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Pokračujúca demografická transformácia na Slovensku a jej 
spoločenské dopady 

Ongoing demographical transformation in Slovakia and its social 
impacts 

Branislav Bleha, Boris Vaňo 
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave,  
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja,  
INFOSTAT Bratislava, Výskumné demografické centrum 
branislav.bleha@uniba.sk, vano@infostat.sk 
 
Abstrakt: Významná zmena reprodukčného a rodinného správania obyvateľstva na Slovensku ako 
reakcia na politické a spoločenské zmeny na konci 80. rokov minulého storočia, sa označuje ako 
prechod na nový model reprodukčného a rodinného správania. Za veľmi krátke obdobie sa zmenila 
intenzita aj trendy všetkých demografických procesov. Najintenzívnejšie demografické zmeny sa na 
Slovensku odohrali v 90. rokoch 20. storočia. Po roku 2003 sa demografický vývoj začal postupne 
stabilizovať, čím sa vytvoril základ pre demografické trendy v posttransformačnom období. Hlavnými 
demografickými dôsledkami tejto demografickej transformácie je znižovanie prírastkov obyvateľstva 
a intenzívne populačné starnutie. Zatiaľ čo zníženie počtu obyvateľov je veľmi pravdepodobné, 
starnutie obyvateľstva bude v najbližších desaťročiach nezvratné. Spomínané trendy vo vývoji počtu, 
prírastku a vekového zloženia obyvateľstva sa budú v najbližších desaťročiach prehlbovať a postupne 
významne ovplyvnia fungovanie spoločnosti. Najviac sa dotknú trhu práce, sociálneho poistenia, 
zdravotníctva a sociálnych služieb, zmení sa však celá spoločenská klíma. Spoločnosť musí na súčasný 
a očakávaný demografický vývoj reagovať s dostatočným časovým predstihom. Je potrebné prijať 
komplexný a premyslený systém opatrení, ktorý umožní maximálne možné spomalenie procesu 
populačného starnutia a zmiernenie negatívnych dopadov demografického vývoja na spoločnosť. 
Abstract: A significant change in the reproduction and family behaviour of the population in Slovakia 
in response to political and societal changes at the end of 80. years of the last century is identified as 
the transition to a new model of reproductive and family behaviour. In a very short period have the 
intensity and trends of all demographic processes changed. The largest demographic change in Slovakia 
took place in 90s. Century. After the year 2003, demographic movement become to be stable and 
creating a ground for trends in post-transformation period. The main demographic consequences of 
this demographic transformation are the reduction of population increases and the intensive 
population aging. While population reductions are quite likely, ageing of populations will be irreversible 
in the coming decades. The above-mentioned changes in increase and age composition of the 
population will deepen in the coming decades. These changes will gradually significantly affect the 
behaviour of society. They mostly affect labour market, social insurance, health and social services, but 
also will change the whole social climate. The community must react to the current and expected 
demographic movement with adequate advance. A comprehensive and thoughtful system of 
arrangements should be adopted to enable the maximalization of slowdown in aging of population and 
to mitigate the negative impact of demographic movement on society. 
  
Kľúčové slová: demografická transformácia, dopady, opatrenia, stratégie 
Key words: demographical transformation, impacts, arrangement, strategies  
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Stochastické modelovanie mier úmrtnosti v krajinách bývalého 
východného bloku 

Stochastic mortality modelling in the countries of the former Eastern 
Bloc 
 

Mária Brisudová, Gábor Szűcs 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave 
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava 
brisudova9@uniba.sk , Gabor.Szucs@fmph.uniba.sk  

Abstrakt: Zvyšovanie priemernej dĺžky života a starnutie populácií aktuálne sú typickými javmi vo 
väčšine vyspelých krajín sveta. Zmeny v demografickom zložení populácie prinášajú nové výzvy pre 
systémy dôchodkového zabezpečenia, penzijné schémy a napríklad aj pre životné poisťovne. Tento 
príspevok sa zaoberá modelovaním mier úmrtnosti vo vyšších vekoch v rámci populácií štátov bývalého 
východného bloku. Pri opísaní mier úmrtia sa používajú rôzne stochastické modely ako napríklad Leeov-
Carterov model, Age-Period-Cohort model (tzv. APC model), Cairnsov-Blakeov-Dowdov model (tzv. CBD 
model) a ich modifikované resp. zovšeobecnené verzie. V prvej etape výskumu sa hľadá optimálny 
model pre miery úmrtnosti v populáciách Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a ďalších krajín bývalého 
východného bloku. Druhá časť príspevku je venovaná kvantitatívnemu porovnávaniu jednotlivých 
stochastických demografických modelov. Odhadnuté modely môžu byť užitočné napríklad pri 
prognózovaní miery dlhovekosti alebo pri predikovaní budúcich pravdepodobností úmrtia. 
Abstract: Increasing of life expectancy and ageing of populations are currently typical for most 
developed countries in the world. Changes in the demographic structure of populations bring new 
challenges for government social security systems, pension schemes and life insurance companies. This 
contribution deals with modelling of mortality rates at higher ages within the populations of former 
Eastern Bloc countries. Various stochastic models such as the basic Lee-Carter model, the Age-Period-
Cohort (APC) model, the Cairns-Blake-Dowd (CBD) model and their modified and generalized versions 
are used to describe mortality rates. The first phase of the research deals with finding the optimal 
mortality model for populations of Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary and other countries of 
the former Eastern Bloc. The second part of our contribution is devoted to quantitative comparison of 
studied stochastic demographic models. Fitted models may be useful, for example, in predicting 
longevity or forecasting future mortality rates. 
 
Kľúčové slová: stochastické modely mier úmrtnosti, maximálna vierohodnosť, Bayesovo informačné 
kritérium, dlhovekosť, kohortný efekt. 
Key words: stochastic mortality models, maximum likelihood, Bayes information criterion, longevity, 
cohort effect. 

Poďakovanie/Acknowledgement: Tento výskum bol podporený grantom VEGA č. 2/0054/18 Nové 
štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie. 
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Vzťah medzi úrovňou rozvoja spoločnosti a charakterom plodnosti: 
aplikácia na funkčné regióny Slovenska  

Relationship between the Level of Development of Society and the 
Character of Fertility: Application to Nodal Regions of Slovakia 

Pavol Ďurček 
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave  
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja 
pavol.durcek@uniba.sk   

Abstrakt: Hlavným cieľom príspevku je na vzorke nodalnych regiónov Slovenska kvantifikovať silu 
korelácie medzi úrovňou celkového rozvoja a charakterom plodnosti. Celkový rozvoj spoločnosti 
určujeme analogicky s tzv.„Human development index“, ktorý zohľadňuje  ekonomickú výkonnosť, 
úroveň vzdelania, úmrtnostné pomery. Intenzita plodnosti je vyjadrená úhrnnou plodnosťou. Na 
zachytenie zmien z hľadiska časovania plodnosti bol použitý priemerný vek matky pri pôrode. 
Priestorové hľadisko predstavuje tzv. aproximované  funkčné mestské regióny. Časové hľadisko 
predstavuje porovnanie rokov 2001 a 2011. Medzi naše hlavné zistenia patrí to, že úroveň intenzity 
plodnosti len slabo koreluje s úrovňou rozvoja. Naopak, ako zásadnejší determinant slúži stupeň rozvoja 
spoločnosti pre zmeny v charaktere časovania plodnosti. 
Abstract: The main aim of the paper is to quantify the correlation between the level of development of 
society and the character of fertility on the sample of nodal regions of Slovakia. We define the level of 
development by analogy with the so-called "Human Development Index", which takes into account 
economic performance, level of education, mortality situation. Fertility intensity was expressed by total 
fertility. Mean age at birth was used to describe changes of tempo effect of fertility. The spatial 
perspective represents so-called approximated functional urban regions. The time perspective 
represents a comparison between 2001 and 2011. Our main findings are that the intensity of fertility 
correlates with the level of development weakly. However, the important determinant is shown the 
degree of development of society which more explains changes tempo effect of fertility. 
 
Kľúčové slová: stupeň rozvoja, intenzita plodnosti, časovanie plodnosti, úroveň vzdelania, ekonomická 
výkonnosť, úmrtnostné pomery 
Keywords: level of development, intensity of fertility, tempo effect of fertility, level of education, 
economic performance, mortality situation. 
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Trendy rozvodovosti na Slovensku v období rokov 1992 až 2017 

Trends of divorces in the Slovak Republic from 1992 to 2017 
 

Alžbeta Garajová 
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave  
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja 
garajova29@uniba.sk 

Abstrakt: Vývoj rozvodovosti na Slovensku od roku 1992 do súčasnosti je pomerne zaujímavý z 
viacerých hľadísk. V nasledujúcom príspevku by sme sa radi zamerali nielen na samotné hodnotenie 
trendu, ale aj na časovanie rozvodovosti z hľadiska veku pri rozvode za posledných viac ako 20 rokov. 
Celkovo by malo byť cieľom príspevku zhodnotenie vývojových trendov rozvodovosti a trendov v 
časovaní veku pri rozvode na Slovensku v období rokov 1992 až 2017 s prihliadnutím na krajskú úroveň. 
Samotný trend v príspevku zachytávame jednak prostredníctvom štandardizovaných mier, ale najmä 
prostredníctvom úhrnnej rozvodovosti manželstva a očistenej úhrnnej rozvodovosti manželstva. Posuny 
vo vekovej štruktúre rozvádzajúcich sa budeme v príspevku hodnotiť nielen prostredníctvom 
priemerného veku pri rozvode, ale aj prostredníctvom vekovo špecifických mier rozvodovosti. Záverom 
je možné konštatovať, že za posledných zhruba 20 rokov prešiel trend rozvodovosti na Slovensku 
pomerne výraznou transformáciou. To isté sa dá povedať aj o vývoji časovania veku pri rozvode.  
Abstract: The trends of divorce in the Slovak Republic from 1992 to current years is quite interesting in 
several aspects. In the following paper we would like to focus not only on the trend analysis itself, but 
also on timing of divorce age in the last 20 years. Overall, the aim of the paper should be to assess the 
trends in divorce and trends timing of age by divorce in the Slovak Republic between 1992 and 2017, 
considering the regional level. The trend of divorces is illustrated not only by standardized crude divorce 
rate, but also by total divorce rates (per person) and adjust total divorce rate. Shifting in the age 
structure of the divorces will be evaluated in this paper through the average age of divorce, and age-
specific divorce rates. At the end, it can be concluded that over the last 20 years, the divorce trend in 
the Slovak Republic has passed a significant transformation. The same can be said for the trend of the 
divorce age timing. 
 
Kľúčové slová: rozvodovosť na Slovensku, priemerný vek pri rozvode, úhrnná rozvodovosť manželstva, 
očistená úhrnná rozvodovosť manželstva 
Key words: divorces in the Slovak Republic, mean age by divorce, total divorce rate (per person), adjust 
total divorce rate (per person) 
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Nová terminológia k migrácii obyvateľstva podmienenej zmenou 
klímy  

New terminology to human migration driven by climate change 
 

Dagmar Kusendová, Lukáš Belušák 
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave  
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja 
dagmar.kusendova@uniba.sk, belusak@sbagency.sk 

Abstrakt: Prípady z rôznych častí sveta nám za posledné roky jasne naznačujú, že vzostupný 
trend medzinárodnej aj vnútornej  migrácie podmienenej klimatickými zmenami sa stáva 
globálnym procesom. Na základe stále aktuálnej migračnej krízy v Európe a pribúdajúcich 
dôkazov o rastúcich dopadoch zmeny klímy na obyvateľstvo ide o aktuálnu tému s potenciálom 
pre rozsiahlejší výskum aj u nás. Napriek negatívnym skúsenostiam s nedávnymi migračnými 
vlnami, ktorým sme čelili i v priestore strednej Európy, sa uvedenej problematike doposiaľ 
nevenovala významnejšia pozornosť. Nárast literatúry, ktorá sa zaoberá problematikou 
migrácie podmienenej klimatickými zmenami zo sebou prináša, okrem nových otázok, aj 
terminologickú nejednoznačnosť. Ako pomenovať riadený presun obyvateľov zo svojich 
domovov v reakcii na problémy súvisiace so zmenou klímy? Možno vôbec hovoriť o riadenom 
pohybe obyvateľstva? V príspevku sa pokúšame o stručné predstavenie najčastejšie 
používaných termínov a definícií v anglicky písanej odbornej literatúre. 
Abstract: In recent years cases of numerous evidences from different parts of the world have 
clearly indicate that the increasing trend in international and internal climate change-driven 
migration is becoming a global process. With regard to still proceeding migration crisis in 
Europe and the growing evidence of increasing impact of climate change on population, it is 
an actual topic with a potential for more extensive research in our country. Despite the 
negative experiences with recent migration waves that we have faced in Central Europe, the 
issue has not yet received much attention. The increasing number of publications dealing with 
the climate-induced migration brings, in addition to new issues, the terminological ambiguity. 
How to deal with the controlled transfer of population from their homes in response to the 
problems caused by the climate change? Can we even talk about controlled population 
migration? The paper is an attempt to briefly introduce the most commonly occurring terms 
and definitions used in English publications concerned with the mentioned issue. 
 
Kľúčové slová: globálna zmena klímy, medzinárodná migrácia, migrant, utečenec, anglická 
terminológia 
Key words: global climate change, international migration, migrant, refugee, English 
terminology 

Poďakovanie/Acknowledgement: Príspevok bol podporený projektom APVV-17-0079 Analýza a 
prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie 
dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach. 

mailto:dagmar.kusendova@uniba.sk
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Porovnanie sobášneho správania obyvateľstva na Slovensku a vo 
vybraných krajinách EÚ 

The Comparison of the marriage behaviour in the Slovak Republic 
and selected European countries 

Martin Kočiš, Veronika Krišková 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Odbor štatistiky obyvateľstva 
Sekcia sociálnych štatistík a demografie 
Martin.Kocis@statistics.sk, Veronika.Kriskova@statistics.sk  

Abstrakt: Uzavretie manželstva patrí medzi základné inštitúcie spoločenského života ľudí. Tento 
demografický jav je v rámci Európy významne diferencovaný. Cieľom príspevku je zhodnotiť sobášnosť 
a jej hlavné ukazovatele na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ – najmä v krajinách východnej 
a strednej Európy.  
Abstract: A contraction of marriage belongs to the basic institutions of social life. This demographic 
phenomenon is significantly differentiated across Europe. The aim of the paper is to assess the marriage 
and its main indicators in Slovakia and in selected EU countries – especially in the countries of Eastern 
and Central Europe.   
 
Kľúčové slová: sobášnosť, hrubá miera sobášnosti, priemerný vek pri sobáši, východná Európa, stredná 
Európa, Slovensko 
Key words: marriages, crude marriage rate, mean by marriage, Eastern Europe, Central Europe, 
Slovakia 
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Plodnosť a rodinný stav. Slovensko na začiatku 21. storočia  

Fertility and marital status. Slovakia at the beginning of the 21st 
century   
 

Karol Pastor 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
pastor@fmph.uniba.sk 
 

Abstrakt: Nedávny prudký pokles pôrodnosti a sobášnosti v celej Európe vyvoláva zdanie, že 
manželstvo ako inštitúcia pre populačný vývoj stratilo význam. Ukazuje sa však, že spojenie medzi 
manželstvom a plodnosťou  pretrváva, minimálne v podmienkach Slovenska. Príspevok znovu 
potvrdzuje, že pokles pôrodnosti je spôsobený hlavne poklesom sobášnosti.  
Tieto dva procesy majú podobné štatistické charakteristiky, dajú sa modelovať tými istými modelmi  a 
– najmä pre prvé sobáše žien a prvé pôrody – majú takmer identické parametre. Hoci závislosť medzi 
plodnosťou a sobášnosťou sa možno časom oslabí, sobášnosť (resp. rodinný stav) naďalej zostáva 
významným demografickým faktorom. V príspevku je aj porovnanie s populáciou ČR.  
Abstract: The recent radical decline both in fertility and nuptiality throughout the Europe suggests that 
marriage as an institution has lost its significance for the population development. However, as the 
paper affirms, the close link between marriage and fertility persists, at least in the framework of the 
Slovak population. Thus, the decrease in fertility is mainly a result of decrease in nuptiality.  
The corresponding statistical characteristics of processes of fertility and nuptiality are developing in 
time very similarly, and the same models can be used for them. This holds particularly for the first 
marriages of women and first births, where the parameters are almost identical. Although the close 
link between fertility and nuptiality may eventually weaken with time, the importance of nuptiality (and 
marital status) will persist. In the paper, comparison with the Czech population is provided, as well. 
 
Kľúčové slová: Sobášnosť, pôrodnosť a plodnosť, špecifické miery, modelovanie,  Slovensko. 
Key words: Nuptiality, natality, fertility, age-specific rates, modeling, Slovakia.  

Poďakovanie/Acknowledgement: Tento výskum bol čiastočne podporený grantom VEGA 2/0054/18. 
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