
GM(0,2)
GM(0,2)
GM(0,2)
GM(0,2)
GM(0,4)
GM(0,4)
GM(0,4)

Muži Spoločné
GM(0,2) GM(0,5)
GM(0,2) GM(0,2)
GM(0,2) GM(0,5)
GM(0,2) GM(0,2)
GM(0,2) GM(0,2)
GM(0,2) GM(0,3)
GM(0,2) GM(0,4)
GM(0,2) GM(0,4)
GM(0,2) GM(0,5)

Z Tab. 1 si môžeme všimnúť, že pre mužskú populáciu sme ani raz
nevyhodnotili vyššie GM modely za najvhodnejšie. Je to dôsledkom toho, že sa
muži v priemere dožívajú nižšieho veku ako ženy. Za následok to má nízky počet
jedincov na konci vekového intervalu, čo spôsobuje už spomínané veľké
fluktuácie vyšších GM modelov v prípade mužských populácií. Pri ženskej
a spoločnej populácii boli výsledky rôznorodé, a ako sme už spomenuli,
výsledky záviseli od koncových odchýlok.

Obr. 4 Porovnanie GM modelov pri vyšších vekoch ženskej populácii v roku 2011
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Na Obr. 4 môžeme vidieť výsledok optimalizácie pre ženskú populáciu z roku
2011. Práve tieto dáta vykazovali pomerne nízke odchýlky na chvostoch
v porovnaní s ostatnými dátami pre ženskú populáciu.

Výpočtová štatistika 2016

57

4.3 Fitovanie na skrátenom vekovom intervale
V druhej úlohe sme sa zamerali na fitovanie dát na skrátenom vekovom
intervale [15,62]. Je to interval, na ktorom poisťovne najčastejšie uzatvárajú
životné poistenia.
Formulácia úlohy:
min
∈

|

|,

pri podmienke 1 GM(r,s) ≥ 0, kde
,…,
.
V tejto úlohe sme sa zamerali aj na zmiešané modely, ktoré nie sú rýdzo
exponenciálne. Úloha bola optimalizačne náročnejšia kvôli podmienke
kladnosti jednotlivých hodnôt modelu. Po optimalizácii sme skontrolovali, či je
splnená podmienka nezápornosti. Ak podmienka splnená nebola, aplikovali
sme penalizačnú metódu a následne sme optimalizáciu realizovali znova. Pre
bližšie informácie ohľadne penalizačnej metódy pozri (Buchanan, Turner, 1992).
Opäť sme na všetkých dátach otestovali okrem rýdzo exponenciálnych
modelov aj zmiešané modely GM(1,2), GM(2,2), GM(1,3) a GM(2,3). Následne
sme, spomedzi týchto ôsmich modelov, pre jednotlivé dáta vybrali najlepší
„rýdzo exponenciálny“ a „zmiešaný model“, ktorých odhadnuté parametre sme
zaznamenali. Na výber najlepších modelov sme tentokrát použili informačné
kritérium AIC. Ukážku 2 výsledných odhadov z optimalizácii môžeme nájsť
v Tab. 4, nakoľko v Tab. 2 uvádzame iba skrátene výsledky, t. j. iba triedy
najlepších GM modelov pre jednotlivé populácie z ÚT ŠÚ SR pre roky 1996 až
2013.
4

5

Tab. 2 Najlepšie GM modely pre jednotlivé roky a populácie podľa pohlavia pri fitovaní na
skrátenom vekovom intervale (Zdroj: vlastné spracovanie)

1

4

2

5

Rok

Ženy

Muži

1996

GM(0,2)

1997

Spoločné

Rok

Ženy

Muži

Spoločné

GM(0,2)

2005

GM(0,2)

GM(1,2)

GM(0,2)

GM(0,4)

GM(1,2)

2006

GM(0,4)

GM(0,2)

GM(0,2)

1998

GM(0,4)

GM(0,2)

2007

GM(0,4)

GM(0,2)

GM(0,2)

1999

GM(0,4)

GM(1,2)

2008

GM(0,4)

GM(0,2)

GM(0,2)

2000

GM(0,4)

GM(1,2)

2009

GM(0,2)

GM(1,2)

GM(0,2)

2001

GM(0,4)

GM(1,2)

2010

GM(0,2)

GM(0,2)

GM(0,2)

2002

GM(0,4)

GM(0,2)

2011

GM(0,2)

GM(0,2)

GM(0,2)

2003

GM(0,4)

GM(1,2)

GM(0,2)

2012

GM(0,4)

GM(1,2)

GM(0,2)

2004

GM(0,4)

GM(1,2)

GM(1,2)

2013

GM(0,2)

GM(1,3)

GM(0,2)

Podmienka kladnosti odhadnutých hodnôt musí byť splnená pre celý vekový interval 0,
Podrobné výsledky odhadnutých parametrov sú dostupné na vyžiadanie.

.
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Na Obr. 5 môžeme vidieť jeden príklad modelovania úmrtnosti na skrátenom
vekovom intervale.

Obr. 5 Porovnanie najlepšieho exponenciálneho a zmiešaného GM modelu pri dátach pre
mužskú populáciu z roku 2012 (Zdroj: vlastné spracovanie)

5 Výsledky a odhadnuté parametre modelov
Pre lepšie porovnanie kvality modelov predkladáme v Tab. 3 lepší pohľad na
frekvenciu najvhodnejších modelov.
Tab. 3 Frekvencie najvhodnejších modelov pre úplný aj skrátený vekový interval

(Zdroj: vlastné spracovanie)
Úplný vekový interval
Model
Ženy Muži
Spoločné
GM(0,2)
8
14
5
GM(0,3)
0
4
1
GM(0,4)
5
0
2
GM(0,5)
5
0
3

Skrátený vekový interval
Model
Ženy Muži
Spoločné
GM(0,2)
6
8
10
GM(0,3)
0
0
0
GM(0,4)
12
0
0
GM(0,5)
0
0
0
GM(1,2)
0
9
1
GM(1,3)
0
1
0
GM(2,2)
0
0
0
GM(2,3)
0
0
0

Môžeme konštatovať, že pre mužskú populáciu stačili nižšie GM modely.
Naopak pre ženskú populáciu sa ukázali vhodnejšie práve viacparametrové GM
modely. Ďalšou zaujímavosťou je fakt, že pre ženskú populáciu boli lepšie
použiteľné rýdzo exponenciálne modely, ktoré boli vo všetkých prípadoch
lepšie ako zmiešané. U mužskej populácii to až tak jednoznačné nebolo, avšak v
60% prípadoch boli lepšími zmiešané modely, kde, až na jeden prípad (muži
2013), to bol práve GM(1,2) model, teda základný Gompertzov‐Makehamov
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model. Na ukážku prikladáme v Tab. 4 odhadnuté parametre niektorých
najlepších GM modelov.
Tab. 4 Odhadnuté parametre najlepších modelov pri dátach pre spoločnú populáciu pri
fitovaní na celom vekovom intervale (Zdroj: vlastné spracovanie)

Spoločné GM model

β0

β1

β2

β3

2003

GM(0,2)

‐8.517256 0.07759779

2004

GM(0,2)

‐9,106107 0.08229088

2005

GM(0,5)

‐7.546956 ‐0.12926830 6.633052x10

2006

GM(0,2)

‐9.261384 0.08425815

2007

GM(0,5)

‐7.536043 ‐0.10961770 5.607449x10

2008

GM(0,2)

‐9.193168 0.08307644

2009

GM(0,2)

‐9.156998 0.08208602

2010

GM(0,3)

‐8.987168 0.05990124 2.216428x10

2011

GM(0,4)

‐8.119908 ‐0.02595945 2.155444x10

2012

GM(0,4)

‐8.293914 ‐0.01862211 2.038254x10

2013

GM(0,5)

‐7.766131 ‐0.11314771 5.946862x10

β4

‐3

‐7.697835x10

‐5

3.009338x10

‐3

‐6.076681x10

‐7

‐5

2.198040x10

‐7

‐4
‐3

‐1.192849x10

‐5

‐3

‐1.130433x10

‐3

‐6.883398x10

‐5
‐5

‐7

2.758469x10

6 Záver
V rámci tejto publikácie sme si predstavili triedu zovšeobecnených
Gompertzových‐Makehamových modelov, pomocou ktorých sme skúmali
možnosti modelovania úmrtnostných mier jednotlivých populačných skupín.
Dospeli sme k záverom, že dátam pre ženskú populáciu vyhovujú iné modely
než pre dáta z mužskej populácie, a navyše sme ukázali, že GM modely s vyšším
počtom parametrov sú v niektorých prípadoch z hľadiska demografie
nepoužiteľné.
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Prognózovanie vývoja nezamestnanosti SARIMA modelmi
na úrovni NUTS III
Forecasting the development of unemployment by SARIMA
models at NUTS III level
Lívia Molnárová, Alexandra Bačová
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, magisterské štúdium, 2. ročník
University of Prešov, Faculty of Management, 2nd year of magister study
livia.molnarova@smail.unipo.sk, alexandra.bačova@smail.unipo.sk
Abstrakt: Cieľom príspevku je prognóza vývoja počtu nezamestnaných osôb z hľadiska
pohlavia v podmienkach Slovenska na úrovni NUTS III s využitím Box – Jenkinsových SARIMA
modelov. Použité boli verejne dostupné štvrťročné údaje vývoja nezamestnanosti v SR od
roku1998 do roku 2012. Podrobné výsledky sú uvedené pre Prešovský kraj. Avšak, v závere
článku je uvedených 16 prognostických modelov pre mužov a žien pre všetky kraje Slovenska.
Aplikácia modelovania SARIMA modelmi je vhodným prostriedkom a odporúčaním pre
oblasť ekonomických prognóz na makroúrovni.
Abstract: The main mission of our article is forecast trend of prognosis of the number of
unemployed people by the gender condition of Slovakia NUTS III level using the Box –Jenkins
model SARIMA. We used publicly available quarterly unemployment from 1998 to 2012 in
Slovakia. Results are shown for the Prešov region. However, at the end of article is referred
16 forecasting models for men and woman for all regions of Slovakia. Application of
modelling SARIMA models is suitable means and recommendations for the area of
macroeconomic forecasts.
Kľúčové slová: Nezamestnanosť, NUTS III, Box – Jenkinsova metodológia, ARIMA
Keywords: Unemployment, NUTS III, Box – Jenkins methodology, ARIMA

1 Úvod
Jeden z najťaživejších sociálnoekonomických dopadov globalizačných
procesov je vysoká nezamestnanosť. Nezamestnanosť na Slovensku ako aj
v Európskej únii sa dostala do popredia vnímania nielen spoločnosti a politikov,
ale aj odbornej verejnosti. Páleník a kol. (2014) vo svojej výskumnej práci sa
snažia identifikovať prekážky, ktoré sociálny systém kladie zamestnanosti
a navrhujú prospešné riešenia. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré zápasili
s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá je spojená s nedostatkom dopytu po
pracovnej sile a výsledkom nesúladu medzi nimi. Slovensko je jedným zo
stredoeurópskych krajín, ktoré prešli transformáciou z centralizovaného
systému velenia do decentralizovaného trhového hospodárstva. Za použitia dát
pracovných síl Lubyová a van Ours (1999) analyzovali výstupné ceny
nezamestnanosti a skúmajú postavenie na trhu práce slovenských
nezamestnaných. Workie Tiruneh a Štefánik (2014) sa zaoberajú situáciou na
slovenskom trhu práce v kontexte medzinárodných porovnaní, ako aj z pohľadu
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širších socioekonomických trendov a súvislostí v rámci Slovenska. Vo svojich
prácach kvantifikujú výsledky modelu VZAM skonštruovaného na predvídanie
zmien v štruktúre slovenského trhu práce, dávajú komplexný obraz
o doterajšom súčasnom a budúcom vývoji zmien na slovenskom trhu práce.
V období dlhotrvajúceho dopadu hospodárskej krízy na zamestnanosť zohráva
politika trhu práce kľúčovú úlohu. Klimko a Rievajová (2013) analyzujú reformy
aktívnej politiky trhu práce, opatrenia APTP v podmienkach Slovenskej
republiky podľa databázy LABREF.V poslednom období prebiehala v sociálnom
systéme množstvo štrukturálnych zmien, uskutočňované legislatívne zmeny
mali často priamy dosah na trh práce, ktorý zohrával a aj zohráva zásadnú
úlohu vo vývoji hospodárstva krajiny. Ku najdôležitejším ukazovateľom, ktoré
charakterizujú trh práce patrí počet ekonomicky aktívnych obyvateľov,
zamestnanosť, nezamestnanosť a ich miery v percentuálnom vyjadrení.
Predikcii nezamestnanosti sa v súčasnosti venuje mnoho autorov. Prognózu na
základe bilancie ekonomickej aktivity sa popisuje Gertler (2005) a Glosíková
(2009). Paukovič a Holovčáková (2008), popisuje štruktúru nezamestnanosti, jej
príčiny, dôsledky ako aj riešenia problému v podmienkach Slovenska. Litavcová
a Jenčová (2014) sa zaoberajú analýzou nezamestnanosti, chudoby ako
etického problému vystupujúceho na makroúrovni. Vo svojej práci (2013,2014)
aplikujú modelovanie a prognózovanie vývoja jednorozmerných časových radov
ARIMA modelmi s využitím Box ‐ Jenkinsovej metodológie. Box ‐ Jenkinsovú
metodológiu (Box a Jenkins, 1970), tiež používajú Box, Jenkins, Reinsel (2008)
a Lubyová a Štefánik (2015).Počas dvoch posledných dekád sme sa mohli
stretnúť s rôznymi socioekonomickými procesmi, ktoré sú súčasťou trendu
globalizácie. Na Slovensku tento jav prebiehal spolu s transformačnými
procesmi, ktoré sa stali určitým multiplikátorom prebiehajúcich zmien.
Posilňovanie medzinárodných väzieb vo všetkých oblastiach vedie
k zjednoteniu ekonomických procesov na národnej aj nadnárodnej úrovni,
pričom tieto väzby majú vplyv na nárast neurčitosti a globálnej citlivosti
ekonomík na nemarginálne zmeny v zdanlivo geograficky vzdialených
oblastiach. Napriek tomu má každý región, bez pohľadu na svoju veľkosť svoje
špecifiká, ktoré ovplyvňujú jeho ďalší vývoj pri daných podmienkach. Marek
Radvanský (2014) vo svojej publikácií popisuje štruktúru ekonometrického
modelu SR Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied na báze ECM.
Okrem teoretického úvodu a prehľadu základných metodologických prístupov
ovplyvňujúcich regionálne modelovanie na Slovensku sa vypracovala rozsiahla
aplikačná časť. Na základe dostupných údajov vygenerovali regionálny model
SR spolu s aktualizovaným a upraveným rámcovým ekonometrickým modelom
SR na tvorbu dlhodobého výhľadu do roku 2020. Maleček (2014) v otázke
dlhodobej nezamestnanosti využíva model zamestnanosť‐nezamestnanosť.
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Amendola, Gaffard, Saraceno (2014) sa podrobne venujú mzdovej flexibilite
a nezamestnanosti.
V súčasnosti sa o Slovensku hovorí najmä ako o krajine so stále rastúcou
nezamestnanosťou. Je preto dôležité popri sledovanosti nezamestnanosti ako
hlavného rizikového faktora tiež sledovať zamestnanosť, zisťovať dôsledky
prečo sa vývoju zamestnanosti a jej inovatívnym možnostiam u nás zatiaľ až tak
nedarí a prečo je také veľké množstvo obyvateľstva bez záujmu o prácu. Podľa
Nové a Suryneka (2002) sa dá zamestnanosť definovať ako skutočnosť,
v prípade ktorej sa ekonomicky aktívne obyvateľstvo zapája do pracovného
procesu, čím si zabezpečuje prostriedky na zaistenie svojej existencie
a uspokojovanie svojich potrieb. Podľa Páleníka (2014) zamestnanosť je
momentálne aktuálnou, aj keď často opomínanou témou podnikania. Práve
podnikanie je tou správnou hnacou silou, ktorá poháňa tvorbu pracovných
miest a v neposednom rade zamestnáva jej nositeľov. Pomerne vysoká miera
podnikateľskej aktivity predstavuje dobrý základ generovania pracovných
príležitosti pre ďalších ľudí. Aby sa však vôbec vytvoril priestor pre
podnikateľské aktivity, ich rozvoj a predovšetkým pre napĺňanie rastových
ašpirácií implikujúcich rozvoj zamestnanosti, podporuje podporu jednak v
podobe priaznivého všeobecného rámca, ako aj v podobe cielených
podporných politík a ďalších mechanizmov. Vo svojej práci Jusko a Halásková
(2012) analyticky popisuje politiku zamestnanosti, charakterizuje ju z rôznych
pohľadov. Zamestnanosť ako súbor opatrení, ktorými sú spoluvytvárané
podmienky pre dynamickú rovnováhu na trhu práce a pre efektívne využitie
pracovných síl. Je z pravidla výsledkom úsilia štátu, zamestnávateľov,
zamestnancov a odborov. Usiluje sa o harmonizáciu ponuky a dopytu na trhu
práce a o vzpruženie mechanizmov pôsobiacich medzi nimi. Zaoberá sa
zmapovaním regionálnych diferenciácií zamestnanosti v SR. Spomínané rozdiely
v zamestnanosti vyplývajú predovšetkým z trvalého neprimeraného
umiestnenia priemyselných kapacít Slovenska.
2 Údaje a metódy
Analyzované boli údaje týkajúce sa vývoja nezamestnanosti mužov a žien
v jednotlivých krajoch Slovenska. Údaje boli čerpané z Úradu práce, sociálnych
veci a rodiny, ktorý ponúka užitočné štatistiky súvisiace s problematikou vývoja
nezamestnanosti z rozličných súvislostiach na ročné resp. štvrťročné obdobia.
Žiaľ podobné údaje sú na spomínanej web stránke uvádzané len do obdobia 1.
štvrťroku 2012. Preto sú v ďalšom analyzované len údaje od 1998 do 1.
štvrťroku 2012, chýbajú údaje za roky od 2012 do 2016. Pri analýze sme
opomenuli využitie exponenciálnych modelov, ktoré by boli pre kratší časový
rad vhodnejšie. Našim cieľom bolo vyskúšať rôzne SARIMA modely z hľadiska
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kvality odhadov a dodržania predpokladov vybrať pre každý kraj najvhodnejší
model. Pre analýzu bola použitá Box – Jenkinsova metodológia, stručne
uvádzame všeobecný tvar rovnice modelu.
Ako uvádza Litavcová et. al. (2016),podľa Teneja et al.(2016), Box et al. (1994),
jednoduchá rovnica na definovanie ARMA modelov pre stacionárne časové
rady je daná:
⋯

(1)

⋯

Prvý člen ARIMA modelu reprezentuje autoregresívnu časť (AR) rádu p vo
forme
⋯

(2)

Tento (AR) člen sa odkazuje na aktuálnu hodnotu časového radu
,
, ⋯
.
,
minulých hodnôt časového radu
autoregresné koeficienty ktoré vzťahujú ku
,
,⋯
.

ako funkciu
, ⋯ , sú

Člen kĺzavého priemeru MA (q) je reprezentovaný ako:
⋯

(3)

,
, ⋯
sú minulé náhodné chyby alebo nezávislá sekvencia
Kde
bieleho šumu so strednou hodnotou
0a rozptylom
; , , ⋯ sú
koeficienty kĺzavých priemerov vzťahujúce ku
,
,⋯
.
Keď (AR) a (MA) špecifikácie sú kombinované spolu s pomocou člena diferencie
rádu d, čím vznikne ARIMA (p,d,q) model, kde p, d a q indikuje rád
autoregresného, rád diferencie a rád kĺzavých priemerov. Model je
matematicky daný nasledovne:
1

(4)

Kde t označuje časový index, B označuje operátora spätného chodu,
.
a
sú autoregresné operátory a operátory kĺzavých
t.j.
priemerov, čo môže byť vyjadrené:
1

⋯

(5)

1

⋯

(6)

Sezónnosť je vzor opakujúci sa cez fixný časový interval. Odtiaľ štvrťročný
časový rad je prezentovaný sezónnou periódou štyroch štvrťrokov. Pre získanie
stacionarity je vykonaná sezónna diferencia medzi súčasnou hodnotou
a zodpovedajúcou hodnotou predošlého roku. Berúc v úvahu sezónnosť
časových radov, sezónne ARIMA sa označujú ako SARIMA (p,d,q) x (P,D,Q)s kde
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P,D,Q reprezentuje sezónny autoregresný rád, rád sezónnej diferencie a rád
sezónnych kĺzavých priemerov, pričom s je počet sezón. Pre tento článok je
4. SARIMA (p, d, q) (P, D, Q)s je definovaná nasledovne:
Φ

1

Q

B ε

(7)

Kde B je operátor spätného chodu, s je sezónny posun;
reprezentujú
náhodné chyby premennej; d a D sú nesezónne a sezónne diferencie; a Φ sú
nesezónne a sezónne autoregresné parametre; θ a Θ sú nesezónne a sezónne
parameter kĺzavých priemerov.
3 Prognózovanie vývoja nezamestnanosti
S využitím modelovania lineárnymi ARIMA, resp. SARIMA modelmi sme našli
pre každý z ôsmich krajov SR model pre odhad vývoja nezamestnanosti mužov
a žien pre ďalších 5 časových období. Pre každý kraj sme preverili množstvo
modelov a vybrali sme vždy najviac uspokojivý model z hľadiska presnosti
a dodržania predpokladov. Podrobný výstup z programu STATISTICA 13
uvádzame iba pre Prešovský kraj. Pre ostatné kraje je tabuľka výsledných
modelov uvedená v závere kapitoly.
V tabuľke 1 je uvedený výsledný model ARIMA(3,1,0) kde sú uvedené odhady
a významnosť parametrov modelu pre mužov z Prešovského kraja (premenná
„SPOLU“), v tabuľke 2 je uvedená prognóza ich vývoja nezamestnanosti pre
ďalších 5 štvrťrokov.
Tab. 1 Odhady a významnosť parametrov modelu pre vývoj nezamestnanosti mužov
z Prešovského kraja (Zdroj: vlastné spracovanie)
Paramet.
p(1)
p(2)
p(3)

Input: SPOLU (članoktabulky m), Trans.: D(1), Model:(3,1,0) MS Residual= 1128E4
Param.
Asympt.
Asympt.
p
Lower
Upper
Std.Err.
t( 53)
95% Conf
95% Conf
0,437687
0,125565
3,48575
0,000994
0,185836
0,689539
-0,658900
0,098371
-6,69810
0,000000
-0,856208
-0,461593
0,440848
0,125541
3,51159
0,000919
0,189045
0,692651

Tab. 2 Ex ante prognóza vývoja nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji
Case
2012-2
2012-3
2012-4
2013-1
2013-2

Forecasts; Model:(3,1,0) Seasonallag: 4, Input: SPOLU
Forecast
Lower 90%
Upper 90%
45212,58
39589,00
50836,15
44756,51
34908,12
54604,90
45698,00
34438,85
56957,14
46147,65
33760,77
58534,52
45523,05
30856,90
60189,20

Std.Err.
3359,130
5882,742
6725,427
7399,055
8760,531

Graf 1 poslúži pre získanie vizuálnej predstavy o tvare časového radu vývoja
nezamestnanosti mužov Prešovského kraja a tvaru prognózy spolu s jej 90%
intervalmispoľahlivosti.Predpoveďnaznačujestabilizáciuvovývojinezamestnanos
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tizainaknezmenenýchpodmienok. Keďže naša ex‐ante prognóza sa vzťahuje k už
uplynulému obdobiu rokov 2012 a 2013, je možné získanú prognózu
porovnávať so skutočnosťou.
Aby mohla byť prognóza považovaná za dobrú, časový rad rezíduí modelu
musí byť stacionárny, rezíduá by mali mať normálne rozdelenie so strednou
hodnotou 0 a s konštantným rozptylom. K zisteniu stacionarity slúži autoko‐
relačná a parciálna autokorelačná funkcia (Graf 2).
Forecasts; Model:(3,1,0) Seasonal lag: 4 MS Residual=1128E4
Input: SPOLU
Start of origin: 343

End of origin: 399

Include condition: kraj=7

Observed

Forecast

Q1998-4

Q2012-1

Q2011-1

Q2010-1

15000
Q2009-1

20000

15000
Q2008-1

25000

20000
Q2007-1

30000

25000

Q2006-1

35000

30000

Q2005-1

40000

35000

Q2004-1

45000

40000

Q2003-1

50000

45000

Q2002-1

55000

50000

Q2001-1

60000

55000

Q2000-1

65000

60000

Q1999-1

70000

65000

Q1998-1

70000

± 90,0000%

Graf 1 Model ARIMA(3,1,0) vývoja nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji(Zdroj: vlastné
spracovanie)
Autocorrelation Function

Partial Autocorrelation Function

SPOLU : ARIMA (3,1,0) residuals;

SPOLU : ARIMA (3,1,0) residuals;
(Standard errors assume AR order of k-1)

(Standard errors are white-noise estimates)
Include condition: kraj=7
Lag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Corr. S.E.
-,163 ,1301
+,230 ,1289
-,040 ,1277
+,083 ,1265
-,024 ,1253
-,185 ,1241
+,008 ,1228
+,108 ,1216
+,107 ,1203
-,145 ,1190
+,140 ,1177
+,044 ,1164
-,006 ,1151
-,127 ,1137
-,024 ,1124
+,065 ,1110
-,103 ,1096
-,090 ,1082
-,077 ,1067
+,029 ,1053
-,031 ,1038
-,144 ,1023
-,042 ,1008
-,087 ,0993
+,046 ,0977
0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

Include condition: kraj=7
Q
1,57
4,75
4,85
5,28
5,31
7,53
7,53
8,33
9,12
10,61
12,02
12,16
12,17
13,40
13,45
13,80
14,69
15,38
15,91
15,98
16,07
18,06
18,23
19,00
19,22
0
1,0

p
,2099
,0931
,1833
,2600
,3787
,2749
,3758
,4023
,4259
,3884
,3621
,4327
,5141
,4949
,5674
,6139
,6181
,6356
,6635
,7177
,7656
,7024
,7446
,7522
,7863

Lag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Conf. Limit

Corr. S.E.
-,163 ,1336
+,209 ,1336
+,025 ,1336
+,035 ,1336
-,006 ,1336
-,229 ,1336
-,046 ,1336
+,214 ,1336
+,192 ,1336
-,181 ,1336
+,010 ,1336
+,090 ,1336
-,050 ,1336
-,092 ,1336
+,009 ,1336
+,034 ,1336
-,107 ,1336
-,077 ,1336
-,072 ,1336
-,082 ,1336
+,043 ,1336
-,056 ,1336
-,142 ,1336
-,186 ,1336
+,097 ,1336
0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Graf 2 Autokorelačná(vľavo) a parciálna autokorelačná funkcia (vpravo) modelu
ARIMA(3,1,0)pre vývoj nezamestnanosti mužov z Prešovského kraja
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Conf. Limit
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Vypočítané hodnoty Ljung ‐ Boxovej štatistiky Q z autokorelačnej funkcie nie
sú významné na žiadnom posune a teda nezamietame 0‐vú hypotézu
o nevýznamnosti autokorelácie časového radu a ani žiaden z 25 preskúmaných
parciálnych autokorelačných koeficientov nie je významne odlišný od 0.
Rezíduá je teda možné považovať za stacionárne.
Normal Probability Plot: SPOLU

Plot of v ariable: SPOLU

ARIMA (3,1,0) residuals;

ARIMA (3,1,0) residuals;
Include condition: kraj=7
10000

10000

2

5000

5000

1
SPOLU

Expected Normal Value

Include condition: kraj=7
3

0

0

0

-5000

-5000

-10000

-10000

-15000

-15000

-1

Value

Q2011-2

Q2010-2

Q2009-2

Q2008-2

Q2007-2

Q2006-2

10000

Q2005-2

6000

Q2004-2

2000

8000

Q2003-2

-2000

4000

Q2002-2

-6000

0

Q2001-2

-10000

-4000

Q2000-2

-8000

Q1999-2

-3
-12000

Q1998-2

-2

Dates (f rom v ariable: Q )

Graf 3 Normálny pravdepodobnostný graf rezíduí rezíduí (vľavo) a graf rezíduí (vpravo)
z modelu ARIMA(3,1,0)pre vývoj nezamestnanosti mužov z Prešovského kraja (Zdroj: vlastné
spracovanie)

Grafické posúdenie normality rezíduí (Graf 3 vľavo) na základe normálneho
pravdepodobnostného grafu umožňuje akceptovať dané výsledné rezíduá
s výnimkou jednej extrémnej hodnoty. Pre exaktné potvrdenie tohto úsudku je
potrebné uložené rezíduá podrobiť napr. K‐S testu normality.
Vizuálne posúdenie rezíduí (Graf 3 vpravo) nepotvrdzuje heteroskedasticidu,
avšak vyvoláva mierne podozrenie neodhalenej systematičnosti vo výslednom
modeli. Tabuľka 3 prezentuje odhady a významnosť parametrov modelu ARIMA
(0,1,0)(1,0,0) pre vývoj nezamestnanosti žien z Prešovského kraja. V Tabuľke 4
je uvedená prognóza ich vývoja pre ďalších 5 štvrťrokov.
Tab. 3 Odhady a významnosť parametrov modelu pre vývoj nezamestnanosti žien
z Prešovského kraja (Zdroj: vlastné spracovanie)
Paramet.

Ps(1)

Input: SPOLU (članoktabulky ž), Transf.: D(1), Model:(0,1,0)(1,0,0)
Seasonallag: 4, MS Residual= 1919E3
Param.
Asympt.
Asympt.
p
Lower
Upper
Std.Err.
t( 55)
95% Conf
95% Conf
0,343301
0,127648
2,689434
0,009456
0,087489
0,599113
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Tab. 4 Ex ante prognóza vývoja nezamestnanosti žien Prešovskom kraji
CaseNo.
2012-2
2012-3
2012-4
2013-1
2013-2

Forecasts; Model:(0,1,0)(1,0,0),Seasonallag: 4,Input: SPOLU
Forecast
Lower 90,0000%
Upper 90,0000%
37943,13
35625,49
40260,77
38245,23
34967,60
41522,87
38190,99
34176,73
42205,26
38178,63
33543,36
42813,91
38251,12
32667,36
43834,87

Std.Err.
1385,290
1959,095
2399,392
2770,579
3337,501

Forecasts; Model:(0,1,0)(1,0,0) Seasonal lag: 4
Input: SPOLU
Start of origin: 343

End of origin: 399

Include condition: kraj=7

Observed

Forecast

Q1998-4

Q2012-1

Q2011-1

20000
Q2010-1

20000
Q2009-1

25000

Q2008-1

25000

Q2007-1

30000

Q2006-1

30000

Q2005-1

35000

Q2004-1

35000

Q2003-1

40000

Q2002-1

40000

Q2001-1

45000

Q2000-1

45000

Q1999-1

50000

Q1998-1

50000

± 90,0000%

Graf 4 ModelARIMA (0,1,0)(1,0,0)vývoja nezamestnanosti žien v Prešovskom kraji
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Na grafe 4 je viditeľný časový rad vývoja žien Prešovského kraja a tiež tvar
prognózy s jej 90% intervalmi spoľahlivosti, ktorý nám hovorí o stabilizácií vo
vývoji nezamestnanosti za inak nezmenených podmienok, podobne ako
v prípade mužov v Prešovskom kraji.
Graf 5 znázorňuje autokorelačnú a parciálnu autokorelačnú funkciu, ktorá
slúži na zaistenie stacionarity časového radu reziduí modelu, čo je základom
dobrej prognózy. Nezamietame nulovú hypotézu o nevýznamnosti
autokorelácie časového radu na žiadnom posune. Vypočítané hodnoty Ljung ‐
Boxovej štatistiky nie sú významné na žiadnom posune.
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Autocorrelation Function

Partial Autocorrelation Function

SPOLU : ARIMA (0,1,0)(1,0,0) residuals;

SPOLU : ARIMA (0,1,0)(1,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

(Standard errors assume AR order of k-1)

Include condition: kraj=7
Lag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Corr. S.E.
+,218 ,1301
+,157 ,1289
+,008 ,1277
-,038 ,1265
-,245 ,1253
-,100 ,1241
+,094 ,1228
+,084 ,1216
-,066 ,1203
+,029 ,1190
+,082 ,1177
+,094 ,1164
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Graf 5 Autokorelačná(vľavo) a parciálna autokorelačná funkcia (vpravo) modelu
ARIMA(0,1,0)(1,0,0)pre vývoj nezamestnanosti žien z Prešovského kraja
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Normal Probability Plot: SPOLU
ARIMA (0,1,0)(1,0,0) residuals;
Include condition: kraj=7

Plot of variable: SPOLU
ARIMA (0,1,0)(1,0,0) residuals;
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Graf 6 Normálny pravdepodobnostný graf rezíduí rezíduí (vľavo) a graf rezíduí (vpravo)
z modelu ARIMA(0,1,0)(1,0,0) pre vývoj nezamestnanosti žien z Prešovského kraja
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Na základe normálneho pravdepodobnostného grafu (Graf 6 vľavo),
posúdenie normality umožňuje akceptovať dané výsledné reziduá s výnimkou
jednej extrémnej hodnoty, podobne ako v prípade modelu ARIMA(3,1,0)
u mužov v Prešovskom kraji. Na základe grafu reziduí (Graf 6 vpravo) môžeme
skonštatovať, že vizuálne posúdenie rezíduí nepotvrdzuje heteroskedasticidu.
V tabuľke 5 uvádzame výsledné prognostické ARIMA, resp. SARIMA modely
vývoja nezamestnanosti mužov a žien pre všetky kraje Slovenska.
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Tab. 5 Prognostické modely pre mužov a ženy pre všetky kraje Slovenska s využitím Box –
Jenkinsových ARIMA/SARIMA modelov
pohlavie kraj
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
ŽENY
ŽENY
ŽENY
ŽENY
ŽENY
ŽENY
ŽENY
ŽENY

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

model
(1,2,0)
(0,1, 1)(1,0, 1)
(0,1,1)(1,0,0)
(0,1,0)(1,0,0)
(0, 1, 1)(1,0,0)
(3,1,3)
(3,1,0)
(1,1,1)(1,0,0)
(1,1,0)(1,0,0)
(2,1,1)
(1, 1, 0)(0, 0, 0)
(1, 1, 0)(1, 0,0)
(1, 1, 0) (1,0,0)
(0,1,0)(1,0,0)
(0,1,0)(1,0,0)
(0,1,0)(1,0,0)

trasformations
2*D(1)
D(1)
D(1)
D(1)
D(1)
D(2)
D(1)
D(1)
D(1)
D(1)
D(1)
D(1)
D(1)
D(1)
D(1)
D(1)

MS
%
3,48E+05
72,75
1,58E+06
61,81
2,17E+06
58,38
4,36E+06
55,99
4,05E+06
42,33
5,18E+06
20,81
1,13E+07
52,32
7,49E+06
65,94
2,44E+05
62,70
5,06E+05
68,43
4,99E+05
71,75
1,38E+06
72,11
9,51E+05
72,27
1,52E+05
79,04
1,92E+06
88,42
1,93E+06
79,25

4 Záver
V článku bola prostredníctvom štatistických metód vykonaná predikcia
ďalšieho vývoja časových radov stavu nezamestnanosti podľa pohlavia
v podmienkach Slovenska na úrovni NUTS III v programe STATISTICA 13.
Prevedená predikcia sa vzťahuje k už uplynulému obdobiu, a preto je možné
získanú prognózu porovnávať so skutočnosťou.
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Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou využitia informačných a komunikačných
technológií (ďalej len IKT) v domácnostiach na území Slovenskej republiky v roku 2015.
Cieľom je analýza údajov o využití moderných technológií IKT v domácnostiach SR pomocou
štatistických metód. Na výpočty bol použitý softvér SAS Enterprise Guide. Boli použité údaje
zo zisťovania o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach SR v
roku 2015. V krajinách Európskej únie sa vykonáva toto zisťovanie rovnakou metodikou,
ktorú vyvinul Eurostat v spolupráci s ostatnými členskými štátmi EÚ a Organizáciou pre
ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), čo umožňuje porovnanie rozvoja IKT v SR s
ostatnými štátmi EÚ.
Abstract: This article discusses about issues of using the information and communication
technologies (later only ICT) in households of Slovak Republic in 2015. The object of the
article contains data analysis describing the usage of ICT in Slovak households with statistical
methods. Calculations was performed in analytic software SAS Enterprise Guide. All gathered
data were obtained from survey about usage of information and communication
technologies in Slovak households in 2015. This survey is carried out by the same exploration
method in all countries of European Union and was developed by Eurostat in cooperation
with other member countries of EU and Organisation for Economic Co‐operation and
Development (OECD). That allows us to compare ICT development of Slovakia with other
member countries of European Union.
Kľúčové slová: informácia, komunikácia, technológie, štatistika, analýzy
Key words: information, communication, technology, statistics, analysis

1 Úvod
Hektická doba si vyžiadala vznik nových potrieb – automatizácie a
elektronizácie procesov, ktoré spoločnosti pomohli k vývoju IKT a transformácii
mnohých úkonov v automatické algoritmy ‐ kartotéky a tabuľky sa zmenili na
štruktúrované databázové a tabuľkové systémy, on‐line komunikácia
s vládnymi inštitúciami, mimovládnymi a obchodnými organizáciami pomocou
webových formulárov. Internetové bankovníctvo nahradilo fyzickú návštevu
banky, e‐shopy nahradili potrebu ísť do kamenných obchodov, čo šetrí
spotrebiteľom čas i peniaze a zároveň obchodníkom náklady na prevádzku,
mzdy pre pracovníkov a pod., vďaka čomu vedia znížiť cenu finálnych výrobkov
a služieb a tým si zabezpečiť zvýšený dopyt. Môžeme tvrdiť, že IKT pomáha
spoločnosti efektívnejšie využívať svoje finančné i časové zdroje a navyšujú
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efektivitu ľudskej práce vo všetkých odvetviach: v školstve, v zdravotníctve,
v doprave, v priemysle, v obchode, na úradoch, v bankách a samozrejme aj
v ďalších odboroch a inštitúciách.
Za posledných 10 rokov Slovenská republika (ďalej len SR) v ovládaní IKT
výrazne pokročila. Dokazujú to štatistické prieskumy Štatistického úradu
Slovenskej republiky (ďalej len ŠÚ SR), ktoré sa v pravidelných intervaloch
každoročne vykonávajú na území SR. Európska komisia v roku 2002 nariadila
členským štátom Európskej únie (ďalej len EÚ) vykonať prieskum v oblasti
využívania IKT v domácnostiach a podnikoch jedenkrát za rok. Eurostat spolu
s členskými krajinami EÚ a OECD vyvinul na tento účel modely štatistického
zisťovania zvlášť pre domácnosti a podniky. V roku 2004 Európsky parlament
schválil a Európska rada prijala nariadenie č. 808/2004, ktoré určuje rozsah a
obsah uvedených zisťovaní. Zozbierané a spracované údaje z národných
prieskumov je vďaka štandardizovaným modelom zisťovania možné porovnávať
v rámci celej EÚ.
1.1 Informačné a komunikačné technológie
Podľa Z. Molnára (1992) a V. Stoffovej (1998) informačnými technológiami
označujeme výpočtovú, telekomunikačnú, prenosovú a organizačnú techniku,
ktorá slúži na spracovanie, prenos, distribúciu a reprezentáciu informácií.
Š. Smitek (1998) definuje informačné technológie ako metódy, postupy
o zbere, uchovávaní, spracovávaní, overovaní, vyhodnocovaní, selekcií,
distribúcii a včasnom doručení informácií v požadovanom tvare a kvalite.
Z týchto tvrdení môžeme informačné a komunikačné technológie (IKT)
definovať ako súhrn elektronických zariadení, nástrojov a mechanizmov
používaných pri distribúcii informácií a udržiavaní informačných tokov.
Základom informačných technológií sú nasledujúce pojmy16:
 Softvér – programové vybavenie počítača, t.j. programy, aplikačné
softvéry, utility, operačné systémy a pod.
 Hardvér – technické vybavenie zariadenia, t.j. všetky periféria, mechaniky,
káble, elektronické kremíkové dosky a pod.
 Informačné technológie – súhrn všetkých technických prostriedkov
a programového vybavenia.
 Komunikačné technológie – „množina technických prostriedkov
a programového vybavenia, ktoré umožňujú vzájomnú komunikáciu
aplikácií rozmiestnených na rôznych počítačoch, pričom mechanizmy
zaisťovania komunikácie sú týmto aplikáciám skryté.“

16

GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P. 2006. Podniková informatika. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006., s.
221 – 237.
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Obr. 1 Informačné a komunikačné technológie (Zdroj: Gála a kol., 2006, s. 211.)

1.2

Súčasný stav využívania IKT na Slovensku

Súčasné trendy sú také, že IKT prenikajú do nášho každodenného života, čo
nám zabezpečuje neobmedzený prístup k informáciám, ktoré môžeme využiť
v našom bežnom živote, či už sa jedná o internetové služby (od e‐mailov,
elektronického bankovníctva, sociálnych sietí, cloudových aplikácií, webových
aplikácií, až po korporátne informačné systémy, business inteligence systémy a
správy zo sveta), masmediálne kanály (rozhlas a TV), mobilné služby a pod.
Posledný prieskum Informačná spoločnosť Štatistického úradu Slovenskej
republiky (ŠÚ SR) v 1. štvrťroku roku 2015 sa zameriava na vybavenosť
domácností IT technológiami. Prieskum sa zaoberal tým, v akom rozsahu sú
domácnosti schopné s týmito technológiami narábať, akými typmi
internetového pripojenia disponujú a tiež sa zameriava na úroveň a periodicitu
využívania počítačov, internetu a nákupov cez e‐shopy.
Graf 1 Používanie PC a internetu v domácnostiach SR za roky 2009 – 2015
(Zdroj: Želonková, 2015 s doplnenými výsledkami za rok 2015)
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Pozn.: EuroStat v roku 2014 premennú „Prístup doma na PC“ zo zisťovania vyradil.

74

Výpočtová štatistika 2016

Bohužiaľ, aj v roku 2015 existuje veľa domácností, ktoré nie sú vybavené
osobným počítačom a prístupom na internet. Podľa posledného prieskumu ŠÚ
SR až 19,5 % domácností nedisponuje osobným PC a 21,5 % domácností nemá
internet.
2 Metodika a metódy skúmania
2.1 Získavanie údajov
Zisťovanie vykonal Štatistický úrad SR, do ktorého bolo zaradených celkovo
4500 náhodne vybraných domácností z rôznych krajov SR v mesiacoch apríl –
máj 2015, pričom referenčným obdobím bol prvý štvrťrok kalendárneho roku.
Cieľová skupina pokrývala všetkých 8 krajov SR na úrovni NUTS 3. Kalibrácia váh
bola vykonaná na základe externých zdrojov, ktoré predpokladajú štruktúru
a počet domácností SR. Celková populácia bola prepočítaná na 1 852 059
domácností.
2.2 Štatistické metódy
Na analýzu údajov o využívaní IKT v domácnostiach SR za rok 2015 boli
použité nasledovné štatistické metódy:
 frekvenčné a kontigenčné tabuľky,
 podmienené pravdepodobnosti, ktoré sa počítajú podľa vzorca:
∩

/

 dvojrozmerný Pearsonov χ2‐test o nezávislosti. Testovaciu štatistiku
štatistiku vypočítame z kontingenčnej tabuľky podľa vzťahu:
∑

∑

,

kde Oi sú pozorované absolútne triedne početnosti v i‐tej bunke tabuľky a Ei sú
očakávané triedne početnosti v i‐tej bunke tabuľky za predpokladu nezávislosti
skúmaných javov.
3 Výsledky analýzy kvality využívania IKT v domácnostiach SR za rok 2015
3.1 Prístup domácností na PC a internet
Podľa prieskumu z roku 2015 až 79,48 % domácností disponuje pripojením
na internet a 80,48 % disponuje osobným PC. Čiže 20,1 % domácností SR
internetovým pripojením nedisponuje a 19,52 % nedisponuje osobným
počítačom. Iba 0,42 % domácností nevie, či má alebo nemá pripojenie na
internet (viď grafy 2 a 3).
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Graf 2 Prístup domácností na internet za rok
2015 (Zdroj: Vlastné zobrazenie v MS Excel na
základe údajov IKT 2015, ŠÚ SR)
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Graf 3 Prístup domácností na PC za rok
2015 (Zdroj: Vlastné zobrazenie v MS Excel
na základe údajov IKT 2015, ŠÚ SR)

3.2 Typy internetového pripojenia
V dnešnej dobe moderných technológií máme na výber niekoľko druhov
internetového pripojenia v závislosti od pripájaného zariadenia. V závislosti od
tejto skutočnosti sa typy internetového pripojenia delia na pevné, mobilné,
širokopásmové a úzkopásmové.
Môžeme konštatovať, že najčastejšie využívaním typom internetového
pripojenia je pevné širokopásmové pripojenie. Tento typ využíva až 71,53 %
domácností. Druhým najčastejšie využívaným internetovým pripojením je
mobilné širokopásmové pripojenie, ktorým disponuje 31,36 % domácností. Do
úzadia postupne prichádzajú Dial‐up a mobilné úzkopásmové pripojenie (viď
graf 4). Dôvodom nízkeho výskytu týchto typov pripojení je technologický
pokrok. Za niekoľko rokov môžeme teda očakávať, že dané typy internetových
pripojení úplne vymiznú.
Graf 4 Typy pripojenia na internet za rok 2015
(Zdroj: Vlastné zobrazenie v MS Excel na základe údajov IKT 2015, ŠÚ SR)
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3.3 Dôvody domácností pre nedisponovanie internetovým pripojením
Domácnosti aj dnes nedisponujú internetovým pripojením a dôvody sú
rôzne: považujú internet za nepotrebný, nevie s internetom pracovať,
prevádzka a zriadenie je nákladné, v okolí bydliska žiadny provider neposkytuje
širokopásmové pripojenie atď..
Aktuálne najčastejším dôvodom, pre ktorý domácnosti nedisponujú
internetovým pripojením je, že internet nepotrebujú, je nezaujímavý a
neužitočný (až 11,24 % domácností). Druhým najčastejším dôvodom
nedisponovania internetom je neschopnosť s ním pracovať. Naopak, najmenej
vyskytujúcim sa dôvodom pre nedisponovanie internetovým pripojením
v domácnosti je ten, že v okolí nie je dostupný širokopásmový internet. V tomto
prípade ide len o 0,09 % domácností, čo znamená, že internetoví poskytovatelia
majú pokrytú krajinu širokopásmovým pripojením takmer na 100 % a je vysoký
predpoklad, že za krátky čas bude širokopásmové pripojenie dostupné
kdekoľvek. Predpokladá sa, že onedlho tieto štatistiky budú nevýznamné,
nakoľko internet bude dostupný v každej domácnosti.
Graf 5 Dôvody, pre ktoré domácnosti nemajú internet za rok 2015
(Zdroj: Vlastné zobrazenie v MS Excel na základe údajov IKT 2015, ŠÚ SR)
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8,00%

Používanie internetu je príliš drahé

6,00%
4,00%
2,00%
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3.4 Podmienená pravdepodobnosť výskytu PC v domácnostiach podľa
krajov
Zaujímavé je skúmanie podmienenej pravdepodobnosti výskytu PC
v domácnostiach v závislosti na krajoch v SR. Výsledkom je, že tieto
podmienené pravdepodobnosti sú vo všetkých krajoch na približne rovnakej
úrovni (cca 80 %, viď tabuľka 1). Znamená to, že prístup a využívanie PC
v jednotlivých krajoch nie je štatisticky významne rozdielne.
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Podľa percentuálnych stĺpcových pravdepodobností v kontingenčnej tabuľke,
ktorú neuvádzame v článku celú s úsporných dôvodov, môžeme konštatovať, že
s najvyššou pravdepodobnosťou domácnosť s prístupom na počítač sa
nachádza na území Žilinského kraja (86,07 %). Tento fakt môžeme označiť za
prekvapujúci, nakoľko by na prvý pohľad každý očakával Bratislavský kraj ako
kraj s najvyšším výskytom prístupu k PC v domácnostiach. Naopak kraj
s najnižším výskytom prístupu k PC v domácnostiach je Banskobystrický kraj,
ktorého podiel PC v domácnostiach je na úrovni 77,75%.
Tabuľka 1 Prístup k PC podľa krajov SR za rok 2015 (Zdroj: Vlastné zobrazenie v MS Excel na
základe údajov IKT 2015, ŠÚ SR)
Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský
kraj
kraj
kraj
kraj
kraj

Banskobystrický Prešovský Košický
kraj
kraj
kraj

%

17,96%

20,32%

21,99%

20,60%

13,93%

74,03%

18,94%

20,10%

Nie

44188,6

38869,3

45924,1

51022,1

30477,6

53438,7

44974,1

52637,4

%

82,04%

79,68%

78,01%

79,40%

86,07%

77,75%

81,06%

79,90%

Áno

201808

186744

Spolu 245996,6

152394

162915

196690

188310

191263,3

208839,1

247712,1

218787,6 240182,7

192480

209186

237454,1

261823,4

Tabuľka 2 Pearsonov χ2‐test o nezávislosti disponovania PC podľa kraja (Zdroj: Výstup zo
SAS EG, Table Analysis)
Populácia
Statistic
DF Value
Chi-Square
7
7050,0583
Likelihood Ratio ChiSq 7
7366,5675
Mantel-Haenszel ChiSq 1
23,8569
Phi Coefficient
0,0617
Contingency
0,0616
Coefficient
Cramer's V
0,0617

Prob
<.0001
<.0001
<.0001

Vzorka
Statistic
DF Value
Chi-Square
7
14,8974
Likelihood Ratio ChiSq 7
15,8545
Mantel-Haenszel ChiSq 1
0,4121
Phi Coefficient
0,0575
Contingency
0,0575
Coefficient
Cramer's V
0,0575

Prob
0,0373
0,0382
0,5209

Graf 6 Podmienené pravdepodobnosti prístupu k PC v domácnostiach podľa krajov SR
za rok 2015 (Zdroj: Vlastné zobrazenie v MS Excel na základe údajov IKT 2015, ŠÚ SR)
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3.5 Využívanie PC a internetu podľa príjmového kvartilu domácnosti
Mnoho dnešných profesií vyžaduje dennú prácu s IT technológiami, PC
a internetom. Nie je teda žiadnym prekvapením, že tieto profesie sú lepšie
finančne ohodnotené ako tie, kde tieto technológie pri práci netreba. Je možné
predpokladať, že čím domácnosť dosahuje vyšší príjem, tým je vyššia
pravdepodobnosť využívania IKT prostriedkov v domácnosti.
Na základe tabuliek 3 a 4 môžeme konštatovať, že frekvencia využívania PC
a internetu je závislá od príjmového kvartilu domácnosti, pričom na grafoch 7 a
8 je viditeľná stúpajúca tendencia využívania oboch technológií pri rastúcom
príjme domácnosti.
Tabuľka 3 Pearsonov χ2‐test o nezávislosti využívania PC podľa príjmového kvartilu (Zdroj:
Výstup zo SAS EG, Table Analysis)
Populácia
Statistic
DF
Chi-Square
12
Likelihood Ratio ChiSq
12
Mantel-Haenszel ChiSq
1
Phi Coefficient
Contingency Coefficient
Cramer's V

Value
296400
290445
214667
0,40005
0,37143
0,23097

Prob
<.0001
<.0001
<.0001

Vzorka
Statistic
DF
Chi-Square
12
Likelihood Ratio ChiSq
12
Mantel-Haenszel ChiSq
1
Phi Coefficient
Contingency Coefficient
Cramer's V

Value
681,1474
654,4696
480,4514
0,3891
0,3626
0,2246

Prob
<.0001
<.0001
<.0001

Graf 7 Využívanie PC podľa príjmového kvartilu za rok 2015
(Zdroj: Vlastné zobrazenie v MS Excel na základe údajov IKT 2015, ŠÚ SR)
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neznámy
príjem

I. kvartil

II. kvartil

III. kvartil

IV. kvartil

Príležitostné používanie
alebo nepoužívanie PC

Tabuľka 4 Pearsonov χ2‐test o nezávislosti využívania internetu podľa príjmového kvartilu
Populácia
Statistic
DF
Chi-Square
12
Likelihood Ratio ChiSq
12
Mantel-Haenszel ChiSq
1
Phi Coefficient
Contingency Coefficient
Cramer's V

Value
320704
310885
229481
0,41613
0,38419
0,24025

Prob
<.0001
<.0001
<.0001

Vzorka
Statistic
DF
Chi-Square
12
Likelihood Ratio ChiSq
12
Mantel-Haenszel ChiSq
1
Phi Coefficient
Contingency Coefficient
Cramer's V

Value
736,4145
694,0108
512,0743
0,4045
0,3750
0,2336

Prob
<.0001
<.0001
<.0001
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Graf 8 Využívanie internetu podľa príjmového kvartilu za rok 2015
(Zdroj: Vlastné zobrazenie v MS Excel na základe údajov IKT 2015, ŠÚ SR)
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3.6 Online vzdelávanie podľa príjmového kvartilu v domácnosti
Medzi zaujímavé premenné v zisťovaní môžeme zaradiť premenné týkajúce
sa online vzdelávania, keďže čoraz viac zamestnávateľov a škôl využíva e‐
learningové systémy. Online vzdelávanie aktuálne využíva len 18 %
respondentov a teda môžeme tvrdiť, že stále nie je najrozšírenejším typom
vzdelávania v SR. Na základe grafu 9 môžeme konštatovať, že využívanie online
vzdelávania je závislé od výšky príjmu domácnosti. Najrozšírenejším typom
vzdelávacej aktivity online je využívanie študijných materiálov iných ako
kompletné online kurzy. Tento typ vzdelávania využíva 8,67 % respondentov.
Najmenej využívaným prostriedkom online výučby je aktívna účasť na online
kurzoch, ktorý využíva len 2,95 % respondentov.
Graf 9 Online vzdelávanie podľa príjmového kvartilu za rok 2015
(Zdroj: Vlastné zobrazenie v MS Excel na základe údajov IKT 2015, ŠÚ SR)
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4 Záver
Každoročné zisťovanie využívania IKT v domácnostiach SR vykonávaný ŠÚ SR
dokazuje, že využívanie informačných a komunikačných technológií
v domácnostiach SR z roku na rok narastá, o čom svedčia aj výsledky uvádzané
v článku. Výsledky takejto analýzy je možné využiť ako rozšírenie pre základnú
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publikáciu o využití informačných a komunikačných technológiách
v domácnostiach SR, pri validáciách rozbiehajúcich sa slovenských startup‐ov a
pri porovnávaní SR s ostatnými členskými krajinami EÚ.
Podiel domácností SR, ktoré disponujú osobným PC sú na úrovni 79,48 %
a podiel domácností SR, ktoré disponujú pripojením na internet sa pohybujú na
úrovni 80,48 %. Najčastejším dôvodom, pre ktorý domácnosť nemá pripojenie
internet je ten, že internet nepotrebuje (až 11,24 %). Najmenej častý dôvod je,
že nemajú možnosť širokopásmového pripojenia.
Najčastejšie využívanými typmi internetového pripojenia sú širokopásmové
technológie a to pevné na úrovni 71,53 % a mobilné na úrovni 31,36 %. Tieto
technológie postupne vytláčajú Dial‐up (úroveň 2,14 %) a úzkopásmové
pripojenia (úroveň 5,94 %), ktoré čoskoro zaniknú.
Najvyšší podiel domácností, ktoré disponujú s osobným PC sa nachádza
prekvapujúco v Žilinskom kraji, pravdepodobnosť výskytu je až na úrovni
86,7 %. Naopak, najnižší podiel domácností s PC sa nachádza
v Banskobystrickom kraji (77,75 %).
Na základe príjmovej situácie domácnosti sme dokázali, že prístup a
využívanie PC a internetu v slovenských domácnostiach je determinovaná
výškou príjmu (v zisťovaní ako príjmový kvartil). Významne viac sa používa PC
a internet v domácnostiach s príjmom v hornom kvartile ako v dolnom kvartile.
V prípade online vzdelávania sme zistili, že tento typ vzdelávania využíva
18 % respondentov a že príjmové podmienky domácnosti majú pozitívny vplyv
na online vzdelávanie. Najrozšírenejším typom online vzdelávacej aktivity je
využívanie študijných materiálov iných ako kompletné online kurzy. Tento typ
vzdelávania využíva 8,67 % respondentov. Najmenej využívaným prostriedkom
online výučby je aktívna účasť na online kurzoch (len 2,95 % respondentov).
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Abstrakt: Hlavným cieľom práce je poukázať na vývoj počtu rozvodov a rozvodovosti na
Slovensku základe pramenných diel od roku 1919 až do roku 2014. Práca je rozdelená na 2
kapitoly a obsahuje 4 grafy a 1 obrázok. Prvá časť práce popisuje použité metódy. Druhá
kapitola je zameraná na vývoj počtu rozvodov a intenzity a charakteru rozvodovosti.
Abstract: The main aim of this paper is to show the development of the number of divorces
and divorce intensity in Slovakia based on vital statistics since 1919 to 2014. This study is
divided into 2 chapters and contains 4 graphs and 1 figure. The first part of paper describes
the methods used to construct the thesis. The second part is focused on the development of
the number of divorces and the intensity and character of divorce.
Kľúčové slová: rozvodovosť, dĺžka trvania manželstva, Slovensko, 1919-2014
Key words: divorce, duration of marriage, Slovakia, 1919-2014

1 Úvod
Práca je zameraná na analýzu intenzity rozvodovosti na Slovensku v
dlhodobej perspektíve rokov 1919‐2014 použitím pseudokohortného prístupu
založenom na rozložení rozvodov podľa dĺžky trvania manželstva pri rozvode.
Práca je rozdelená do dvoch základných častí. V prvej sú diskutované základné
metodické postupy a v druhej hodnotíme získané výsledky.
2 Použité metódy
V práci boli použité údaje z Pramenných diel vydávané kontinuálne od roku
1919 až do súčasnosti štatistickým úradom. Výnimku predstavuje len obdobie
rokov 1938 – 1944, pre ktoré tak disponujeme len niektorými informáciami.
Prvým ukazovateľom intenzity rozvodovosti, ktorý sme z predmetnej databázy
konštruovali bola úhrnná rozvodovosť podľa dĺžky trvania manželstva. Tento
ukazovateľ vyjadruje priemerný počet rozvodov pripadajúcich na jeden sobáš,
ak by sa nezmenila intenzita a charakter rozvodovosti v závislosti na dobe
uplynulej od vstupu do manželstva. Ďalšími ukazovateľmi, s ktorými pracujeme
sú priemerný vek pri rozvode a priemerná dĺžka trvania manželstva pri rozvode.
Pre výpočet úhrnnej rozvodovosti podľa dĺžky trvania manželstva bol použitý
vzorec:
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je počet rozvodov a

2
́
∑ ,
počet sobášov

Obrázok 1: Schéma konštrukcie mier rozvodovosti podľa dĺžky trvania manželstva pri rozvode

Pozn.: schéma znázorňuje konštrukcie mier pre rok 2015 v dĺžke trvania manželstva pri rozvode 0 – 3 roky

Pre výpočet špecifickej miery rozvodovosti bol použitý vzorec:

. .

ženatí
vydaté

,

kde . .
je stredný stav obyvateľstva
Pre výpočet úhrnnej rozvodovosti podľa veku osoby (muža, ženy) bol použitý
vzorec:
∑ ,
́
je vypočítaný ukazovateľ špecifickej miery rozvodovosti
kde
Pre výpočet priemerného veku pri rozvode bol použitý vzorec:
∑ ∙
0,5
̅
,
∑
kde je vek.
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Pre výpočet priemernej dĺžky trvania manželstva pri rozvode bol použitý
vzorec:
∙
0,5
̅
,
kde
je vypočítaný ukazovateľ úhrnnej rozvodovosti podľa dĺžky trvania
manželstva a dĺžka trvania manželstva.
3 Intenzita a vývoj rozvodovosti
3.1
Počet rozvodov
Zmena rozvodovej legislatívy17vstupujúca do platnosti v roku 1919 sa
prejavila už v nasledujúcom roku, keď počet rozlúk vzrástol štvornásobne (pozri
Graf 1). Počas nasledujúcich 10 rokov sa počet rozvodov pohyboval v rozmedzí
od 450 do 650 udalostí za rok. Od roku 1932, až do roku 1936 sledujeme
výraznejší nárast počtu rozvodov, až na hodnotu 930 rozvodov. Môžeme
predpokladať, že tento vývoj bol úzko spojený s negatívnymi dopadmi
hospodárskej krízy a jej doznievajúceho zhoršenia životných podmienok
v druhej polovici 30. rokov (Tišliar, 2007). Takáto akumulácia udalostí
v relatívne krátkom období následne po odznení nepriaznivých podmienok
prispela k epizodickému poklesu v nasledujúcich dvoch rokoch. Medzi rokmi
1939 a 1940 počet rozvodov opäť prekročil hranicu 900 rozvodov, čo mohlo byť
zapríčinené jednak predchádzajúcim výrazným poklesom, ako aj snahou
o rozviazanie manželstva s príslušníkmi cigánskej národnosti, poprípade
izraelitského vierovyznania v dôsledku prijatia rasistických zákonov (Šprocha,
2014.). Ku koncu 2. svetovej vojny počet rozvodov klesol na hodnotu 623
rozvodov, domnievame sa, že to bolo spôsobené prechodom frontu cez naše
územie a ľudia mali iné starosti ako rozvodové konanie. Po druhej svetovej
vojne sme zaznamenali nárast počtu rozvodov, stáli za tým pravdepodobne
snahy o rozviazanie manželského zväzku s nežiaducimi národnostnými
skupinami (Maďarmi, či Nemcami).
Na Slovensku vstúpila do platnosti nová podoba zákona o rodine v roku
1949, čo malo za následok približne trojnásobný nárast počtu rozvodov. Do
začiatku 60. rokov sa počet rozvodov vyšplhal na hodnotu cez 2300 rozvodov
(Pastor, 1999.). V roku 1964 prišiel do platnosti nový zákon o rodine a počet
rozvodov pomaly stúpal každým rokom, výnimkou bol rok 1967, kedy prišlo
k poklesu približne o 300 rozvodov. Ďalšie legislatívne opatrenie v roku 1973
17

Novelizácia rodinného práva nastala prijatím tzv. rozlukového zákona č. 320/1919 Sb. , ktorá priniesla
zjednotenie uzavretia manželstva, manželských prekážok a rozlučiteľnosti manželstva pre celú Československú
republiku. Manželstvo zanikalo smrťou jedného z manželov, vyhlásením za mŕtveho alebo sudcovským
rozlúčením. Okrem rozluky existoval aj rozvod od stola a lôžka, ktorý nemal za následok zánik manželstva, ale
zbavil manželov povinnosti spolu žiť (Vojáček; Kolárik; Gábriš. 2011.).
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opäť zjednodušilo rozvodové konanie a prispelo k nárastu počtu rozvodov.
Zatiaľ čo v polovici 70. rokov bolo približne 6000 rozvodov, na konci 80. rokov
to už bolo cez 8000 rozvodov. V období tzv. reálneho socializmu prevládal
model rodiny, na začiatku ktorého bol sobáš v mladom veku, zakrátko
reprodukcia a výchova detí. Jednou z dôležitých príčin rastúcej rozvodovosti
v tomto období môže byť aj vysoká sobášnosť mladých osôb, ktorí vstupovali
do manželstva, tieto manželstvá však boli často uzatvárané pod tlakom
neplánovaného tehotenstva partnerky (Vaňo a kol., 2002.).
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Graf 1: Počet rozvodov na Slovensku v rokoch 1919–2014
(Zdroj údajov: ŠÚ SR Pramenné dielo 1919 – 2014)
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Rast počtu rozvodov sa však nezastavil ani po politickom prevrate, naopak
dochádza ešte k intenzívnejšiemu nárastu. V polovici 90. rokov prekročil počet
rozvodov hranicu 9000 a v roku 2002 bola po prvýkrát prekročená hranica
10000 rozvodov. Faktory vedúce k nárastu počtu rozvodov môžu byť:
„zvyšovanie ekonomickej aktivity žien, ktorá vedie k ich väčšej ekonomickej
a sociálnej nezávislosti, prevahu záťaže žien pri zabezpečovaní chodu
domácnosti, nedostatok finančne dostupných bytov na trhu, ktorý núti časť
mladých manželských párov k spoločnému bývaniu s rodičmi, odtabuizovanie
sexuálneho života.“ (Vaňo a kol., 2004. s. 15). V roku 2005 prišlo k ďalšej
novelizácii zákona a prejavilo sa to ihneď nasledujúcom roku, keď medziročne
stúpol počet rozvodov o 1163 na hodnotu 12716 rozvodov v roku 2006, čo je
do dnešného dňa najväčší počet rozvodov počas jedného roka (Šprocha, 2008.).
Od roku 2006 do roku 2014 klesol počet rozvodov o približne 2,2 tisíc rozvodov
a teda v roku 2014 bolo zaznamenaných v Slovenskej republike 10514 rozvodov
(Šprocha, 2014).
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3.2 Úhrnná rozvodovosť podľa dĺžky trvania manželstva
Po vzniku Československej republiky mala úhrnná rozvodovosť manželstiev
podľa dĺžky trvania manželstva hodnotu 0,52 % čo znamená, že zo 100
uzavretých manželstiev by sa do 20 rokov od sobáša rozviedlo menej ako 1 %
z nich. Od roku 1920, až do roku 1924 sa hodnota úhrnnej rozvodovosti
manželstiev udržiavala nad hranicou 2 rozvody zo 100 sobášov, avšak
v nasledujúcich troch rokoch klesla opäť pod túto hranicu. Následne v 30.
rokoch začala intenzita rozvodovosti stúpať a v roku 1935 sa po prvýkrát
vyšplhala nad hranicu 3 %. Pre obdobie druhej svetovej vojny nedisponujeme
vstupnými údajmi pre výpočet hodnôt predmetného indikátora.
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Graf 2: Úhrnná rozvodovosť manželstiev podľa dĺžky trvania manželstva na Slovensku
v rokoch 1919–2014 (%) (Zdroj údajov: ŠÚ SR Pramenné dielo 1919 – 2014, výpočty autora)

Rok

Na začiatku 50. rokov hodnota úhrnnej rozvodovosti vystúpila až nad hranicu
7 rozvodov na 100 sobášov, avšak aj vďaka legislatívnemu opatreniu v roku
1952 (pozri Legislatíva), klesla v nasledujúcom roku pod hranicu 5 rozvodov na
100 sobášov. Medzi rokmi 1955 a 1960 sa úhrnná rozvodovosť pohybovala
v rozmedzí 6 až 8 rozvodov na 100 sobášov (Finková, 1986.). Počas
nasledujúcich 20 rokov stúpla hodnota úhrnnej rozvodovosti z takmer 8 %
v roku 1960 až na hodnotu 18 % v roku 1980. Do konca 80. rokov sa úhrnná
rozvodovosť vyšplhala na hodnotu 21 %. V roku 1991 sme zaznamenali
jednorazový pokles o približne 11 %, avšak od nasledujúceho roku úhrnná
rozvodovosť začala rapídne narastať (Pilinská, 2005.). V roku 2002 bola hodnota
úhrnnej rozvodovosti 32,8 čo znamenalo, že rozvodom by končilo takmer každé
tretie manželstvo. Zreteľný je aj prudký nárast (takmer 22%) úhrnnej
rozvodovosti za dva prechádzajúce roky 2001 a 2002 (Vaňo a kol., 2002. s. 16).
Najväčší nárast úhrnnej rozvodovosti sme zaznamenali medzi rokmi 2000 až
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2006, kedy sa úhrnná rozvodovosť zvýšila o takmer 50 % (Šprocha, 2014.).
V rokoch 2006, 2008 a 2009 úhrnná rozvodovosť presiahla hranicu 40 rozvodov
na 100 sobášov čo znamená: „že ak by sa zachovala jej intenzita a rozloženie
podľa dĺžky trvania manželstva určitú dobu, potom by sa z celkového počtu
uzavretých manželstiev priemerne rozviedlo až 41 %.“ (Šprocha, 2008. s.15). Po
roku 2009 sa hodnota úhrnnej rozvodovosti znižuje, od roku 2009 do roku 2014
poklesla úhrnná rozvodovosť o takmer 13 % a teda ide o najväčší pokles od
roku 1953 (Šprocha, 2014.). V roku 2014 jej hodnota dosahovala necelých 36 %.
3.3 Priemerný vek pri rozvode
Po skončení 1. svetovej vojny bol priemerný vek pri rozvode na Slovensku
u mužov 38 rokov a u žien 33 rokov. Až do roku 1950 sa priemerný vek pri
rozvode zvyšoval ako u mužov, tak aj u žien. Medzi rokmi 1939–1941 bola
hodnota priemerného veku pri rozvode na úrovni 39,2 roka pre mužov a 34,8
roka u žien (Šprocha, 2014.). Na začiatku 50. rokov sme zaznamenali pokles
priemerného veku pri rozvode zo 42,8 u mužov a 37,4 u žien v roku 1950 na
39,9 pre mužov a 35,3 pre ženy v roku 1955 (pozri Graf 3). Tento rapídny pokles
môže byť následkom zvýšenej sobášnosti a následnej rozvodovosti v mladom
veku po skončení 2. svetovej vojny. Od roku 1960 mal priemerný vek pri
rozvode klesajúcu tendenciu a počas nasledujúcich 35 rokov poklesol o 2,8 roka
(11 %) u mužov, pre ženy to bolo o 1,4 roka (7 %). Predpokladá sa, že za týmto
poklesom stojí vysoká miera sobášnosti v tomto období, ako aj nízky vek pri
vstupe do manželstva, či rastúca rozvodovosť manželstiev v prvých rokoch po
vstupe do manželstva. V 80. rokoch sa hodnoty priemerného veku pri rozvode
udržovali na skoro rovnakej úrovni (35,9–36,5 u mužov a 33,0–33,8 u žien).
Viditeľný nárast zaznamenávame až od polovice 90. rokov, kedy z hodnôt 36,3
u mužov a 33,7 u žien sa priemerný vek pri rozvode zvýšil pre obe pohlavia na
39,4 a 36,1 v roku 2000. Súvis treba hľadať s klesajúcou intenzitou sobášnosti,
ako aj s predlžujúcou sa dĺžkou trvania manželstva (Vaňo a kol., 2002.). „Vek
rozvádzajúcich sa manželov nemá pri analýze rozvodovosti tak významné
postavenie ako je tomu u iných demografických procesov. Rozvodovosť je
predovšetkým podmienená dĺžkou trvania manželstva, následne vekom, kedy
snúbenci vstúpili do manželstva a až potom ju ovplyvňuje samotný vek
rozvádzajúcej sa dvojice. Hodnoty čistých mier rozvodovosti sú preto
ovplyvnené nielen vývojom intenzity rozvodovosti podľa dĺžky trvania
manželstva, ale tiež predchádzajúcim vývojom v charaktere sobášnosti
(intenzita a časovanie) a s ním súvisiacej vekovej štruktúry podľa rodinného
stavu.“ (Šprocha, 2011. s. 22). Medzi rokmi 2000–2014 sa priemerný vek pri
rozvode zvýšil u mužov o 3,7 a u žien o 3,6 roka (43,5 u mužov a 39,8 u žien
v roku 2014). Tieto hodnoty sú o niečo nižšie ako nárast sobášneho veku.
„Dôvodom rýchlejšieho rastu priemerného veku pri sobáši v porovnaní
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s priemerným vekom pri rozvode sú predovšetkým opakované manželstvá, ktoré
sa uzatvárajú obvykle vo vyššom veku a menej často sa rozvádzajú v porovnaní
s prvými manželstvami.“ (Šprocha, 2014. s. 22).
Graf 3: Priemerný vek pri rozvode na Slovensku v rokoch 1919 – 2014
(Zdroj údajov: ŠÚ SR Pramenné dielo 1919 – 2014, výpočty autora)
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3.4 Priemerná dĺžka trvania manželstva pri rozvode
V roku 1920 dosahovala priemerná dĺžka trvania manželstva pri rozvode
hodnotu 8,6 roka. V nasledujúcich rokoch prišlo k nárastu a následnej
stabilizácii na úrovni 9,8 – 10,5 roka počas medzivojnového obdobia (1922 –
1937). Počas prvých rokov 2. svetovej vojny sa tento ukazovateľ pohyboval na
úrovni 10,4 roka. Najviac rozvádzajúcich sa manželstiev bolo po troch až
šiestich rokoch od sobáša a taktiež po 15 rokoch od sobáša (Šprocha, 2014.).
Z dostupných údajov z roku 1950 vidíme, že po skončení vojny narástla
priemerná dĺžka trvania manželstva pri rozvode až na skoro 13 rokov, avšak na
začiatku 50. rokov zaznamenávame prudký pokles na hodnotu 10,6 roka pre
rok 1954. Príčiny sú podobné ako pri poklese priemerného veku, napr. zvýšená
sobášnosť a následne rozvodovosť v mladom veku po skončení 2. svetovej
vojny. Prišiel však opäť nárast a až do začiatku 80. rokov môžeme vidieť
stabilitu priemernej dĺžky trvania manželstva pri rozvode, keďže hodnoty kolíšu
medzi 12,1 až 13 rokov. „Až do polovice 80. rokov sa najčastejšie rozvádzali
manželstvá trvajúce 1 až 3 roky. Od roku 1985 sa najviac rozvodov realizovalo
po 4 až 6 rokoch trvania manželstva.“ (Pilinská, 2005, s. 33). V tomto období
začína na Slovensku platiť, že riziko rozvodu manželstva sa posúva ďalej od
sobáša a väčšia pravdepodobnosť rozvodu je u dlhšie trvajúcich manželstiev.
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Predpokladá sa, že tento posun súvisí s charakterom rozvodovosti. Osoby
rozvádzajúce sa medzi prvým až tretím rokom po uzavretí manželstva boli
prevažne mladí ľudia, ktorí uzatvárali manželstvo po krátkej známosti často pod
vplyvom vonkajších okolností (najmä tehotenstvo partnerky). V dnešnej dobe
pod vplyvom transformácie reprodukčného správania a zmeny vo vnímaní
slobodných matiek sú takéto sobáše mladých osôb veľmi zriedkavým javom
(Šprocha, 2014).
Graf 4: Priemerná dĺžka trvania manželstva pri rozvode na Slovensku v rokoch 1919 – 2014
(Zdroj údajov: ŠÚ SR Pramenné dielo 1919 – 2014, výpočty autora)
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Od roku 1995 klesá podiel rozvodov manželstiev trvajúcich menej ako 10
rokov a naopak pribúda počet rozvodov manželstiev trvajúcich viac ako 10
rokov. V polovici 90. rokov bolo z celkového počtu rozvodov o niečo viac ako
polovica rozvodov manželstiev trvajúcich menej ako 10 rokov, zatiaľ čo v roku
2004 to bolo iba 38 %. Najvyšší podiel tvoria rozvody manželstiev trvajúcich 10–
14 rokov. V skupine rozvodov po 25 rokoch trvania manželstva
zaznamenávame najvýraznejší nárast z podielu 6 % v roku 1995 na 12,7 %
v roku 2004. Priemerná dĺžka trvania manželstva pri rozvode sa zvýšila o 2,4
roka na hodnotu 13,6 rokov v roku 2004 (Vaňo a kol. 2004. s. 16). V rokoch
2007 a 2008 sa najviac manželstiev rozvádzalo v piatom roku po sobáši (Vaňo
a kol. 2011. s. 16). Na výraznom náraste priemernej dĺžky trvania manželstva
majú podiel hlavne rozvody dlhotrvajúcich manželstiev. Od roku 2000 sa znížil
podiel manželstiev trvajúcich menej ako 15 rokov. „Podiel rozvádzajúcich sa
manželstiev trvajúcich v čase rozvodu od 20 do 24 rokov sa na celkovom počte
rozvodov zvýšil o viac ako 23 %. V prípade manželstiev trvajúcich viac ako 25
rokov ide dokonca o nárast väčší ako 70 %. Z kratšie trvajúcich manželstiev,
ktorých podiel sa na celkovom počte rozvodov znižuje, najviac strácajú pozíciu
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manželstvá, ktoré v čase rozvodu trvali od 5 do 9 rokov (úbytok 20,9 %).“
(Šprocha, 2014. s. 21 – 22). Priemerná dĺžka trvania manželstva v roku 2014
dosiahla hodnotu 14,3 roka.
4 Záver
Od 20. rokov 20 storočia až do roku 2014, sa počet rozvodov v priebehu 95
rokov zvýšil o takmer 10 420. Treba však upozorniť na fakt, že vrchol počtu
rozvodov bol dosiahnutý v roku 2008, kedy bolo na našom území
zaznamenaných 12 675 rozvodov. Od tohto momentu sa počty neustále
znižujú. Podobný vývoj nastal aj u úhrnnej rozvodovosti podľa dĺžky trvania
manželstva,. Maximálna hodnota z roku 2008 41,4 % poklesla počas
nasledujúcich šiestich rokov tesne pod úroveň 36,0 %. Čo sa týka priemerného
veku pri rozvode, prudký nárast na našom území bol zaznamenaní až od roku
1994. Dovtedy bol vývoj značne nepravidelný úzko súvisiaci s predchádzajúcim
vývojom v intenzite a časovaní sobášnosti ako aj intenzite rozvodovosti podľa
dĺžky trvania manželstva.. Porovnateľným vývojom prešla aj priemerná dĺžka
trvania manželstva pri rozvode, pričom až posledné dve desaťročia priniesli
jasný rastúci trend jej hodnôt.
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Abstrakt: Prvá zmienka o Rómoch na území Slovenska je z roku 1322 a v Európe žijú od
stredoveku. Viacerí autori súhlasia, že Rómovia patria medzi skupiny najviac ohrozené
chudobou a sociálnou exklúziou. Spomedzi skupín ohrozených sociálnym vylúčením práve
Rómovia, vzhľadom k nízkej úrovni vzdelania a kvalifikácie, vykonávajú iba občasné drobné
práce. Sú to osoby bez zamestnania, osoby s telesným alebo duševným postihnutím, mládež
po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, starší ľudia, rodiny s deťmi a osamelí rodičia
s deťmi, ktorí sa ocitli v núdzi, stratili rodinu a sociálne prostredie. Občania z týchto
sociálnych kategórií sa bez pomoci spoločnosti môžu dostať medzi marginalizované skupiny.
Marginalizované skupiny sú znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktoré spoločnosť tlačí
k okraju, často vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii i rôznym formám diskriminácie.
Hlavným účelom tohto príspevku je skúmanie čerpania finančnej podpory zo štrukturálnych
fondov EÚ v rámci operačného programu životné prostredie na marginalizované rómske
komunity v Slovenskej republike. Ďalším cieľom je vyhodnotiť dopad a využitie podpory
týkajúce sa zlepšenia životných podmienok marginalizovaných rómskych komunít.
Abstract: The oldest mention of Roma in the territory of Slovakia is from the year 1322 and
living in Europe since the middle ages. Number of authors agree on the fact that the Roma
are among the groups most vulnerable to and affected by poverty and social exclusion.
Among the groups at risk of social exclusion they are citizens who, due to the low level of
education and qualifications to carry out only occasional odd jobs. They are without a job,
people with physical or mental disabilities, youth after the completion of constitutional or
trade education, elderly people, families and single parents with children, who find
themselves in distress, loss of family and social environment. These social categories of
citizens, without the aid of society can get to marginalised groups. Marginalised groups are
disadvantaged population groups, the company pushed to the edge of a group of people,
often exposed the social and cultural isolation and the various forms of discrimination. The
main purpose of this post is an exploration of drawing financial support from the EU
structural funds in the framework of the operational programme environment on the
marginalised Roma communities within the framework of the Slovak Republik. Another
objective is to assess the impact and use of the aid relating to the improvement of living
conditions of marginalised Roma communities.
Kľúčové slová: rómska populácia, marginalizované komunity, kohézna politika, životné
prostredie.
Key words: Roma population; marginalized communities; cohesion policy; environment.
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1 Úvod
Najstaršia zmienka o Rómoch na území Slovenska je z roku 1322 a v Európe
žijú už od stredoveku (Fabiánová, 2003). Patria medzi naše najpočetnejšie
etnické menšiny ‐ podľa Atlasu rómskych komunít 2013 (Mušinka a kol., 2014)
u nás žije približne 403 tisíc Rómov. Viacerí autori (e.g. Radičová, 2001;
Radičová, 2002; Radičová a kol., 2004; Džambazovič, 2007; Džambazovič
a Jurásková, 2002; Vašečka, 2000) sa zhodujú na tom, že Rómovia patria medzi
skupiny obyvateľstva najviac ohrozené a postihnuté chudobou a sociálnym
vylúčením. Džambazovič (2007) tvrdí na základe analýzy výskumov chudoby v
rómskych komunitách, že príslušníci rómskeho etnika sú v dôsledku kumulácií
mnohých znevýhodnení z hľadiska chudoby a sociálneho vylúčenia.
Medzi skupiny ohrozené sociálnym vylúčením zaraďujeme občanov, ktorí
v dôsledku nízkej úrovne vzdelania a kvalifikácie vykonávajú iba príležitostné
pomocné práce, príp. sú bez zamestnania. Tieto sociálne kategórie občanov sa
bez pomoci spoločnosti môžu dostať do marginalizovaných skupín.
Marginalizované skupiny sú znevýhodnené skupiny obyvateľstva, na okraj
spoločnosti vytláčané skupiny ľudí, často vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii
a rôznym formám diskriminácie. Väčšinou sa ocitajú bez prístupu
k informáciám, k trhu práce, vzdelaniu a kultúre a bez celkovej účasti v procese
rozhodovania o spoločenských procesoch.
Ako uvádza Michálek (2014), proces sociálno‐ekonomickej marginalizácie sa
na území Slovenska vyznačuje svojimi charakteristickými črtami a významne
(negatívne) ovplyvňuje všetky dôležité aspekty života. Zastaveniu a zmene tejto
nepriaznivej tendencie by mala napomôcť podpora zo štrukturálnych fondov
EÚ (ďalej ŠF EÚ) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej ŠR SR).
Hlavným cieľom tohto príspevku, je poukázať na priestorové rozmiestnenie
čerpania finančných dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného
programu Životné prostredie (ďalej OPŽP) na marginalizované rómske
komunity (ďalej MRK) v rámci SR. Alokácia projektov do obcí, v ktorých sú
lokalizované MRK považujeme za dôležitý predpoklad zlepšenia životných
podmienok v týchto MRK.
2 Materiál a metódy
Teoretický vstup bol realizovaný prostredníctvom skúmania dostupnej
literatúry, ktorá sa zaoberala problematikou MRK, možnosťami poskytovania
finančných dotácií na vývoj a zlepšenie životnej úrovne ‐ bývanie, vzdelávanie,
zaradenie do pracovného procesu príslušníkov MRK. Kľúčové informácie boli
získané zo zverejnených odborných vedeckých článkov [1‐9] a ďalších informácií
dostupných na internetových stránkach [11‐13].
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V empirickej časti boli použité interné dáta Ministerstva životného prostredia
(ďalej MŽP) z projektových zámerov, ktoré sú zamerané na riešenie problémov
MRK a sú uplatňované v rámci realizácie horizontálnej priority pri riešení
problémov MRK. V práci sme sa zameriavali na schválené a neschválené
projektové zámery. Analyzované projekty sme rozčlenili podľa priestorového
rozmiestnenia v obciach SR a podľa typu rómskych osídlení (a koncentrácií)
v rámci SR.
3 Výsledky a diskusia
Slovenská republika mala v programovom období 2007 – 2013 v rámci
realizácie cieľov regionálnej politiky možnosť čerpať finančné prostriedky
z nasledovných fondov EÚ:
Kohézny fond (KF), Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Európsky
sociálny fond (ESF).
OP ŽP predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie
pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 –
2013. Dokument vypracovalo MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP. V rámci
tohto programu boli použité Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho
rozvoja (ERDF). Štrukturálne fondy a Kohézny fond sú dôležité nástroje
štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ. Ich základným poslaním je vyrovnávať
rozdiely medzi ekonomicky silnými a zaostávajúcimi regiónmi. Globálnym
cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania
zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej
infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti
environmentálnej
zložky
trvalo
udržateľného
rozvoja.
OP
ŽP
obsahuje 6 prioritných osí rozdeľujúcich operačný program na logické celky
(Obr.1.)

Obr. 1 Štruktúra Operačného programu Životné prostredie

Uvedené prioritné osi sú zamerané na zlepšenie stavu životného prostredia a
životných podmienok obyvateľstva prostredníctvom zabezpečenia jeho
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prístupu k environmentálnej infraštruktúre, čo sa vzťahuje aj na
marginalizované rómske komunity. Cieľom horizontálnej priority MRK je
zvýšenie zamestnanosti a vzdeľanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie
ich životných podmienok [10]. Projekty‐ schválené a neschválené v rámci PO 3
(Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy) sú
znázornené na obrázku 2.

Obr. 2 Priestorové rozmiestnenie schválených a neschválených žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na MRK v rámci PO 3 (Zdroj: vlastné spracovanie)

Z analýzy vyplýva, že na území SR bolo celkovo schválených 19 projektov
v rámci PO 3, z toho najviac schválených projektov bolo v okrese Banská
Bystrica a to v 7 obciach. Zvyšný počet projektov (12) bolo rozložených po
jednom, teda v 12 okresoch. Ďalej možno konštatovať, že neschválených
projektov v rámci PO 3 bolo niekoľko násobne viac, ako schválených, teda ide
o počet 49 projektov. Z toho najviac neschválených projektov (23) bolo v okrese
Sabinov a pomerne veľký počet neschválených projektov (12) pripadá na okres
Košice. Zvyšný počet neschválených projektov (14) pripadá na 11 okresov.
Keďže databáza analyzovaných projektov v PO 3 bola zameraná na MRK,
bolo našou snahou zistiť, aké typy osídlenia rómskych komunít sa nachádzajú
v obciach resp. v mestách, v ktorých boli projekty schválené v rámci PO 3.
Uvedená problematika je znázornená v (Tab.2). Skúmali sme jednak podiel
Rómov v obciach s dotáciou a tiež typy koncentrácií v analyzovaných obciach.
V obciach so schválenými projektmi sa nachádzalo 0‐62,1% podiel Rómov.
Prekvapujúce bolo zistenie, že hoci problematika sa týka MRK, v siedmich
z uvedených obcí je 0%‐ný podiel Rómov a v deviatich obciach niet
koncentrácie Rómov.
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Tab. 2 Typy osídlení rómskych komunít miesta a obcí zo schválenými projektami PO 3
(Zdroj: ITMS, vlastné spracovanie)
Obec
Martin

Okres

Myjava
Pruské
Švedlár
Veľké Zálužie
Košice‐Barca

Martin
Vranov nad
Topľou
Skalica
Spišská Nová
Ves
Myjava
Ilava
Gelnica
Nitra
Košice IV

Čierny Balog

Brezno

Hencovce
Holíč
Krompachy

Hiadeľ
Kordíky
Králiky
Ľubietová
Poniky
Riečka
Tajov
Poltár
Nižný Slavkov

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Poltár
Sabinov

Počet
obyvateľov
56 069

Podiel
Rómov
Koncentrácia
(v %)
2,7
3

Typ
koncentrácie
vno, seg, seg

1 306

19,2

2

noo, noo

10 994

5,9

1

vno

8 651

21,2

3

vno, noo, noo

11840
2 189
2 058
4 214
0

4,2
3,2
62,1
6,4
0,0

1
0
1
1
0

5 148

13,2

4

vno
0
noo
vno
0
vno, vno,
vno, noo

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

1 548

5,5

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

5 756
815

10,2
21,2

1
1

vno
noo

Jednou z kľúčových informácií, ktoré Mušinka a kol. (2014) sledovali, bolo
priestorové umiestnenie rómskych osídlení v sledovaných mestách a obciach
Slovenska v období r. 2007‐ 2013. Podľa uvedeného zdroja poznáme 3 typy
rómskeho osídlenia: a.) osídlenie vo vnútri obce, vyznačené v tabuľke 2 znakom
„vno“, b.) osídlenie na okraji obce, vyznačené znakom „noo“ a c.) segregované
osídlenie, vyznačené znakom „seg“. Z uvedenej tabuľky vyplýva, že najvyšší
počet koncentrácií je v obci Čierny Balog (4 koncentrácie), v mestách Martin
a Krompachy existujú po 3 koncentrácií, v obci Hencovce sú (2 koncentrácie)
a v 6 obciach sú po 1 koncentrácie. V obciach Pruské (okr. Ilava) a Poniky (okr.
Banská Bystrica) sa nenachádzajú typy osídlenia, podľa toho posudzujem, že
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v týchto obciach žijú Rómovia medzi majoritnou populáciou. V 7 obciach neboli
dostupné údaje o typu koncentrácie, tento údaj sa nenachádza ani podľa zdroja
(Mušinka a kol. 2014).
4 Záver
V predloženej práci sme sa venovali problematike marginalizovaných
rómskych komunít, ich priestorovým rozmiestnením v rámci SR, typológiou
rómskych osídlení v rámci schválených projektov. Uvedenou tematikou
v dotknutých obciach resp. mestách bolo viac neschválených žiadostí
o nenávratný finančný príspevok, ako schválených žiadostí. Z toho možno
usúdiť, že v nedostatočnej miere boli využité možnosti, ktoré by mohli prispieť
k zlepšeniu
stavu
životného
prostredia
a životných
podmienok
marginalizovaných rómskych osídlení v SR. Naše zistenia korešpondujú
s výsledkami Micháleka (2014), podľa ktorého alokácia financií v sledovanom
období nesmerovala vo zvýšenej miere prednostne do vyčlenených
marginálnych okresov. Ako upozornil Michálek (2014), napriek opakovaným
deklarovaným vyjadreniam zo strany rôznych aktérov o podpore marginálnych
regiónov, je reálna situácia v týchto regiónoch v značnej diskrepancii s týmito
vyjadreniami.
Predložený príspevok predstavuje zatiaľ iba pilotnú štúdiu v snahe
zachytiť impakty kohéznych politík na situáciu v MRK, ďalšie, najmä kvalitatívne
analýzy nám napomôžu reálnejšie posúdiť či podpora bola naozaj v súlade so
snahou napomôcť MRK, ktoré predstavujú ekonomicky aj sociálne
marginalizované územie v rámci SR.
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