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ANOTATION OF THESIS 

My diploma work, named Demographic and distance characteristics of migrating flows, 

consists of two parts. The first part deals with evaluation of demographics data and the second 

part deals with current migrating processes in Slovak republic.  

General introduction describes and compares sources of demographic data of Slovak 

republic. Migration analyses are divided into two logical sections. First unit contains 

of demographic analysis of migrants according to the selection of social-demographics factors. 

Second unit deals with distance analysis of migrating flows and its visualizations. 

The aim of my diploma work is to lay out progress of changes in migration processes 

with using of unconventional methods and tools for analysis and visualization of migrating 

data through the medium support of geographic information systems. 

 

Keywords: migration, migration flows, geographical information systems  

 

ANOTÁCIA DIPLOMOVEJ PRÁCE 

 Práca sa zaoberá zhodnotením demografických dát a prebiehajúcich migračných  

procesov v Slovenskej republike. Úvod práce je venovaný popisu a porovnaniu zdrojov 

poskytujúcich demografické dáta na území Slovenskej republiky. Analýzy migračných tokov sú 

rozdelené do dvoch logických celkov. Prvý celok obsahuje demografické analýzy migrantov 

podľa vybraných demografických a sociálnych faktorov. Druhý celok je venovaný 

vzdialenostným analýzam a vizualizáciou migračných tokov. Cieľom práce bolo načrtnúť vývoj 

zmien prebiehajúcich migračných procesov s využitím netradičných metód a nástrojov 

na analýzu a vizualizáciu migračných dát pomocou geografických  informačných systémov.  

 

Kľúčové slová: migrácia, migračné toky, geografické informačné systémy 
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ÚVOD  

 Základ práce tvorí analýza migrácie. Migrácia obyvateľstva je trvalé premiestnenie mimo 

územnú jednotku, za ktorú sa v Slovenskej republike považuje obec. Pri tomto pohybe vznikajú 

trvalé zmeny v priestorovom rozmiestnení obyvateľstva a je najvýznamnejším typom pohybu. 

Formálne je migrácia tvorená dvojsmerným pohybom a to odsťahovaním (emigrácia) alebo 

prisťahovaním (imigrácia). Základom analýz sú mikrodáta z populačného registra SR - registra 

obyvateľov. Analýza sa bude týkať výlučne vnútroštátnych migrácií v SR, ktoré sa uskutočnili 

v priebehu rokov 1996 až 2006. 

 Na migráciu sa budeme v práci pozerať hlavne z pohľadu geografického. Sústredíme sa 

na priestor, v ktorom sa odohráva, na analýzu smerov a veľkosť migračných tokov. Budeme 

skúmať závislosť migračných tokov na vzdialenosti medzi cieľmi a skúmať rôzne možnosti 

vizualizácie migračného chovania rôznych skupín obyvateľov SR. 
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1 CIEĽ PRÁCE 

Cieľom diplomovej práce je poskytnúť podrobný a systematický prehľad poznatkov 

o vnútorných migráciách na Slovensku so špeciálnym akcentom na ich variabilitu v čase, 

v priestore a medzi rôznymi zložkami slovenskej populácie. Jedinečnosť práce spočíva v tom, že 

analyzované dáta pochádzajú z unikátneho zdroja - registra obyvateľov Slovenskej republiky. 

Register obyvateľov sa v súčasnosti nevyužíva na štatistické účely a súbor o migrantoch je 

výsledkom neštandardného výstupu z registra.  

Cieľom práce bude nájsť odpovede na otázky:  

  Kto sa premiestňuje?  

  Ako početní sú migranti?  

  Odkiaľ a kam sa premiestňujú? 

  Ako sa mení intenzita migračných tokov v čase?  

  Ako sa mení vzdialenosť migračných tokov? 

  Aký vplyv majú na vyššie uvedené otázky demografické a sociálne faktory?  
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2 DEFINÍCIA MIGRÁCIE A POJMU MIGRANT 

2.1  Definícia migrácie 

Migrácia je jednou z foriem priestorovej mobility obyvateľstva. Štatisticky sa za migráciu 

považuje priestorový pohyb spojený so zmenou trvalého bydliska vrátane zmeny sídla (nie 

lokálna zmena). Podľa Pavlíka (1986): 

 „Za migraci se považuje část pohybu obyvatelstva po území, která má trvalejší charakter 

a při které se mění obvykle bydliště určité osoby“.  

Migrácia patrí k najdôležitejším procesom, ktoré vyvolávajú zmeny v sociálno-

geografických, ekonomických, sociálnych a demografických štruktúrach [13]. Tvorí ju niekoľko 

základných typov pohybov, ktoré sa dajú rozdeliť do dvoch základných skupín [8]. Prvú skupinu 

je možné charakterizovať ako jednorazové a relatívne nevratné premiestnenie, ktoré je 

sprevádzané zmenou trvalého pobytu. Podľa charakteru prekročenia hraníc sa táto kategória 

ďalej delí. Druhú skupinu tvoria kyvadlové pohyby, medzi ktoré patrí predovšetkým každodenná 

dochádzka do zamestnania, dochádzka za zábavou, nákupmi, rekreáciou, a pod.   

 

 
Obrázok 1:  Zjednodušené členenie základných foriem priestorovej mobility obyvateľstva [8] 
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Ak sú pri migrácii prekročené stanovené hranice (okres, kraj ...) hovoríme o vonkajšej 

migrácii. Zvláštnym prípadom je hranica štátu, pri jej prekročení sa jedná o zahraničnú migráciu. 

Migračný pohyb delíme na emigráciu z určitej územnej jednotky, alebo naopak imigráciu 

pri prisťahovaní. V prípade ak sa sledujú iba vnútorné migrácie, počet vysťahovaní 

a prisťahovaní sa rovná, no nie je totožný s počtom migrantov, pretože niektorí z nich sa môžu 

v sledovanom období vysťahovať, resp. prisťahovať viackrát. 

Podľa Bezáka (2006) v prípade vnútorných (t.j. vnútroštátnych) migrácii je možné 

identifikovať prinajmenšom tri závažné dôvody, ktoré podnecujú bádateľov k intenzívnemu 

štúdiu migračnej mobility. Prvý z nich súvisí s úlohou migrácie ako jednej z troch zložiek 

populačného vývoja. Výrazný pokles pôrodnosti a relatívne stabilizovaná úroveň úmrtnosti 

spôsobujú, že v mnohých krajinách sa migrácia postupne stáva najvýznamnejšou zložkou 

populačnej dynamiky, ktorá rozhoduje o tom, kde sa objaví prírastok alebo úbytok obyvateľstva. 

Význam migračnej zložky populačného rastu je pritom tým väčší, čím menšie územie je 

predmetom nášho záujmu. Navyše migrácia sa spätne premieta do zloženia regionálnych 

populácií podľa veku a pohlavia, čím sekundárne ovplyvňuje úroveň pôrodnosti, úmrtnosti alebo 

sobášnosti, a tak výrazne zasahuje aj do prirodzenej reprodukcie obyvateľstva v jednotlivých 

regiónoch. Významný vplyv migrácie je uvedený v demografickej rovnici (Rovnica 1). 

 

P(t+1) – P(t) = narodení – zomrelí + prisťahovaní – odsťahovaní 

Rovnica 1: Demografická rovnica [7 ] 

 

Druhým dôvodom je tesný vzťah migrácie s ostatnými javmi a procesmi priestorovej 

organizácie spoločnosti. Migrácia na jednej strane aktívne vplýva na priestorovú organizáciu 

a zároveň odzrkadľuje mnohé jej zmeny a vývojové tendencie na strane druhej. Máme na mysli 

predovšetkým úlohu migrácie na regionálnych trhoch práce alebo trhoch s bytmi, ďalej súvislosť 

s inými formami mobility obyvateľstva, ako je napríklad pohyb za prácou alebo vzdelaním 

a napokon jej vplyv na charakter východiskových a cieľových regiónov, najmä z hľadiska 

požiadaviek migrantov na prácu, bývanie a sociálne služby. Ako bolo uvedené hneď v úvode, 

vnútorné migrácie sú dobrý indikátor, veľmi citlivo reagujú na celkové zmeny politických, 

ekonomických a sociálnych podmienok v jednotlivých krajinách. 

Tretím a pravdepodobne najvýznamnejším dôvodom rastúceho záujmu o migračné procesy 

je zmena charakteru vlastnej migrácie. V poslednom období dochádza k dramatickým zmenám 

podstaty, foriem a priestorových vzorcov migrácie. Migrácia sa stáva selektívnejšou, najmä 

pokiaľ ide o vekovú, sociálnu a profesijnú štruktúru migrantov, čo sa prejavuje výraznými 
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rozdielmi v úrovni mobility jednotlivých zložiek populácie. Vnútorné migrácie na území 

každého štátu majú okrem univerzálnych znakov aj viaceré charakteristické črty, ktorými sa 

odlišujú od migrácií v ostatných krajinách (bližšie informácie v [1]).  

Migrácia ako najdôležitejšia zložka územných pohybov obyvateľstva trvalejšieho 

charakteru je svojou povahou obojstranný proces spájajúci územia, odkiaľ migrant odchádza, 

s územím, kam sa prisťahúva [12]. Celkové počty migrantov, resp. jednotlivých premiestnení 

s rovnakým miestom (napr. krajom) odchodu a rovnakým miestom príchodu vytvárajú migračné 

toky, ktorých analýza a následná vizualizácia vo vybranom území Slovenskej republiky bude 

súčasťou práce.    

2.2 Definícia pojmu migrant 

Vieme vôbec definovať migranta? Jednotná definícia neexistuje ani v prípade migrácie ani 

v prípade migranta. Mnohé z definícií predpokladajú, že ide o osobu, ktorá mení svoje bydlisko. 

Pojem bydlisko, príp. domov je tiež relatívny. Je migrantom napríklad sezónny pracovník, alebo 

sú migrantmi členovia rodiny, ktorej otec bol pracovne vyslaný do zahraničia na rok a ostatní 

členovia rodiny prišli za ním, alebo je to študent v programe Sokrates/Erazmus?    

Pre spresnenie definície pojmu migrant je potrebné pri charakterizovaní osoby ako 

migranta prejsť na väčšiu úroveň detailu a pokúsiť sa ho zaradiť do jednej z kategórií [7]: 

1) Emigranti a imigranti (Emigrants and Imigrants) – imigrant je človek, ktorý 

pricestoval do štátu na rok a dlhšie a pri vstupe do krajiny je v nej rozhodnutý  

zostať rok alebo dlhšie. Podobná definícia existuje aj pre emigrantov. 

2) Prisťahovaní a vysťahovaní (Inmigrants and Outmigrants) – osoba, ktorá sa 

presťahovala z jednej časti krajiny do inej časti tej istej krajiny, sa nazýva 

vysťahovaný  pre svoje pôvodné bydlisko a prisťahovaný do svojho nového 

bydliska. Termín prisťahovaní a vysťahovaní sa teda používa pri vnútroštátnych 

pohyboch, termín emigranti a imigranti sa používa pri medzištátnych pohyboch. 

Vo vnútroštátnej migrácii vzniká problém, ktorým je vzdialenosť. Ak je 

vzdialenosť pri presune menšia než je určitá hodnota, sú to osoby len 

„presťahované“ a nie migranti. Pri spracovávaní dát z vnútroštátnej migrácie sa 

tento problém väčšinou eliminuje pravidlom, že migrantom sa stáva osoba ak 

pri presune prekročí zvolené administratívne hranice. Toto pravidlo však nie je 

úplne presné, pretože človek, ktorý sa presťahuje na krátku vzdialenosť a pritom 

prekročí administratívne hranice je migrant, ale človek, ktorý sa presťahuje 

na veľkú vzdialenosť, neprekoná však žiadne hranice, nie je charakterizovaný ako 
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migrant. To teda znamená, že počet migrantov nezávisí len na stupni mobility 

obyvateľov, ale tiež na počte a veľkosti jednotlivých administratívnych celkov, 

ktoré sú použité na analýzu. 
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3 POPIS A POROVNANIE ZDROJOV DEMOGRAFICKÝCH 

DÁT  

Na území Slovenskej republiky sa nachádza päť typov prameňov demografických dát, 

ktoré budú popísané v tejto kapitole. V závere kapitoly bude pre každý zdroj dát vytvorená  

SWOT analýza.  

3.1 Sčítanie ľudu 

Sčítanie ľudu (súpis obyvateľstva, konskripcia, cenzus) patrí nepochybne medzi štatistiky 

s najdlhšou históriou. Patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie nárazové štatistické 

zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta, realizujú v desaťročných 

intervaloch. Patrí medzi vyčerpávajúce šetrenia. Zisťovanie stavu a štruktúry obyvateľstva, t.j. 

v podstate demografická štatistika, existovalo skôr, ako vôbec vznikla  demografická teória [16]. 

Sčítanie ľudu sa pravdepodobne vykonávalo aj na našom území už v stredoveku a možno ho teda 

oprávnene považovať za najstarší druh štatistiky. S rozvojom spoločnosti sa síce menil cieľ, účel, 

rozsah, metódy zisťovania a spracovania výsledkov, ale cenzy stále zostávali nenahraditeľným 

prameňom údajov o obyvateľstve na danom území a o jeho vývoji v danom období. Súpisy 

v Uhorsku začali v roku 1784 a opakovali sa v dvojročných obdobiach. Prechod medzi 

feudálnymi súpismi a modernými sčítania ľudu sa považuje Sčítanie ľudu v roku 1857. Jeho 

vykonaním boli poverené už iba politické úrady a sčítanie sa uskutočnilo po prvýkrát k jednému 

termínu - k 31. októbru 1857.  

Prvé moderné sčítanie ľudu sa uskutočnilo v roku 1869 a ním sa začína nové obdobie 

populačných cenzov na našom území. Obdobie moderných sčítaní ľudu je spojené s menom 

belgického demografa A. L. Quéleta, ktorého zásady a metodika boli uplatnené po prvýkrát 

pri belgickom sčítaní v roku 1846 [12]. Počínajúc rokom 1869 sa sčítanie ľudu uskutočňovalo 

podľa zásad, ktoré boli stanovené medzinárodnými štatistickými kongresmi - prvý bol bruselský 

kongres v roku 1853.  

Prvé československé sčítanie ľudu a bytov sa uskutočnilo k 15. februáru 1921 na základe 

prvého československého zákona o sčítaní ľudu číslo 256/1920 Zb. z 8. apríla 1920. Spolu 

so sčítaním ľudu sa uskutočnilo aj sčítanie bytov. Sčítanie ľudu v roku 1921 a aj nasledujúce 

v roku 1930 boli v podstate pokračovaním rakúskych sčítaní, napriek tomu, že prinášali nové 

poznatky i niektoré nové metódy. Potreba štatistických údajov vyvolaná veľkými povojnovými 

zmenami v počte a v štruktúre obyvateľstva bola dôvodom na vykonanie stručných súpisov 

obyvateľstva ešte pred všeobecným sčítaním ľudu, plánovaným na rok 1950. Tieto súpisy sa 
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uskutočnili k 4.októbru 1946 na Slovensku a k 22. máju 1947 v českých krajinách. Okrem toho 

sa v Čechách vykonal k 31. januáru 1946 súpis domov a bytov [16]. V tomto prípade však nešlo 

o sčítanie v chápaní všeobecného cenzu - cieľom týchto súpisov bolo, mimo zistenia celkového 

počtu obyvateľov, na Slovensku predovšetkým získať podklady o pracovných silách a spresniť 

informácie pre zásobovanie obyvateľstva, v Čechách išlo predovšetkým o získanie podkladov 

pre potreby národného poistenia. 

Sčítanie ľudu, ktoré sa uskutočnilo k 1. marcu 1950 úzko nadväzovalo na sčítanie v roku 

1930. Toto sčítanie ľudu bolo na celom území štátu spojené so sčítaním domov a bytov 

a súčasne sa uskutočnil aj súpis priemyselných a živnostenských podnikov a súpis 

poľnohospodárskych podnikov.  

Sčítaním ľudu v roku 1961 začína nová etapa československých populačných cenzov. 

Uskutočnilo sa k 1. marcu 1961 a jeho výsledky po prvýkrát v histórii sčítaní predstavujú 

integrovaný cenzus so vzájomným prepojením údajov o obyvateľstve, domácnostiach, bytoch 

a domoch. Toto spojenie prinieslo celkom novú kvalitu údajov a výrazne rozšírilo možnosti ich 

využitia. Aj keď ďalšie sčítania ľudu, ktoré boli k 1. decembru 1970 a k 1. novembru 1980 

priniesli niektoré ďalšie aspekty a prístupy (najmä v oblasti spracovania údajov), základom 

a východiskom dodnes zostáva kvalitatívne nové chápanie sčítaní z roku 1961. 

Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 bolo posledné v rade československých sčítaní. 

Nadväzovalo v plnom rozsahu na tradíciu sčítaní predchádzajúcich.  

V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami bola využitá pri jeho organizovaní a pri spracovaní 

a publikovaní výsledkov moderná výpočtová technika, obsah sčítania bol obohatený o zisťovanie 

náboženského vyznania a bola rozšírená škála zisťovaných národností (po prvýkrát bola osobitne 

sledovaná rómska národnosť). Pripravovaný široký rozsah publikovaných výsledkov bol 

v dôsledku politických zmien značne zúžený, mnohé pripravované štatistické prehľady neboli 

spracované. Uložené primárne údaje na pamäťových médiách však umožňujú, v prípade potreby, 

realizovať prepočet výsledkov z tohto sčítania na zmenenú územnú organizáciu SR. 

12. mája 2001 sa uskutočnilo prvýkrát sčítanie v histórii Slovenskej republiky, ktoré 

v plnom rozsahu zabezpečoval Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade so zákonom 

č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Výsledky zo SOBD 2001 sú dostupné 

na stránkach ŠÚ SR [16]. 

V rámci legislatívneho zabezpečenia sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je 

v súčasnosti už spracovaný návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011, vrátane 

zoznamu údajov zisťovaných pri sčítaní 2011 a návrhy zmlúv o spolupráci pri príprave 
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a realizácii sčítania 2011 s ostatnými zainteresovanými rezortmi. Na základe odporučenia 

Ekonomickej komisie OSN pre Európu a ŠÚ Európskeho spoločenstva je v pripravovanom 

návrhu zákona uvedený údaj o mieste pobytu osoby rok pred konaním sčítania. Bližšie 

na stránkach ŠÚ SR [16]. 

3.2 Evidencia pohybu obyvateľstva 

Evidencia pohybu obyvateľstva patrí k jedinému zdroju dát o vnútorných migráciách 

na území Slovenskej republiky. Evidencia vnútorného sťahovania bola v bývalom 

Československu zavedená v roku 1949 na princípe povinného hlásenia československých 

štátnych občanov a od roku 1954 aj cudzincov a bezdomovcov k trvalému pobytu [1]. Štatisticky 

sa vnútorné sťahovanie začalo zisťovať na základe záznamu o prisťahovaní, ktorý bola povinná 

vyplniť každá sťahujúca sa osoba v mieste nového trvalého pobytu, ktorou sa zmenila obec 

trvalého pobytu. Hoci  sťahovanie v rámci jednotlivých obcí  sa z principiálnych dôvodov 

nepokladalo za vnútorné sťahovanie, od roku 1976 sa do celoštátneho objemu vnútornej 

migrácie začalo zahŕňať aj sťahovanie medzi mestskými obvodmi Prahy a Bratislavy a od roku 

1986 aj sťahovanie medzi mestskými obvodmi Brna, Košíc, Ostravy a Plzne. 

Po rozdelení Československej republiky v roku 1993 prevzali slovenské štatistické orgány 

z bývalej federácie bez veľkých zmien právny rámec i spôsob štatistickej evidencie vnútorného 

sťahovania. Právnym základom evidencie zostala povinnosť hlásenia k trvalému pobytu, ktorá je 

v súčasnosti upravená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení 

pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov. 

Základom je hlásenie o sťahovaní (Obrázok 2), ktoré vypĺňajú slovenskí občania, cudzinci 

a osoby bez štátnej príslušnosti pri zmene trvalého pobytu. Hlásenie sa vypĺňa za všetky osoby, 

teda aj za deti mladšie ako 15 rokov i osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony. 

V hlásení o sťahovaní sa okrem miesta predchádzajúceho a nového trvalého pobytu 

sťahujúcej sa osoby zisťuje dátum jej narodenia, dátum prihlásenia k pobytu, pohlavie, rodinný 

stav, štátne občianstvo, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, národnosť a dôvod sťahovania. 

Spravodajskými jednotkami, zodpovedajúcimi za správnosť vyplnenia hlásenia o sťahovaní sú 

ohlasovne pobytu obecných  a mestských úradov, ohlasovne pobytu úradov mestských častí 

pre občanov Bratislavy a Košíc, pracoviská odboru hraničnej a cudzineckej polície 

pre cudzincov. Spravodajské jednotky po kontrole osobných údajov zasielajú súbory hlásenia 

v mesačných intervaloch Krajskej správe Štatistického úradu SR v Trnave, kde sa spracúvajú 

za celú republiku. Databázu primárnych údajov zo štatistických zisťovaní o pohybe obyvateľstva 

(po odstránení identifikačných údajov) možno poskytnúť len na základe osobitnej žiadosti 
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inštitúciám, ktoré sú poverené úlohami s odôvodneným spoločenským alebo vedecko-

výskumným zameraním. Bližšie informácie o cenových podmienkach je možné nájsť [16]. 

3.3 Evidencia prirodzených zmien 

Bežná evidencia prirodzených zmien je súvislé a neustále zaznamenávanie vybraných 

demografických udalostí populácie, medzi ktoré patrí  narodenie, sobáš, rozvod a úmrtie. 

1. januára 1950 vstúpil v ČSR do platnosti zákon  č. 268/1949 Zb. zo 7. decembra 1949 

o matrikách, ktorý zaviedol jednotný systém vedenia štátnych matrík a vymedzoval ich 

pôsobnosť. V súčasnosti je pôsobenie matričných úradov SR vymedzené zákonom 14/2006 Z. z. 

(účinný od 1.2.2006), ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách. 

Bežná evidencia prirodzených zmien je tvorená sieťou matričných úradov pri mestských 

a obecných úradoch. V prípade mesta Bratislava a Košice sú to matričné úrady mestských častí. 

Účelom matriky je zaznamenávať skutočnosti rozhodných pre zistenie a overenie osobného 

stavu obyvateľa. Skutočnosti sa zaznamenávajú do matričných kníh (kniha narodení, kniha 

manželstiev a kniha úmrtí). Údaje o rozvodoch poskytuje Ministerstvo spravodlivosti SR a údaje 

o potratoch Ministerstvo zdravotníctva SR. Gestorom štatistických zisťovaní prirodzených zmien 

je pracovisko ŠÚ SR v Trnave. Podmienky poskytovania  primárnych údajov sú rovnaké ako 

v prípade evidencie pohybu obyvateľstva.  

3.4 Populačný register 

Populačný register je založený na priebežnom doplňovaní základných demografických 

informácií o obyvateľoch daného štátu. V bývalom Československu sa zaviedol so sčítaním ľudu 

k 1.11.1980 pod názvom Centrálny register občanov (CRO). Bol založený na princípe 

registračných lístkov, ktoré sa zakladajú pri narodení každej osoby (pri zavádzaní registra boli 

registračné lístky založené jednorázovo pre všetky osoby pri sčítaní) a priebežne sa do nich 

zapisujú všetky demografické udalosti (sobáš, narodenie dieťaťa, zmena trvalého bydliska, 

rozvod, prechodný pobyt a i.).  

Register obyvateľov SR je jedným z najvýznamnejších registrov verejnej správy 

v Slovenskej republike. Je vytváraný na základe platnej legislatívy zákona 253/1998 Zb. 

o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 

s účinnosťou od 1.7.2006. Obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, 

na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj 

ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom. Informačný systém je zdrojom platných 

údajov o: 
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• občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 

• občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

• cudzincoch prihlásených na pobyt v Slovenskej republike, 

• cudzincoch s priznaným postavením utečenca na území Slovenskej republiky, 

• žiadateľoch o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky, 

• odídencoch. 

O vyššie uvedených skupinách osôb obsahuje súbor údajov: 

• osobné údaje (meno, priezvisko, akademický titul, rodné priezvisko, rodné číslo, 

dátum narodenia, miesto, okres a štát narodenia, pohlavie, rodinný stav, národnosť, dátum 

a miesto úmrtia), 

• údaje o pobyte (adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu), 

• údaje o vzťahoch k iným osobám (osobné údaje manžela/manželky, osobné údaje 

otca, osobné údaje matky, osobné údaje dieťaťa), 

• administratívne údaje o osobe (číslo a séria občianskeho preukazu, číslo a druh 

cestovného dokladu, údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony, údaje 

o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva, údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva 

za neplatné, údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho, údaje o zákaze pobytu, 

údaje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky). 

V systéme sú vedené historické údaje, ktoré obsahujú minulé hodnoty vyššie 

uvedených položiek. 

Údaje z registra sa poskytujú fyzickým i právnickým osobám na základe zákonom 

stanovených podmienok. Činnosť matrík, ohlasovní pobytu i registra metodicky riadi  

Ministerstvo vnútra SR. 

3.5 Mikrocenzus 

 Mikrocenzus je zvláštne šetrenie sústreďujúce pozornosť na účelovo zvolené poznatky 

o demografickom chovaní obyvateľstva v nepravidelných a účelovo vybraných časových 

momentoch [13]. Metodika vedenia mikrocenzov sa opiera o metodiku sčítania ľudu, má však 

radu významných špecifík. Veľmi zjednodušene možno tento typ získavania štatistických 

informácií pokladať za cenzus, ktorý prebieha vo všetkých oblastiach, v ďaleko menšom 

rozsahu, za dobrovoľnej účasti skupiny obyvateľstva, pri ktorom musí byť splnená podmienka 

reprezentatívnosti vzorky.  
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3.6 Porovnanie demografických zdrojov 

Táto kapitola bude venovaná porovnaniu vyššie uvedených demografických zdrojov dát 

a vytvoreniu SWOT analýz pre jednotlivé zdroje demografických dát. 

Medzi významné prednosti cenzu, ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole,  je 

skutočnosť, že patrí medzi vyčerpávajúce šetrenia. Výsledkom cenzu sú informácie o stave 

a štruktúre obyvateľstva žijúceho na danom území.  Bohatosť  údajov cenzu je však zatienená 

tým, že sa koná v dlhých časových intervaloch a zďaleka teda neumožňuje dôsledne sledovať 

časový priebeh zmien. Výsledkom cenzu sú i údaje o migráciách obyvateľstva, ale len v zmysle 

predchádzajúceho miesta bydliska (teda v dobe minulého sčítania) alebo miesta bydliska v dobe 

narodenia. Nepriamo a veľmi hrubo je možné určiť migračné saldo (celkové i pre menšie 

územné celky v rámci štátu) za obdobie medzi sčítaniami, a to tzv. diferenčnou metódou. 

Za zmienku určite stojí fakt, že údaje o migráciách zistených pomocou cenzu sú významným 

korektorom štatistických odchýliek, ktoré vykazuje bežná evidencia migrácie [13]. Údaje 

zo SĽBD 1991 a SOBD 2001 v SR sú dostupné na internetovej stránke ŠÚ SR [16]. 

 

Tabuľka 1: SWOT analýza sčítania ľudu 

Silné stránky  

� vyčerpávajúce šetrenie 

� bohatosť údajov 

� korektor štatistických odchýliek, 

ktoré vykazuje evidencia sťahovaní  

� dostupné údaje na stránke ŠÚ SR 

Slabé stránky 

� dlhé časové intervaly medzi sčítaniami 

� údaje o migrácii len v čase 

predchádzajúceho sčítania 

� údaje o pobyte v čase narodenia 

Príležitosti 

� doplnenie údaja o pobyte osoby rok 

pred konaním sčítania na základe 

odporučenia Ekonomickej komisie 

OSN pre Európu a ŠÚ Európskeho 

spoločenstva 

Hrozby  

� príprava a plánovanie jednotlivých etáp, 

ktoré tvoria celú akciu sčítania 

 

Primárne dáta z evidencie sťahovania sú v súčasnosti k dispozícii za každý kalendárny rok 

od roku 1996 vrátane [1]. Relatívne krátky časový rad ročných pozorovaní znemožňuje síce 

podrobnú analýzu migračných procesov, ale krátkodobé zmeny v úrovni mobility sa pomocou 

týchto dát dajú pozorovať. Skutočnosť, že migračné dáta sú dostupné v primárnej podobe (t.j. 
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za jednotlivé sťahujúce sa osoby), umožňuje nielen analýzu charakteristických znakov 

individuálnych migrácií, ale aj agregáciu migrácií podľa rozmanitých priestorových schém. 

Keďže migrácia je spojená s hlavnými fázami v životnom cykle, najdôležitejšími atribútmi 

sťahujúcich sa osôb sú vek, pohlavie a rodinný stav. Z tohto hľadiska primárne migračné dáta 

vyhovujú v podstate všetkým požiadavkám na podrobnú analýzu migrácie podľa základných 

demografických charakteristík. 

Nevýhodou je však to, že z existujúcich dát nie je možné dodatočne konštruovať jednotlivé 

sťahujúce sa rodiny alebo domácnosti. Na dokreslenie štruktúry migrujúcich osôb sú cenné aj 

údaje týkajúce sa národnosti a vzdelanie migranta. Závažným nedostatkom migračných dát je 

absencia charakteristík týkajúcich sa sociálneho statusu migranta a jeho ekonomickej aktivity.  

Prednosťou primárnych dát o migrácii je, že personálne charakteristiky zaznamenané 

pri evidencii sťahovania odzrkadľujú stav približne v čase uskutočnenia migrácie. Nie sú teda 

poznačené značným časovým odstupom, ako to býva v prípade migračných dát odvodených 

z výsledkov populačného cenzu. Na druhej strane treba priznať, že rodinný stav, národnosť 

a vzdelanie migranta sa pri vyplňovaní hlásenia k trvalému pobytu neoverujú, takže 

korešpondujúce údaje majú deklarovaný charakter. V roku 1965 sa do evidencie vnútorného 

sťahovania v bývalom Československu zaviedlo aj zisťovanie dôvodov migrácie. Po úprave 

v roku 1986 klasifikácia dôvodov ostala nezmenená  a teda sa rozlišuje deväť kategórií dôvodov 

(Obrázok 2). Dôvody sťahovania sú vymedzené taxatívne, pričom na hlásení o sťahovaní sa 

môže uviesť iba jeden – hlavný dôvod. Nie je teda možné uviesť kombináciu viacerých dôvodov, 

ku ktorej pri sťahovaní veľmi často dochádza. Vymedzené dôvody najviac predstavujú príliš 

široké agregácie väčšieho množstva príčin a preto nemusia adekvátne odzrkadľovať pravé 

motívy migrácie. Napokon je zrejmé, že aj informácia o dôvodoch sťahovania má charakter 

deklarovaného údaja. 

Celková účinnosť štatistiky o sťahovaní je závislá na spolupráci obyvateľov. Základným 

predpokladom je splnenie ohlasovacej povinnosti zo strany obyvateľa pri zmene trvalého pobytu 

a pri prihlasovaní uviesť do hlásenia pravdivé údaje. Z toho vyplýva, že nie všetky pobyty sú 

registrované, niektoré sú registrované s časovým odstupom a niektoré sú registrované bez toho, 

aby k nim vôbec došlo tzv. fiktívne migrácie. 
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Obrázok 2: Hlásenie o sťahovaní [16] 

 

Tabuľka 2: SWOT analýza evidencie sťahovania 

Silné stránky 

� priebežné štatistické zisťovanie  

� údaje o migráciách 

� dostupná primárna podoba údajov 

od roku 1996 

 

   

Slabé stránky 

� nedajú sa konštruovať sťahujúce sa 

rodiny alebo domácnosti 

� fiktívne pobyty 

� jeden dôvod sťahovania 

� neeviduje sa prechodný pobyt 

Príležitosti 

� napojenie ohlasovní pobytu na  

Hrozby  

� ohlasovacia povinnosť občanov 
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register obyvateľov 

� overovanie údajov v hlásení o 

sťahovaní 

� pravdivosť údajov v hlásení o sťahovaní 

 

Ako už bolo spomenuté, po rozdelení Československa v roku 1993 prevzali slovenské 

štatistické orgány z bývalej federácie bez veľkých zmien právny rámec i spôsob štatistickej 

evidencie vnútorného sťahovania. No v súčasnosti existujú odlišnosti medzi evidenciou 

sťahovania medzi Slovenskou a Českou republikou. V ČR sú primárne dáta z evidencie 

sťahovania k dispozícii od roku 1992  a od roku  2005 sa v ČR neeviduje dôvod sťahovania 

a najvyššie dosiahnuté vzdelanie [8],[9]. 

K významným zdrojom demografických dát patrí aj priebežné zisťovanie prirodzených 

zmien obyvateľstva SR, na základe ktorého je možné zistiť a overiť osobný stav osoby. Výhody 

a nedostatky sú popísané v nasledujúcej SWOT analýze. 

 

Tabuľka 3: SWOT analýza evidencie prirodzených zmien 

Silné stránky 

� priebežné štatistické zisťovanie  

� zistenie a overenie osobného stavu 

osoby 

� sledovanie zmien v počte 

obyvateľov 

   

Slabé stránky 

� duplicita rodných čísel 

  

Príležitosti 

� napojenie matričných údajov na  

register obyvateľov 

Hrozby  

� ohlasovacia povinnosť zainteresovaných 

rezortov 

 

Do registra obyvateľov (ďalej len „register“) sa zadávajú údaje pochádzajúce z evidencie 

prirodzených zmien a evidencie sťahovania, ktoré majú voči registru zákonom vymedzenú 

ohlasovaciu povinnosť. Ďalším zdrojom údajov registra je evidencia cudzincov, ktorá je 

na register on-line pripojená. Údaje zasielané do registra z matričných úradov a ohlasovní pobytu  

boli zadávané s časovým odstupom, no od júla 2006 sú na informačný systém registra pripojené 

mestské ohlasovne pobytu Bratislavy a Košíc. V januári roku 2008 bolo pripojených 
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do testovacieho prostredia ďalších 138 miest, ktoré po preverení technologických podmienok 

budú v najbližšej dobre pripojené do rutinnej prevádzky. 

  

Medzi výrazné prednosti registra patrí skutočnosť, že obsahuje mikrodáta ku všetkým 

osobám žijúcim na území SR. Na základe údajov z registra je možné sledovať odkiaľ kam osoba 

v čase migrovala, každá migrácia je určená presným dátumom, z údajov z registra je možné 

vytvoriť konštrukcie jednotlivých sťahujúcich sa rodín. K osobám sa evidujú i prechodné 

pobyty, ktoré môžu mať niekedy charakter obvyklého pobytu. K migrujúcej osobe vieme určiť 

v danom čase migrácie rodinný stav a počet detí. Nevýhodou je, že v registri sa neeviduje dôvod 

sťahovania ani najvyššie dosiahnuté vzdelanie. 

 Jednoznačnú identifikáciu osoby v informačnom systéme registra v súčasnosti zabezpečuje 

rodné číslo. Ministerstvo vnútra SR spravuje register rodných čísel podľa zákona č. 301/1995 

Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z.. Rodné číslo obsahuje ako identifikátor 

osobné údaje svojho nositeľa, teda jeho dátum narodenia a pohlavie a má aj ďalšie nedostatky: 

v registri sa nachádza menej ako 30000 duplicitných rodných čísel, rodné číslo je nutné meniť 

pri zmene istej legálnej reality (zmena pohlavia nositeľa) a generovanie nových rodných čísel 

po dátume 31.12.2053 bude problematické. 

 

Tabuľka 4: SWOT analýza registra obyvateľov 

Silné stránky 

� údaje o migrantoch 

� konštrukcia migrujúcich rodín 

� presný dátum migrácie 

� konštrukcia migrujúcich osôb v čase 

� on-line pripojené mestské ohlasovne 

Bratislavy a Košíc 

� údaje o prechodných pobytoch osôb 

 

Slabé stránky 

� neeviduje sa dôvod sťahovania 

� neeviduje sa najvyššie dosiahnuté 

vzdelanie 

� časový posun pri zadávaní údajov 

� duplicita rodných čísel 

 

Príležitosti 

� pripojenie ŠÚ  

� pripojenie 138 obcí do rutinnej 

prevádzky IS REGOB 

� postupné pripájanie ostatných obcí   

Hrozby 

� ohlasovacia povinnosť zainteresovaných 

rezortov 
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� zavedenie jedinečného identifikátora 

osoby – JIFO 

 

Uvedené problémy by malo vyriešiť  zavedenie jednoznačného identifikátora – JIFO (ďalej 

len „identifikátor“) pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy. Návrh 

na zavedenie identifikátora a vytvorenie jednoznačného identifikátora obyvateľa z rodného čísla 

vychádza z Uznesenia vlády SR č. 557 z 13. júla 2005 „Návrh stratégie konkurencieschopnosti 

Slovenskej republiky do roku 2010 – Akčné plány“. Úloha zavedenia identifikátora mala byť 

splnená do konca roku 2007. Termín však nebol splnený z dôvodu zmeny vládneho kabinetu 

a nedostatku finančných prostriedkov. 

Identifikátor bude pridelený každému obyvateľovi evidovanému v informačnom systéme 

registra obyvateľov.  Pre realizáciu tejto úlohy je však potrebné skonsolidovať  údaje registra 

obyvateľov a registra rodných čísiel, aby boli odstránené duplicity údajov a zároveň je potrebné 

on-line pripojenie jednotlivých matrík v obciach s pôrodnicami, aby sa zamedzilo vytváraniu 

ďalších chýb v registroch verejnej správy. Bližšie informácie na internetových stránkach 

Ministerstva vnútra SR (www.minv.sk).  

Posledná SWOT analýza je zameraná na posledný zdroj demografických údajov, 

na mikrocenzus. 

 

Tabuľka 5: SWOT  analýza mikrocenzu 

Silné stránky 

� menej finančne náročný ako sčítanie  

� môže prebiehať častejšie 

   

Slabé stránky 

� vhodný výber reprezentatívnej vzorky 

� nepovinný, závisí od ochoty 

respondentov 

Príležitosti 

� možnosť častejšie vykonávať, 

nakoľko je menej finančne náročný 

ako cenzus 

 

Hrozby 

� pravdivosť zadaných údajov 
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4 METÓDY ANALÝZ A VIZUALIZÁCIE INTERAK ČNÝCH 

DÁT 

Migračné dáta patria medzi predstaviteľov interakčných dát, t.j. dát, ktoré popisujú tok 

medzi zdrojom a cieľom [6]. Na rozdiel od iných typov dát sa interakčné dáta vzťahujú k páru 

miest (t.j. 1 zdroj a 1 cieľ). Tok vyjadruje prenos materiálu, myšlienok alebo energií medzi 

minimálne dvomi miestami. 

V práci migračný tok predstavuje tok osôb medzi zdrojom a cieľom. Za zdroj a cieľ je 

považovaná obec odkiaľ a kam osoba migruje. 

Hlavným cieľom analýzy migračných tokov je porozumenie priestorovým tokom a ich 

vizualizácia. Jednotlivé analytické a vizualizačné metódy možno rozdeliť do troch skupín – 

kartografické, geografické a štatistické. V nasledujúcich kapitolách budú popísané jednotlivé 

metódy, ktoré boli v práci použité.   

4.1  Kartografické metódy 

Jedným zo spôsobov vizualizácie interakčných dát sú líniové kartodiagramy, nazývané tiež 

stuhové kartodiagramy (pendlogramy) alebo pásové či prúžkové kartodiagramy [14]. 

Vyjadrujú predovšetkým dve základné informácie o geografickom jave - smer javu a veľkosť 

javu. Líniové kartodiagramy sú diagramy v tvare pásov, prebiehajúcich v smere znázorňovaného 

javu. Cieľom líniového kartodiagramu je zobraziť povahu javu, vrátane jeho štruktúry, prípadne 

i dynamiky. K tomu sa používajú pohybové líniové prvky, ktorých šírka je úmerná kvantite javu, 

farba alebo raster charakterizujú kvalitu a štruktúru javu. 

Podľa vnútornej štruktúry sa používajú nasledovné líniové kartodiagramy [14]: 

� Jednoduchý líniový kartodiagram – vyjadruje jeden jav alebo jeho jednu 

charakteristiku. Kvalita sa znázorňuje premenlivou hrúbkou línie. 

� Zložený líniový kartodiagram – vyjadruje súčasne niekoľko javov, pritom každému 

z nich odpovedá iná farba, raster alebo štruktúra línie. 

� Súčtový líniový kartodiagram – celá šírka línie znázorňuje celkový tok javu, zatiaľ 

čo šírky dielčích línií rozlíšených farbou alebo rastrom, znázorňujú kvalitu 

jednotlivých zložiek. 

� Štruktúrny líniový kartodiagram – odpovedá súčtovému líniovému kartodiagramu 

s tým rozdielom, že celá šírka línie v ľubovoľnom bode predstavuje 100 % hodnoty 

javu, má teda konštantnú šírku, a vnútorná štruktúra predstavuje hodnotu dielčích 

zložiek v percentách. 
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� Porovnávací líniový kartodiagram – založený na rovnakom princípe ako bodový 

porovnávací kartodiagram, pričom sa porovnávanie deje medzi kontúrami línií. 

� Izochrónny líniový kartodiagram – odpovedá jednoduchému líniovému 

kartodiagramu, v ktorom dĺžka línie vychádzajúca z určitého strediska, je rozdelená 

na úseky, ktoré odpovedajú rovnakým časovým intervalom. Každý úsek je odlíšený 

farbou alebo rastrom. 

 

 
Obrázok 3: Typy líniových kartodiagramov [4] 
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4.2 Geografické metódy 

4.2.1 Priemerný stred a vážený priemerný stred 

Priemerný stred a vážený priemerný stred sú geografické metódy, ktoré nepatria medzi 

špecifické pri štúdiu interakčných dát, ale môžu pomôcť pri celkovej charakteristike a porovnaní 

migračných tokov na území. Priemerný stred alebo ťažisko, leží na priemere súradníc X a Y.  

Bod, ktorý reprezentuje akýkoľvek geografický fenomén na mape, je definovaný párom súradníc 

xi, yi, ak je umiestnený v dvojrozmernom priestore. Ak sú známe súradnice daných bodov, 

vypočítajú sa súradnice priemerného stredu ako priemerná x-ová súradnica a priemerná y-ová 

súradnica. Tieto dve súradnice potom definujú  polohu ťažiska - 
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Rovnica 2:  Výpočet súradníc priemerného stredu [10] 

              
kde ( mcmc yx , ) sú súradnice priemerného stredu, xi, yi  sú súradnice bodu zo súboru bodov a n je 

počet bodov. 

Vážený priemerný stred sa používa v prípade výskytu viac udalostí/objektov 

na rovnakom mieste [6]. V tom prípade má každý bod váhu priamo úmernú počtu 

udalostí/objektov na danom mieste. Napríklad ak je potrebné určiť ťažisko v regióne, omnoho 

reálnejším  výsledkom bude ťažisko vážené populáciou v jednotlivých mestách. 

Výpočet váženého ťažiska je podobný ako pri neváženom ťažisku s tou výnimkou, že 

súradnice  každého bodu  je potrebné vynásobiť  príslušnou  váhou. Priemer  váženej  x-ovej 

a  y-ovej súradnice potom reprezentuje umiestnenie váženého priemerného stredu. Rovnica 

pre výpočet vyzerá nasledovne: 
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Rovnica 3: Výpočet súradníc váženého priemerného stredu [10] 

              
kde ( wmcwmc yx , ) definujú súradnice váženého priemerného stredu a wi sú váhy jednotlivých 
bodov v bodovej distribúcii.   
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4.2.2 Smerodatná elipsa 

Smerodatná elipsa je ďalšou nešpecifickou metódou, ktorú je možné využiť na analýzu 

migračných dát na území. Táto metóda slúži k vyjadreniu smerovej odchýlky tam, kde je 

výrazná anizotropia v distribúcii bodov. Smerodatnú elipsu popisujú nasledujúce tri 

komponenty: 

� smer natočenia, 

� dĺžka hlavnej a vedľajšej osi, 

� stred elipsy. 

Ak v bodovej distribúcii existuje prevládajúci smerový vývoj, potom sa v tomto smere 

bude nachádzať smer maximálneho rozptylu bodov a to platí aj naopak pre minimálny rozptyl 

bodov. Tieto dve osi je možné si predstaviť ako osy x a y v kartézskej sústave súradníc, ale osy 

sú rotované o uhol, ktorý odpovedá geografickej orientácii bodovej distribúcie. Tento uhol 

rotácie odpovedá azimutu v smere hodinových ručičiek. Rotovaná os y môže byť tak hlavná ako 

aj vedľajšia os.  

 
Obrázok 4: Smerodatná elipsa [10] 

 

Postup výpočtu smerodatnej elipsy pozostáva z nasledujúcich krokov:    

� výpočet súradníc priemerného stredu mcmc yx ,  

� pre každý bod sa vypočítajú transformované súradnice 

mcii xxx −=′  

mcii yyy −=′  

Rovnica 4: Výpočet transformovaných súradníc [10] 
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� výpočet uhla rotácie 
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     Rovnica 5: Výpočet uhla rotácie elipsy [10] 

 

� výpočet dĺžky poloosí elipsy 
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Rovnica 6: Výpočet dĺžok osí elipsy [10] 

4.3 Štatistické metódy 

Medzi základné analytické ukazovatele, ktoré charakterizujú intenzitu migrácie patria 

hrubé miery migrácie. Používajú sa predovšetkým na sledovanie vnútornej migrácie [12]. Ich 

prehľad sa nachádza v nasledujúcej tabuľke: 

 

Tabuľka 6: Prehľad hrubých mier migrácie 

I – počet prisťahovaných         P – stredný stav populácie k 1.7         E – počet odsťahovaných 

  

Názov Označenie Vzorec Jednotka 

Hrubá miera imigrácie hmi 1000⋅=
P

I
hmi  [‰] 

Hrubá miera emigrácie hme 1000⋅=
P

E
hme  [‰] 

Hrubá miera migračného salda hmms 1000.
P

EI
hmms

−=  [‰] 

Hrubá miera migračného obratu hmmo 1000⋅+=
P

EI
hmmo  [‰] 

Hrubá miera migračnej účinnosti hmmu 
hmmo

hmms
hmmu=  [‰] 
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5 POUŽITÉ PROGRAMOVÉ PROSTRIEDKY 

5.1  SPSS 15.0    

Software SPSS poskytuje nástroje na riešenie štatistických úloh a analytických problémov. 

Základom procesu spracovania dát v práci je SPSS Base, ktorého funkcie boli využité 

v diplomovej práci. SPSS Base poskytuje funkcie pre prístup k dátam, správu a prípravu dát, 

analýzu dát a reportovanie. Obsahuje všetky základné analytické metódy jednorozmernej 

i viacrozmernej štatistiky, postupy popisu a reportovanie zisťovania vzťahov pre vysvetlenie  

i modely pre predikciu.  

Bez problémov je možné využívať prídavné moduly a dodatočné programy z rodiny SPSS, 

ktoré do systému vnášajú pokročilé a špeciálne metódy a postupy, ktoré rozširujú jednotlivé fázy 

analytického procesu od plánovania, zberu a analýz dát až po predávanie a rozširovanie 

výsledkov [15]. 

5.2  ArcGIS 9.x 

 ArcGIS 9.x je software firmy ESRI. Tvorí ho sada produktov pre tvorbu geografického 

informačného systému.  Slúži na spracovanie priestorových dát, 3D vizualizáciu, tvorbu 

mapových výstupov a ďalších významných funkcií na spracovanie priestorových dát. 

 

5.2.1 Extenzia Hawth´s Analysis Tools  

Hawth´s Analysis Tools je open source nástroj pre softvér ArcGIS 9.x, ktorý bol vytvorený 

predovšetkým pre ekologické aplikácie. Extenzia obsahuje tri  typy nástrojov. Prvý typ sú 

jednoduché nástroje, ktoré automatizujú bežné úlohy.  Druhý typ tvoria nástroje navrhnuté ako 

časť analytického priebehu práce. Posledný typ predstavujú nástroje, ktoré poskytujú špeciálne 

ekologické analýzy (napríklad rôzne aplikácie pohybových modelov). 

Extenzia bola v práci použitá na vytvorenie vzdialenostnej matice obcí SR. 

 

5.2.2 Extenzia VID 

Program VID predstavuje programovú extenziu pre ArcView GIS verzií 3.x. Bol 

vytvorený v jazyku ArcView GIS Avenue. Tento jazyk je súčasťou ArcView GIS a umožňuje 

užívateľovi programovať vlastné aplikácie. 

Program pozostáva zo vstupného formulára, ktorý slúži k definovaniu zadávaných hodnôt 

a nastaveniu parametrov výstupnej vrstvy. Nie je obmedzený len na prácu s tokmi v jednom 

smere, ale umožňuje riešiť aj protiľahlé toky a dokonca i viacnásobné toky v oboch smeroch.     
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5.3 MS Office 2003 

Jedná sa o sadu programových prostriedkov na kancelárske využitie. Zo sady prostriedkov 

boli v práci využité nasledujúce programové prostriedky: Microsoft Word  – textový editor, 

použitý na spracovanie textovej časti. Microsoft Excel – tabuľkový procesor použitý 

pre spracovanie výsledkov analýz vo forme tabuliek a grafov. Microsoft Access – softvérový 

nástroj na vytváranie relačných databáz, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché sledovanie 

informácií a vytváranie zostáv z údajov, ktoré sa nachádzajú v tabuľkách.   

5.4 INFORMIX-4GL 

Informix-4GL  je špeciálne určený k vývoju databázových aplikácií [11]. Základ jazyka 

4GL, ktorý tvorí implementáciu jazyka SQL, bol doplnený o príkazy riadenia toku programu, 

ovládanie obrazovkového výstupu a klávesnicového vstupu, príkazy pre generovanie tlačových 

zostáv atď.   

Pomocou prostredia Informix-4GL bolo  vytvorené aplikačné programové prostredie 

na zhranie údajov z registra obyvateľov, ktoré sú použité v práci. 
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6 POUŽITÉ DÁTA 

V analýzach migrantov sú použité dáta z informačného systému JIS, ktoré sú výsledkom 

neštandardného výstupu z informačného systému (IS JIS) registra obyvateľov. V tejto kapitole 

bude popísaný vývoj, ktorým prešiel populačný register a jednotlivé kroky, ktoré viedli 

k vytvoreniu súboru dát o migrantoch.  

6.1 História populačného registra 

Začiatky budovania počítačovej evidencie občanov siahajú do roku 1972, kedy Uznesenie 

vlády ČSSR č.233 nariadilo rezortu Ministerstva vnútra pripraviť prevedenie evidencie 

obyvateľov na výpočtovú techniku. Výstavba systému pod názvom Centrálny register občanov 

(CRO) mala prebiehať v troch etapách, od okresu k centru s následnou modernizáciou, kedy 

malo byť zabezpečené napojenie CRO na ostatné informačné systémy. 

Vzhľadom na objektívne i subjektívne problémy pri realizácii tak zložitého systému bol 

postup výstavby CRO rozhodnutím 11.schôdze kolégia MV ČSSR (1978) zmenený. 

Pre vytvorenie CRO boli použité údaje zo zvláštnych formulárov – registračných lístkov, 

ktoré občania vypĺňali pri súčasne prebiehajúcom Sčítaní ľudu v roku 1980. Uvedené formuláre 

boli na úrovni okresov dokódované a prepisované do vstupných dokladov pre CRO. Na úrovni 

centra bolo prevedené zhrávanie údajov. Ako sa neskôr ukázalo, zvolený postup riešenia nebol 

optimálny. Pri kontrole dát sa prejavila až 30 % chybovosť. Niektoré závery analýzy boli 

podcenené, nebolo dostatočné programové i personálne zabezpečenie, použitý počítač nemal 

dostatočnú kapacitu, preto bolo nutné obmedziť niektoré predpokladané funkcie a musel sa riešiť 

nový problém, uloženie údajov o adrese v textovej forme, pretože gestor nezaistil vytvorenie 

a prevádzku registra domov a bytov.  

Pôvodne mal byť CRO uvedený do rutinnej prevádzky k 1.1.1982. Tento termín bol 

posunutý, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti. Od 1.4.1985 bolo zahájené spracovanie 

nahromadených dokladov o hláseniach, od 1.12.1985 ich priebežná aktualizácia a od roku 1986 

rutinná prevádzka na počítači. 

Súčasne so zabezpečovaním CRO boli realizované projekty IS Evidencie obyvateľov 

v experimentálnych okresoch, ktoré začali v roku 1982 pracovať v prevádzke rutinného 

overovania. Na základe uznesenia z porady MV ČSSR boli v roku 1985 zahájené práce 

na inovácii systému, ktorý mal zaistiť nasadenie výpočtovej techniky na všetkých okresoch. 
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Inovácia systému na výpočtovej technike SM 5211 (5212) však prebehla len na okresoch 

vybraných krajov (severočeský a juhočeský) a práce na ďalšom rozvoji a nasadzovaní 

informačného systému boli ukončené.  

Začiatkom roku 1991 bol vypracovaný nový projekt a koncom roku 1991 a v prvej 

polovici roku 1992 boli postupne všetky okresy vybavené novou výpočtovou technikou (WYSE) 

a programovým vybavením pre realizáciu distribuovaných častí CRO. Okresy dostali 

k dispozícii dáta z centrálnej evidencie doplnené o niektoré údaje zo sčítania ľudu. Na základe 

údajov z kartoték okresných evidencií bola v priebehu roku 1992 prevádzaná revízia a opravy 

údajov. V bratislavských okresoch opravy a revízie prebiehali až do roku 1993. 

Po rozdelení ČSFR k 1.1.1993 sa prevádzka i ďalší vývoj informačného systému evidencie 

obyvateľov rozdelil. V ČR bola v druhej polovici roku 1993 vytvorená z dát distribuovaných 

častí centrálna databáza a rutinná prevádzka bola zahájená v septembri roku 1994. 

V SR bolo vytvorenie centrálnej databázy podmienené vývojom sieťových prepojení 

jednotlivých uzlov distribuovaného systému. Zahájenie rutinnej prevádzky centra spolu 

s dávkovou aktualizáciou dát medzi okresom a centrom bolo v roku 1996.  

Pôvodný informačný systém registra IS JIS bol vytvorený ako distribuovaný systém 

dvojvrstvovej architektúry – okresnej a centrálnej. Okresná úroveň bola prevádzkovaná 

na okresných riaditeľstvách Policajného zboru SR, na serveroch s Intel architektúrou 

s operačným systémom SCO Open Server 5.0.5(7) a databázovým serverom IBM Informix 7.3. 

Na okresnej úrovni sa vykonávali zmeny do dátových fondov na základe platných dokladov 

zo súdov, ohlasovní a matrík. Centrálna úroveň bola prevádzkovaná na pracovisku registra 

obyvateľov na serveroch HP 9000 s operačným systémom HP-UX 10.01 s databázovým 

serverom IBM Informix 7.3.  

Zmeny prevedené v okresných dátových fondoch sa transakčne prenášali do centra. 

Centrum bolo aktualizované v dávkovom režime a na základe zmien prichádzajúcich z okresov 

zaisťovalo spätné správy, ktoré sa prenášali späť na okresy. Jednalo sa predovšetkým 

o sťahovanie občanov medzi okresmi, sekundárne zmeny, ktoré boli iniciované z okresov 

trvalých pobytov, prípadne prechodných pobytov. Medzi ne patrili údaje o začiatku a ukončení 

prechodného pobytu, ak trvalý pobyt občana bol na inom okrese; zmeny identifikačných údajov 

„väzobných“ osôb (manžel, manželka, rodičia, deti) ak bol ich pobyt na inom okrese atď..  

V roku 2004 bol vytvorený centralizovaný IS JIS, ktorý vznikol procesom migrácie 

a centralizácie čiastkových okresných databáz a zároveň v tomto roku bol spustený do rutinnej 

prevádzky aj nový IS REGOB, ktorý je vytvorený ako centralizovaný informačný systém 
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trojvrstvovej architektúry. Oba informačné systémy sú v súčasnosti v prevádzke. Zadávanie 

nových údajov a aktualizácia údajov pôvodných sa vykonáva v IS REGOB, ktorý  posiela správy 

o vykonaných zmenách prostredníctvom synchronizačných nástrojov do IS JIS. Činnosť IS JIS 

bude ukončená v prvom polroku 2008.      

6.2  Analýza dátového modelu IS JIS 

Prvým krokom, ktorý predchádzal procesu zberu, uloženiu dát a následným krokom, ktoré 

viedli k naplneniu cieľov práce, bola analýza dátového modelu IS JIS. Výsledkom analýzy bola 

identifikácia relevantných tabuliek, ktoré obsahujú demografické a migračné  údaje (prehľad 

tabuliek sa nachádza v prílohe 2). 

Štruktúra údajov IS JIS je tvorená dvomi subsystémami. Prvý obsahuje údaje o osobách 

(Obrázok 6) a druhý subsystém je tvorený údajmi o adresách (Obrázok 5).  

 

 
Obrázok 5: IS JIS – subsystém adresa 

 

Ďalších krokom zberu dát bol návrh logickej postupnosti krokov a podmienok na zhranie 

korektných údajov o migrantoch a k nim zoznam demografických atribútov, ktoré boli základom 

pre nasledovné analýzy. Pomocou vývojového prostredia Informix-4GL bol vytvorený program 
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na zhratie korektných údajov o migrantoch, ktorý museli spĺňať nasledovné podmienky: 

migrácia sa uskutočnila v sledovanom období rokov 1996 až 2006, boli prekročené 

administratívne hranice obce, v systéme bolo uvedené predchádzajúce bydlisko, počiatok 

a koniec migrácií musel byť na území SR.  

 

 
Obrázok 6: IS JIS – subsystém osoba 

 

Údaje o migrantoch a k nim prislúchajúce demografické atribúty (vek, pohlavie, rodinný 

stav, počet detí, národnosť a štátna príslušnosť) boli po otestovaní korektnosti vytvoreného 

algoritmu a ostrom behu  uložené do tabuľky nasledovnej štruktúry: 
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Tabuľka 7: Štruktúra údajov o migráciách 

NÁZOV ATRIBÚTU POPIS 
Id Identifikátor osoby 

Dat_nar Dátum narodenia migranta 

Vek_migranta Vek migranta v čase migrácie 

Pohlavie Pohlavie migranta 

Rodinny_stav Rodinný stav migranta v čase migrácie 

St_prislusnost Štátna príslušnosť migranta 

Narodnost Národnosť migranta 

Titul Logický operátor 

Pocet_deti Počet detí migranta v čase migrácie 

Mesiac_migracie Mesiac migrácie 

Rok_migracie Rok migrácie 

Txt_obec_z Text obce odkiaľ sa osoba odsťahovala 

Su_obec_z Kód obce (číselník ŠÚ SR) 

Kod_obec_z Kód obce (číselník IS JIS) 

Okres_z Kód okresu (číselník IS JIS) 

Kraj_z Skratka kraja 

Txt_obec_do Text obce kam sa osoba prisťahovala 

Su_obec_do Kód obce (číselník ŠÚ SR) 

Kod_obec_do Kód obec (číselník IS JIS) 

Okres_do Kód okres (číselník IS JIS) 

Kraj_do Skratka kraja 

Vzdialenost Vzdialenosť obcí v km 

 

Okrem aktuálnych demografických údajov migranta k dátumu migrácie je v tabuľke 

uvedený aj atribút titul. Uvádza údaj o tom, či je migrant absolventom vysokej školy. Zaradeniu 

údaja o absolventovi vysokej školy predchádzal test korektnosti, porovnaním počtu 

vysokoškolsky vzdelaných osôb v jednotlivých krajov. Porovnané boli údaje získané zo ŠÚ SR, 

ktoré sú výsledkom spracovania k dátumu posledného uskutočneného sčítania v roku 2001 

a registra, taktiež ku dňu posledného sčítania. V tabuľke 8 sa nachádzajú výsledky testu. Počet 

osôb s uvedeným titulom v registri obyvateľov je v priemere o 4,2% nižší oproti údajom 

získaných zo sčítania. Údaj o vysokoškolskom vzdelaní bol napriek tomu zaradený do analýz, 

na základe predpokladu, že osoba, ktorá splní svoju ohlasovaciu povinnosť pri zmene trvalého 

pobytu, pri tejto zmene uvedie aj aktuálne osobné údaje, ktoré sa následne zaktualizujú 

i v registri.   

Ďalším krokom vytvárania údajovej bázy pre následné analýzy bolo doplnenie údajov 

o číselník obcí ŠÚ SR. Kódy obcí boli dôležité na prepojenie mapovej vrstvy a vizualizáciu 

migračných tokov. IS JIS spravuje vlastný číselník obcí, ktorý nie je totožný s číselníkom obcí   
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ŠÚ SR. Následne boli údaje prevedené z PCLatin-2 do kódovej sady znakov UTF-8. 

Po vykonaní exportu a následného importu do prostredia MS Access boli údaje pripravené 

na analýzy, ktorých priebeh spracovania a výsledky sú popísané v nasledujúcich kapitolách. 

 

Tabuľka 8: Údaje o počte vysokoškolsky vzdelaných obyvateľoch SR [ŠÚ SR, IS JIS] 

POČET VYSOKOŠKOLSKY VZDELANÝCH OBYVATE ĽOV V KRAJOCH K 25.5.2001 
  ŠÚ SR IS JIS Absolútny rozdiel Relatívny rozdiel 

Bratislavský kraj 92095 90108 -1987 -2,20% 

Trnavský kraj 31914 30249 -1665 -5,20% 

Trnavský kraj 40970 38995 -1975 -4,82% 

Nitriansky kraj 44130 42923 -1207 -2,74% 

Žilinský kraj 45825 44224 -1601 -3,49% 

Banskobystrický kraj 44556 42307 -2249 -5,05% 

Prešovský kraj 46248 43082 -3166 -6,85% 

Košický kraj 54192 52422 -1770 -3,27% 

SPOLU 399930 384310 -15620  

 

 

%2,4−=x
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7 DEMOGRAFICKÉ ANALÝZY MIGRANTOV 

Demografické analýzy posudzujú vývoj počtu migrantov v jednotlivých rokoch 1996 až 

2006. Detailná analýza migrantov v sledovanom období vychádza zo súboru migrácií, 

pochádzajúcich z registra. V práci sú sledované vnútorné migrácie v rámci Slovenskej republiky. 

V prípade vnútorných migrácií sa počet vysťahovaných a prisťahovaných osôb rovná, no počet 

migrácií nie je totožný s počtom migrantov. Súbor obsahuje 896754 migrácií, na ktorých sa 

podieľalo 733661 migrantov. Z toho vyplýva, že 18,2 % migrácií bolo uskutočnených osobami, 

ktoré sa v sledovanom období vysťahovali resp. prisťahovali viac ako jedenkrát. 

7.1 Štruktúra migrantov pod ľa veku a pohlavia 

Štruktúra migrantov podľa veku je charakterizovaná v celom sledovanom období prevahou 

žien. Podiel žien z celkového počtu migrantov dosahuje približne 52,6 %. V absolútnych číslach 

to znamená, že za celé sledované obdobie sa migrácií zúčastnilo 471788 žien a 424966 mužov. 

V relatívnych číslach môžeme povedať, že zo 100 migrantov bolo  približne 52 žien, čo 

odpovedá štruktúre žien v populácii. Ich počet je vyšší približne o 2 %.   

Počet migrantov SR a ich priemerný vek pod ľa pohlavia v rokoch 1996-2006 
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Graf 1: Počet migrantov a ich priemerný vek podľa pohlavia v rokoch 1996 až 2006 [IS JIS] 

 

V grafe 1 sa nachádzajú údaje o počte i priemernom veku migrantov. Za posledné 

decénium došlo k nárastu počtu migrácií i priemerného veku migrantov. Nárast bol zaznamenaný 

ako u žien, tak i u mužov. Priemerný vek žien je  vyšší v priemere o jeden rok oproti mužskej 

časti migrantov.  
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Graf potvrdzuje zmeny v migračnom chovaní obyvateľov v zmysle rastu migračnej 

schopnosti staršej generácie, čo dokumentujú i vekové pyramídy migrantov v roku 1996 a v roku 

2005.  

.

Štruktúra migrantov SR v rokoch 1996 a 2005
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Graf 2: Veková pyramída migrantov v rokoch 1996 a 2005 [IS JIS] 

 

Zmeny demografického správania sú predovšetkým charakteristické odkladaním 

dôležitých životných rozhodnutí do neskoršieho veku. Nárast podielu starších vekových skupín 

obyvateľstva potvrdzuje zmeny v tradičnom správaní, v zmysle rastu mobilnej schopnosti 

starších vekových skupín. Obyvateľstvo nie je tak pevne ako v predchádzajúcom období viazané 

na miesto trvalého pobytu. Ľudia sú schopní reagovať na životné príležitosti a výzvy, meniť 

zabehané životné schémy a v konečnom dôsledku sa sťahovať aj vo vyššom veku.   

Posunutie ťažiska o jednu vekovú kategóriu možno vysvetliť celkovou zmenou 

demografického správania sa obyvateľstva, ktoré sa začalo v 90. rokoch  minulého storočia. 

Rovnaký trend vývoja je možno sledovať i na detailnejšej úrovni, úrovni krajskej. Uvedené údaje 

sú demonštrované na údajoch prisťahovaných do Trnavského kraja a vysťahovaných 

z Prešovského kraja, bližšie informácie o dôvode výberu týchto dvoch krajov sú uvedené 

v kapitole 8.  

Z celkového počtu prisťahovaných do Trnavského kraja predstavujú ženy 53 % podiel. 

Za celé sledované obdobie sa imigrácií zúčastnilo 15564 žien a 13731 mužov. Po roku 1996 

výrazne narastá počet prisťahovaných, hlavne vo vyšších vekových kategóriách (Graf 3). 

Priemerný vek prisťahovaných žien je 32 rokov, u mužov 30 rokov.   
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Štruktúra imigrantov do Trnavského kraja v rokoch 1 996 a 2005
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Graf 3: Veková pyramída imigrantov do Trnavského kraja 

 

  Najpočetnejšiu skupinu vysťahovaných z Prešovského kraja predstavujú osoby 

v produktívnom veku, hlavne vo veku 20 až 34 rokov (Graf 4). Priemerný vek žien je 29 rokov, 

u mužskej časti populácie 28 rokov. Z celkového počtu vysťahovaných predstavujú ženy takmer 

54 % podiel. Za celé sledované obdobie sa migrácií zúčastnilo 12491 žien a 10673 mužov. 

Po roku 1996 výrazne narastá počet odsťahovaných z kraja. Dôvodom výrazného trendu odlivu 

mladých ľudí z kraja, je vysoká nezamestnanosť, nedostatok pracovných príležitostí, ktoré ľudia 

hľadajú mimo kraj.  

Štruktúra emigrantov z Prešovského kraja v rokoch 1 996 a 2005
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Graf 4: Veková pyramída emigrantov z Prešovského kraja 
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7.2 Štruktúra migrantov pod ľa rodinného stavu 

Analýza migrantov podľa rodinného stavu vychádza zo súboru sobáša schopných 

migrantov podľa [2]. Zo súboru migrantov boli extrahované deti, teda migranti mladší ako 

18 rokov, aby výsledky analýzy boli objektívne.  

Štruktúra migrantov podľa rodinného stavu je sumárne charakterizovaná najväčším 

podielom skupiny „Ženatý/Vydatá“, ktorý predstavujú v celom sledovanom období viac ako 

polovicu migrantov a tento podiel v roku 2005 narástol až na takmer 64 %. Ďalšou významnou 

skupinou sú migranti s rodinným stavom „Slobodný/Slobodná“, ktorých podiel na začiatku 

sledovaného obdobia bol 17,5 % a v roku 2005 sa zvýšil na 24 % z celkového počtu migrantov.  

 
Graf 5: Štruktúra migrantov SR podľa rodinného stavu v rokoch 1996, 1996, 2002 a 2005 [IS JIS] 

 

Menším podielom participovali na migračných procesoch osoby s rodinným stavom                

„Rozvedený/Rozvedená“, ktorí predstavovali v roku 1996 približne 5 %. V roku 2005 sa ich  

podiel zvýšil ani nie o 1 %. Skupinu migrantov s najmenším podielom tvoria osoby s rodinným 

stavom „Vdovec/Vdova“, avšak u týchto migrantov je najvýraznejší nárast počtu migrácií. 

V IS JIS sa nachádzajú aj osoby s rodinným stavom „Neuvedený“. Vyskytuje sa u osôb, ktoré 

nemajú relevantný záznam o rodinnom stave. Výskyt údaja v IS má v sledovanom období 

klesajúcu tendenciu, v roku 1996 predstavoval 18,5 % a v roku 2005 klesol o 16 %, môžeme 

teda prehlásiť, že chybovosť systému v tomto smere sa výrazne znížila. 
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Zmeny vo vývoji podielu jednotlivých skupín migrantov podľa rodinného stavu 

vo všetkých rokoch sledovaného obdobia sú uvedené v prílohe 3. 

Podobný scenár vývoja podielu migrantov s rodinným stavom „Ženatý/Vydatá“, 

„Slobodný/Slobodná“, a „Vdovec/Vdova“ je zaznamenaný i na úrovni krajskej (Graf 6, Graf 7).    

 
Graf 6: Štruktúra prisťahovaných do Trnavského kraja v rokoch 1996, 1999, 2002 a 2005 [IS JIS] 

 

 

 

Graf 7: Štruktúra odsťahovaných z Prešovského kraja v rokoch 1996, 1999, 2002 a 2005 [IS JIS] 
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7.3 Štruktúra migrantov pod ľa počtu detí 

Analýza migrantov na základe počtu detí bola vytvorená tak ako v prípade analýzy 

migrantov podľa rodinného stavu zo súboru migrantov, v ktorom sa nachádzajú viac ako 

18 roční migranti.  

Najvyšší podiel na migračných procesoch predstavujú migranti, ktorí nemajú deti. V roku 

1996 tento podiel predstavoval takmer 45 %, v roku 2005 sa mierne znížil. Vyrovnané skupiny 

predstavujú migranti s jedným a dvoma deťmi v celom sledovanom období. Migračná aktivita 

osôb s vyšším počtom detí výrazne klesá.    

 
Graf 8: Štruktúra migrantov podľa počtu detí v rokoch 1996, 1999, 2002 a 2005 [IS JIS] 

 

Migranti s troma deťmi predstavujú približne 8 % a skupina migrantov s viac ako štyrmi 

deťmi predstavuje menej ako 5 % podielu uskutočnených migrácií v sledovanom období.   

Zmeny v podieloch jednotlivých skupín migrantov podľa počtu detí vo všetkých rokoch 

sledovaného obdobia sú uvedené v prílohe 4. 

Na nasledujúcich grafoch sú zobrazené podiely migrantov podľa počtu detí v Trnavskom 

a Prešovskom kraji. V Trnavskom kraji je vývoj počtu imigrantov podobný ako 

v celoslovenskom meradle, no v prípade emigrantov z Prešovského kraja skupina bezdetných 

migrantov predstavuje viac ako 50 % podiel. 
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Graf 9: Štruktúra imigrantov do Trnavského kraja podľa počtu detí v rokoch 1996, 1999, 2002 a 2005 

[IS JIS] 

 
Graf 10: Štruktúra emigrantov z Prešovského kraja podľa počtu detí v rokoch 1996, 1999, 2002 a 2005 

[IS JIS] 
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7.4 Štátne občianstvo migrantov 

Štátna príslušnosť hovorí o príslušnosti občana k štátu, na základe ktorej  medzi štátom 

a občanom vzniká štátnoobčiansky vzťah, t.j. práva a povinnosti má aj štát aj občania.  

Občianstvo sa pri migrácii začalo sledovať od roku 2004. V IS JIS sa štátna príslušnosť eviduje 

pri všetkých osobách od jeho zavedenia do prevádzky. V sledovanom období vnútorných 

migrácií výrazne dominuje slovenská štátna príslušnosť až 98,5 %.   

 

Tabuľka 9: Štátne občianstvo migrantov  v rokoch 1996-2006 [IS JIS] 

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ Absolútny počet Relatívny počet 
Bulharsko 329 0,04% 

Česko 983 0,11% 

Čína 1270 0,14% 

Ostatné 7076 0,79% 

Rusko 904 0,10% 

Slovensko 883852 98,56% 

Ukrajina 1338 0,15% 

Vietnam  1002 0,11% 

SPOLU 896754 100% 
 

Rovnaký podiel štátneho občianstva pri migráciách na krajskej úrovni je uvedený 

v tabuľke 10. 

Tabuľka 10: Štátne občianstvo emigrantov z Prešovského a imigrantov do Trnavského kraja [IS JIS] 

ŠTÁTNA 
PRÍSLUŠNOSŤ 

Trnavský kraj Prešovský kraj 
Absolútny počet Relatívny počet Absolútny počet Relatívny počet 

Bulharsko 4 0.01% 0 0% 
Česko 21 0.07% 16 0.07% 

Čína 58 0.21% 12 0.05% 

Ostatné 164 0.56% 86 0.37% 

Rusko 15 0.05% 28 0.12% 

Slovensko 28959 98.85% 22987 99.24% 

Ukrajina 15 0.05% 28 0.12% 

Vietnam  59 0.20% 7 0.03% 

SPOLU 29295 100% 23164 100% 

 

7.5 Národnostná štruktúra migrantov 

Národnosťou sa rozumie  príslušnosť obyvateľa k národu alebo k etnickej skupine.  

Pri sledovaných vnútorných migráciách v Slovenskej republike sa na nich z 88 % podieľa 
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obyvateľstvo slovenskej národnosti, druhú významnú skupinu predstavuje národnosť maďarská, 

predstavuje približne 9 %. 

 

Tabuľka 11: Národnostná štruktúra migrantov v rokoch 1996-2006 [IS JIS] 

NÁRODNOSŤ Absolútny počet Relatívny počet 

Česká 6371 0,71% 

Čínska 2183 0,24% 

Maďarská 80093 8,93% 

Ostatné 16598 1,85% 

Rómska 189 0,02% 

Slovenská 785644 87,61% 

Ukrajinská 3691 0,41% 

Vietnamská 1985 0,22% 

SPOLU 896754 100% 
 

Do Trnavského kraja sa prisťahovalo v sledovanom období 85 % obyvateľov slovenskej 

národnosti a takmer 12 % obyvateľov národnosti maďarskej. Oproti tomu vysťahovaní 

z Prešovského kraja predstavujú takmer homogénnu skupinu obyvateľov slovenskej národnosti. 

 

Tabuľka 12: Národnosť emigrantov z Prešovského kraja a imigrantov do Trnavského kraja [IS JIS] 

NÁRODNOSŤ Trnavský kraj Prešovský kraj 
Absolútny počet Relatívny počet Absolútny počet Relatívny počet 

Česká 234 0.80% 82 0.35% 

Čínska 66 0.22% 29 0.12% 

Maďarská 3441 11.75% 118 0.51% 

Ostatné 475 1.62% 392 1.69% 

Rómska 2 0.01% 12 0.05% 

Slovenská 24917 85.05% 22325 96.40% 

Ukrajinská 41 0.14% 193 0.83% 

Vietnamská 119 0.41% 13 0.05% 

SPOLU 29295 100% 23164 100% 

 

7.6 Štruktúra migrantov pod ľa dosiahnutého vysokoškolského vzdelania   

Nasledujúca časť popisuje počet migrantov na základe absolvovania vysokej školy. 

Najvyšší počet vysokoškolsky vzdelaných prisťahovaných je v Bratislavskom kraji, kde počet 

za rok 1996  predstavuje  približne 21 % (Obrázok 7). V roku 2005 sa ich podiel zvýšil až 

na 30 % (Obrázok 8). Dôvodom najvyššieho počtu vysokoškolsky vzdelaných imigrantov 

do Bratislavského kraja je dostatok pracovných príležitostí, ktoré priťahujú migrantov a taktiež 
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najvyšší počet vedecko-výskumných inštitúcií, ktoré sa v kraji nachádzajú. Mapy znázorňujúce 

vývoj počtu odsťahovaných z krajov SR v roku 1996 a 2005 sa nachádzajú v prílohe 5 a 6.   

 

Obrázok 7: Štruktúra prisťahovaných podľa VŠ vzdelania v roku 1996 [IS JIS] 

 

 
Obrázok 8: Štruktúra prisťahovaných podľa VŠ vzdelania v roku 2005 [IS JIS] 
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7.7 Štruktúra migrácii  pod ľa mesiacov v roku  

Nasledujúci skladaný pruhový graf je výsledkom analýzy uskutočnených (resp. 

zaevidovaných) migrácií v celom sledovanom období v jednotlivých mesiacoch kalendárneho 

roka. Najvyšší počet migrácií sa odohráva v mesiaci január, mesiace s najnižším počtom sú 

december a apríl. Druhý vrchol na grafe vytvárajú migrácie uskutočnené v jesenných mesiacoch 

september, október, ktorým predchádza kontinuálny nárast počtu migrácií od mesiaca júl.  

 
Graf 11: Štruktúra migrácií podľa mesiacov v roku [IS JIS] 

7.8 Štruktúra migrantov pod ľa produktivity  

V grafe 12 sú znázornené počty migrácií v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia 

podľa produktivity migrantov. Migranti boli rozdelení do skupín podľa produktivity podľa [16]. 

Výsledky analýzy potvrdzujú už spomenuté fakty v predchádzajúcich kapitolách. Vo všetkých 

rokoch dominujú v počte migrácií ženy v produktívnom veku. Za nimi nasledujú v počte 

migrácií muži produktívneho veku. Tretiu najpočetnejšiu skupinu tvoria migranti 

v predproduktívnom veku. Najmenej početná skupina migrácií bola uskutočnená mužmi 

v postproduktívnom veku. Od začiatku sledovaného obdobia až do roku 2006 je zreteľný nárast 

počtu migrantov hlavne u ženskej časti populácie.   
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Graf 12: Štruktúra migrantov podľa produktivity [IS JIS] 
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8 VZDIALENOSTNÉ CHARAKTERISTIKY MIGRÁCIE 

Cieľom nasledujúcich analýz je zmapovať zmeny v prekonaných vzdialenostiach 

pri prisťahovaní do Trnavského a vysťahovaní z Prešovského kraja v rokoch 1996 až 2006. 

Základom vzdialenostných analýz migrácie bola charakteristika všetkých ôsmich krajov SR 

podľa  typov migrácie – migrácia vnútri kraja, migrácia do kraja a migrácia z kraja. Vo všetkých 

prípadoch bol podiel vnútrokrajských migrácií najvyšší. Výsledkom vytvorených charakteristík 

jednotlivých migrácií bola selekcia dvoch krajov – Trnavského a Prešovského. V týchto dvoch 

krajoch za sledované obdobie prebiehajú výrazne diferencované migračné procesy. V tabuľke 

8 je možné sledovať nárast prisťahovaných osôb do Trnavského kraja, ktorý sa za posledné 

decénium zvýšil približne o 6,5 %. Migrácia v rámci kraja predstavuje viac než polovicu 

uskutočnených migrácií, naopak migrácie mimo kraj majú klesajúcu tendenciu.  

Tabuľka 13:Vývoj migračného chovania v Trnavskom kraji v rokoch 1996, 1999, 2002 a 2005 

TRNAVSKÝ KRAJ 
Migrácia 

v rámci kraja do kraja mimo kraj celkom 

Počet 

1996 5273 1894 1931 9098 
1999 5144 2629 1971 9744 
2002 6555 2424 1841 10820 
2005 6373 3282 2367 12022 

Podiel 
migrantov 

1996 58,0% 20,8% 21,2% 100% 
1999 52,8% 27,0% 20,2% 100% 
2002 60,6% 22,4% 17,0% 100% 
2005 53,0% 27,3% 19,7% 100% 

[IS JIS] 

Výsledky analýzy migrácií v Prešovskom kraji sa nachádzajú v tabuľke 14. I v tomto 

prípade najvyšší podiel uskutočnených migrácií predstavujú vnútrokrajské migrácie, ktorých 

podiel v sledovanom období kolíše v intervale 63 % až 70 %. Počet prisťahovaných do kraja 

klesá a naopak zvyšuje sa počet vysťahovaných osôb. Podiel migrácií mimo kraj sa zvýšil 

za sledované obdobie približne o 8 %.   

Tabuľka 14:Vývoj migračného chovania v Prešovskom kraji v rokoch 1996,1999, 2002 a 2005 

PREŠOVSKÝ KRAJ 
Migrácia  

v rámci kraja do kraja mimo kraj  celkom 

Počet 

1996 6677 1521 1528 9726 
1999 6984 1677 1831 10492 
2002 7630 1367 1874 10871 
2005 7945 1649 2960 12554 

Podiel 
migrantov 

1996 68,7% 15,6% 15,7% 100% 
1999 66,6% 16,0% 17,5% 100% 
2002 70,2% 12,6% 17,2% 100% 
2005 63,3% 13,1% 23,6% 100% 

[IS JIS]  



 

 

51

Nasledujúcim krokom analýzy bolo vytvorenie vzdialenostnej matice medzi dvoma 

bodovými vrstvami pomocou extenzie Hawth´s Analysis Tools. Extenzia Hawth´s Analysis 

Tools poskytuje analytický nástroj, ktorý vytvorí vzdialenostnú maticu medzi dvoma bodovými 

vrstvami. Bodové vrstvy predstavovali obce Prešovského kraja a obce mimo Prešovského kraja 

a v druhom prípade bodová vrstva obcí Trnavského kraja a obce mimo Trnavského kraja. V celej 

práci v prípade vzdialenosti berieme do úvahy euklidovskú vzdialenosť ťažísk obcí. 

8.1 Vzdialenostné charakteristiky imigrácie do Trnavského kraja 

Zmeny vo vývoji priemernej vzdialenosti imigrácie do Trnavského kraja v sledovanom 

období sa nachádza na grafe 13. Od roku 2002, kedy došlo k poklesu priemernej vzdialenosti 

imigrácie na 61,5 kilometrov dochádza k výraznému nárastu priemernej vzdialenosti. Od roku 

1996 sa priemerná vzdialenosť zvýšila na hodnotu necelých 80 kilometrov. 

 

Graf 13: Priemerná vzdialenosť imigrácie do Trnavského kraja [IS JIS] 

 

Trnavský kraj je špecifický pri sledovaní migračných procesov práve zvyšujúcim sa 

počtom prisťahovaných obyvateľov v priebehu sledovaného decénia. Nasledujúce histogramy 

popisujú vývoj zmien v prekonaných vzdialenostiach pri prisťahovaní do Trnavského kraja 

v roku 1996 a 2005 podľa vysokoškolského titulu. Vo všetkých prípadoch je dominantný jeden 

vrchol, ktorý zobrazuje najvyšší podiel prisťahovaných zo vzdialenosti 50-80 kilometrov, ktorý 

potvrdzuje prebiehajúce suburbanizačné procesy do širšieho zázemia Bratislavy, ktoré 

predstavujú okresy Trnavského kraja. U vysokoškolsky vzdelaných imigrantoch v roku 1996 sa 

nachádzajú na grafe intervaly bez hodnôt (200 km, 250 km) a výrazné lokálne maximum 
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vo vzdialenosti 270 kilometrov. V roku 2005 sa zvyšuje podiel imigrantov zo vzdialenejších 

oblastí.  

 

Graf 14: Vývoj imigrácie do Trnavského kraja [IS JIS] 

 

Histogramy znázorňujúce zmeny v migračnom chovaní imigrantov do Trnavského  kraja 

v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia sa nachádzajú v prílohe 7.  

Iným spôsobom znázornenia zmien migračných procesov prisťahovania do Trnavského 

kraja na základe vzdialenosti je nasledujúci kumulatívny histogram. V rokoch 1996 a 2005 

výrazne prevládajú migrácie na kratšie vzdialenosti, histogram má výraznú stúpajúcu tendenciu 

od počiatku. Ďalší priebeh má mierne stúpajúci charakter. Histogram zobrazujúci počet imigrácií 

na základe vzdialenosti v roku 2005 má zreteľný prudký nárast od počiatku, avšak počet migrácií 

zo vzdialenejších častí SR stúpol oproti roku 1996 takmer o polovicu.  
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Graf 15: Vývoj imigrácie do Trnavského kraja – kumulatívny histogram [IS JIS] 

 

Najväčšie priemerné vzdialenosti prekonávajú slobodní migranti, nasledujú vydaté a ženatí 

migranti. U obidvoch skupín od roku 2002 dochádza k zvyšovaniu priemernej vzdialenosti. 

Priemerná vzdialenosť u ostaných skupín migrantov podľa rodinného stavu je na grafe 16.  

 

 

Graf 16: Vývoj imigrácie do Trnavského kraja podľa rodinného stavu [IS JIS] 
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8.2 Vzdialenostné charakteristiky emigrácie z Prešovského kraja 

Dôvody pre výber Prešovského kraja pre vzdialenostné analýzy boli popísané v úvode 

kapitoly. Priemerná vzdialenosť emigrácie z Prešovského kraja v sledovanom období má 

narastajúci priebeh. Od roku 1996 sa priemerná vzdialenosť pri emigrácii z kraja zvýšila zo 124 

na 150 kilometrov. V roku 2006 klesla priemerná vzdialenosť o 10 kilometrov, avšak pokles je 

spôsobený napojením ohlasovní pobytu v Bratislave a tým spôsobeným skreslením počtu 

migrácií v tomto roku. 

Výsledky priemernej vzdialenosti prisťahovaných do Trnavského kraja a odsťahovaných 

z kraja Prešovského potvrdzujú významnosť migračných procesov, ktoré v krajoch prebiehajú. 

Priemerná vzdialenosť imigrácie do Trnavského kraja je takmer o polovicu menšia oproti 

emigrácii z Prešovského kraja, ktorá má od roku 2001 výrazný stúpajúci charakter.  

 
Graf 17: Priemerná vzdialenosť emigrácie z Prešovského kraja [IS JIS] 

 

Histogramy popisujú vývoj zmien v prekonaných vzdialenostiach pri odsťahovaní z kraja 

podľa rokov a vysokoškolského titulu. Vo všetkých prípadoch je výrazný vrchol, ktorý zobrazuje 

najvyšší podiel odsťahovaných do vzdialenosti  80 kilometrov. Táto vzdialenosť predstavuje 

emigrácia do Košického kraja. V roku 2005 je výrazný nárast podielu migrantov 

s vysokoškolským titulom, ktorý migrujú na dlhšie vzdialenosti. Na grafe s migrantmi 

s vysokoškolským titulom sa nachádzajú lokálne maximá vo vzdialenosti 270 a 330 kilometrov. 

Táto vzdialenosť popisuje migrantov, ktorí prekonávajú takmer celú republiku a migrujú 

do oblastí juhozápadného Slovenska – Bratislavského a Trnavského kraja. 
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Medzi dôvody stúpajúcej intenzity emigrácie je vysoká nezamestnanosť a nedostatok 

pracovných príležitostí v kraji. 

 

Graf 18: Vývoj emigrácie z Prešovského kraja [IS JIS] 

 

Histogramy znázorňujúce zmeny v migračnom chovaní emigrantov z Prešovského kraja 

v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia sa nachádzajú v prílohe 8.  

Kumulatívny histogram taktiež dokumentuje výraznú zmenu migračných procesov 

v Prešovskom kraji. V rokoch 1996 a 2005 výrazne prevládajú migrácie na kratšie vzdialenosti, 

histogram má výraznú stúpajúcu tendenciu od počiatku, čo predstavuje najkratšie vzdialenosti 

emigrácie. Histogram roku 1996 má od 80 kilometrov len mierne stúpajúci priebeh. V roku 2005 

prudký nárast od počiatku má kontinuálne stúpanie až po vzdialenosť 400 kilometrov. Počet 

migrácií do vzdialenejších častí SR stúpol oproti roku 1996 takmer o polovicu.  
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Graf 19: Vývoj emigrácie z Prešovského kraja – kumulatívny histogram [IS JIS] 

 

Najvyššie priemerné vzdialenosti prekonávajú pri vysťahovaní z Prešovského kraja 

migranti s rodinným stavom „Ženatý/Vydatá“, hneď za nimi nasledujú slobodní migranti. 

Klesajúcu tendenciu priemernej vzdialenosti aj v tomto prípade zapríčinili nesynchronizované 

pobyty v okresoch Bratislavy. Práve do Bratislavského kraja smeruje výrazný migračný tok 

z Prešovského kraja (bližšie v kapitole 9)    

 
Graf 20: Vývoj emigrácie z Prešovského kraja podľa rodinného stavu [IS JIS] 
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8.3 Skupiny migrantov s podobnou migračnou vzdialenosťou  

Skupiny migrantov s podobnou migračnou vzdialenosťou boli vytvorené pomocou 

analytického nástroja SPSS. V prílohe 9 až 12 sa nachádzajú stromy rozhodovania, ktoré 

pomocou zadaných faktorov delia pôvodný celok všetkých prípadov do niekoľkých podskupín. 

Výsledky sú sčasti zobrazené i v nižšie uvedených tabuľkách 8 a 9. Podskupiny sa ďalej vetvia, 

prípadne nevetvia, do ďalšej úrovne podskupín, dovtedy kým proces delenia neprispieva k ďalšej 

úrovni vysvetlenia. Stromy sa používajú pre popis lokálnych javov v dátach, ako je v tomto 

prípade vzdialenosť [8]. Pre popis dát ako celku, globálne javy, je vhodnejšie použiť regresný 

model. Algoritmov pre rozhodovacie stromy je mnoho, neexistuje všeobecné pravidlo, kedy aký 

typ algoritmu zvoliť – najlepšie býva vyskúšať ich niekoľko. Stromy sa rozdeľujú do dvoch 

typov – binárne a všeobecné. V binárnom strome z každého uzla vychádzajú práve dve vetvy. 

Pri vytváraní všeobecného stromu nie je počet vetví obmedzený.  

V tejto práci bol použitý algoritmus CART (Classification and Regression Tree), ktorý 

predstavuje úplný binárny algoritmus, ktorý delí dáta a vytvára homogénne podmnožiny, ktoré 

sú špecifické podobnou migračnou vzdialenosťou. Algoritmus je založený na počítaní miery 

diverzity („nečistoty“) uzla. Základom je snaha o maximalizáciu rozdielu medzi diverzitou 

rodičovského uzla a váženého súčtu dcérskych uzlov. 

 

( ) ( ) ( )[ ],..tImprovemen dcéraBwdivdcéraAwdivmatkadiv ba
+−=  

Rovnica 7: Princíp algoritmu CART [8] 

 

kde Impovement je miera diverzity uzla, div(matka) je diverzita rodičovského uzla, 

div(dcéraX) je diverzita X-tého dcérskeho uzla a wx  je váha x-tého uzla. 

 

8.3.1 Trnavský kraj 

V prípade rozhodovacieho stromu pre imigráciu do Trnavského kraja boli údaje rozdelené 

do skupín na základe faktorov: vek, pohlavie, rodinný stav, rok imigrácie, titul, počet detí a okres 

kam osoba migrovala.  

Na prvej úrovni delenia stromu dochádza k rozdeleniu kraja na dve skupiny okresov. 

Vetva, ktorá reprezentuje vzdialenosť okresov Galanta a Dunajská Streda sa ďalej delí podľa 

roku migrácie. Hranicou tejto vetvy je rok 2004. Migračná vzdialenosť, ktorú prekonali imigranti 

pred a v roku 2004 tvoria jednu skupinu. Nižšia úroveň tejto skupiny je delená na základe 

vysokoškolského titulu. Skupina bezdetných migrantov sa prisťahúva do Trnavského kraja 
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zo vzdialenejších častí SR ako skupina imigrantov s deťmi. Do kraja sa prisťahúvajú z väčších 

vzdialenosti vysokoškoláci do 37 rokov.  

Tabuľka 8: Klasifikačný strom Trnavského kraja. 

 
DS – Dunajská streda SE –  Senica N – Neuvedený 

GA – Galanta SI – Skalica Z/V – Ženatý/Vydatá 

HC –  Hlohovec TT – Trnava R – Rozvedený/Rozvedená 

PN -   Piešťany S – Slobodný/Slobodná V – Vdovec/Vdova 

 

  Imigrácie po roku 2004 sa na ďalšej úrovni delia podľa veku. I v tomto prípade je 

hraničný 36 rok veku migranta.  V nižšej úrovni sú dôležitými faktormi vysokoškolský titul 

a rodinný stav.  

Druhú vetvu rozhodovacieho stromu tvoria imigranti prisťahovaní do okresov Senica, 

Skalica, Piešťany, Trnava a Hlohovec. V obidvoch vetvách nižšej úrovne je dôležitá rola 

vysokoškolského vzdelania. V okrese Skalica sa na nižšej úrovni vysokoškolsky vzdelaní 

i imigranti bez vysokoškolského vzdelania delia podľa počtu detí. Rovnaký scenár delenia je aj 

na nižšej úrovni ostávajúcich okresov. Vysokoškoláci prisťahovaní do okresov Senica, Piešťany, 

Trnava a Hlohovec sa na nižšej úrovni delia podľa veku. Hranicu tvorí vek 30 rokov.   

Najväčšie vzdialenosti pri prisťahovaní (131 kilometrov) prekonávajú vysokoškolsky 

vzdelaní imigranti do 37 rokov, ktorí po roku 2004 smerujú do okresu Dunajská Streda. 

Z najkratšej vzdialenosti sa prisťahovali vysokoškolsky vzdelaní imigranti, starší ako 36 rokov. 

Priemerná vzdialenosť je 43 kilometrov a imigrácia sa uskutočnila pred rokom 2004.  

  

8.3.2 Prešovský kraj 

Údaje v rozhodovacom strome emigrácií z Prešovského kraja boli rozdelené do skupín 

s podobnou migračnou vzdialenosťou na základe faktorov: vek, pohlavie, rodinný stav, rok 
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imigrácie, titul, počet detí. V tomto prípade neboli medzi faktory zahrnuté okresy odkiaľ osoby 

migrovali, nakoľko kraj je tvorený až 13 okresmi.  

 

Tabuľka 9: Klasifikačný strom Prešovského kraja 

 
Vysvetlivky: viď Tabuľka 8. 

  
   Rola vzdelania na vzdialenosti emigrácie z Prešovského kraja hrá veľmi dôležitú úlohu, 

delí migrantov hneď v prvej úrovni delenia. Podskupina migrantov bez vysokoškolského titulu 

sa na nižšej úrovni vetví podľa počtu detí. Avšak obidve skupiny – bezdetní migranti a migranti 

s deťmi, sú na nižšej úrovni rozdelení podľa veku. Hranicou je vek 22 rokov. Na najnižších 

úrovniach uvedených v tabuľke sa vetvy potomkov vytvárajú na základe roku migrácie 

a v prípade bezdetných vysokoškolákov pod hranicou 23 rokov je dôležitý rodinný stav.  

Vysokoškolský emigranti sú na nižšej úrovni rozdelení na emigrácie po roku 2001 

a emigrácie pred a v roku 2001. Emigrácie uskutočnené pred rokom 2002 sa ďalej vetvia podľa 

pohlavia emigranta. Pri mužskej časti emigrantov je dôležitý rodinný stav, pri ženách vek. 

Emigrácie po roku 2001 sa na nižšej úrovni delia podľa veku. Veková skupina nad 40 rokov sa 

už ďalej nedelí.  

Najdlhšiu vzdialenosť pri emigrácii z Prešovského kraja prekonávajú vysokoškolsky 

vzdelaní migranti  po roku 2001, ktorí nemajú deti, príp. majú deti tri a ich vek je od 24 do 40 

rokov. Táto vzdialenosť predstavuje 204 kilometrov. Na najkratšiu vzdialenosť, 52 kilometrov, 

migrujú bezdetné vydaté a ženatí migranti bez vysokoškolského vzdelania vo veku menej ako 21 

rokov. Významné faktory, na základe ktorých sa migranti rozdelili do homogénnych skupín 

rozhodovacieho stromu sú vysokoškolské vzdelanie, rodinný stav a počet detí. Práve tieto 
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demografické a sociálne faktory budú  základom pre následnú vizualizáciu migračných tokov 

v práci.   
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9 VIZUALIZÁCIA MIGRA ČNÝCH TOKOV VYBRANÉHO 

ÚZEMIA 

       Výber územia pre následnú vizualizáciu migračných tokov je popísaný v úvode kapitoly 8.  

9.1 Výpočet váženého geografického ťažiska 

V tejto analýze sa skúma vývoj umiestnenia váženého geografického ťažiska migrantov 

prisťahovaných do Trnavského kraja a odsťahovaných z Prešovského kraja na začiatku a konci 

sledovaného obdobia. Prisťahovaní a odsťahovaní z kraja sú rozdelení podľa demografických 

a sociálnych faktorov, ktoré sú veľmi významné pri migračných procesoch. Sú výsledkom 

predchádzajúcej analýzy v kapitole 8.3.  

K výpočtu vážených geografických ťažísk bol použitý skript pre ArcView GIS 3.x [10]. 

Vstupom pre skript bola aktívna bodová vrstva priestorových stredov obcí Trnavského resp. 

Prešovského kraja. Bodové vrstvy obsahovali v atribútovej časti hodnoty váh. Váhy 

predstavovali počty prisťahovaných do obcí Trnavského kraja a počty odsťahovaných z obcí 

Prešovského kraja. Výsledkom skriptu je súčet vážených súradníc x, y  a suma všetkých váh, 

súradnice x, y váženého priestorového stredu a hodnoty smerodatnej odchýlky. 

      

9.1.1 Vážené geografické ťažisko prisťahovaných do Trnavského kraja  

Ako váhy boli použité počty prisťahovaných migrantov do Trnavského kraja, podľa 

nasledujúcich demografických a sociálnych  faktorov v roku 1996 a 2005:  

� slobodní migranti, 

� vydaté alebo ženatí migranti, 

� migranti s vysokoškolských vzdelaním, 

� migranti bez vysokoškolského vzdelania, 

� bezdetní migranti, 

� migranti s deťmi. 

Výsledky analýzy sú vizualizované na obrázku 14. Ťažiská všetkých skupín migrantov 

zaznamenali posun ku hranici s Bratislavským krajom. Jedným z dôvodov môže byť zvýšený 

počet prisťahovaní do Trnavy, Šamorína, Sládkovičova, Veľkého Medera, Serede a Galanty 

oproti roku 1996. Najvýznamnejší posun juhozápadným smerom je zaznamenaný u skupiny 

prisťahovaných s vysokoškolským vzdelaním. Ďalším z dôvodov prebiehajúcich procesov v kraji 

je proces emigrácie obyvateľov z Bratislavských okresov do širšieho zázemia. 
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Obrázok 9: Vývoj váženého ťažiska prisťahovaných do Trnavského kraja v roku 1996 a 2005 

 

9.1.2 Vážené geografické ťažisko vysťahovaných z Prešovského kraja 

Váhy pre vysťahovaných z Prešovského kraja boli použité počty vysťahovaných z obcí 

podľa demografických a sociálnych faktorov uvedených v predchádzajúcej kapitole.  

Posun ťažiska západným smerom od roku 1996 do roku 2005 je možné sledovať 

pri skupinách slobodných, bezdetných a migrantov bez vysokoškolských migrantov. Dôvodom 

môže byť zvyšujúci sa počet emigrácií z Popradu, Vysokých Tatier, Kežmarku a oblastí Spiša. 

Ťažisko váženého stredu vysokoškolských migrantov sa oproti roku 1996 posunulo v roku 2005 

severozápadným smerom. Severovýchodný posun je zaznamenaný u vydatých a ženatých 

migrantov. Obce s najvyšším počtom vysťahovaní predstavujú Prešov, Humenné, Bardejov,  

Vranov nad Topľou a Snina.    
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Obrázok 10: Vývoj váženého ťažiska vysťahovaných z Prešovského kraja v roku 1996 a 2005 

9.2 Výpočet smerodatnej elipsy 

 Na výpočet smerodatných elíps bol použitý skript v jazyku Avenue, naprogramovaný 

pre ArcView 3.x. Extenzia generuje nevážené smerodatné elipsy, zatiaľ čo pre prácu bolo 

potrebné vytvoriť vážené elipsy. Aby bolo možné využiť automatické generovanie elíps, výpočet 

bol pozmenený podľa [7]. Vstupom pre skript bola bodová vrstva, kde každému migrantovi 

odpovedal jeden bod. Bolo vytvorených toľko bodov o totožných súradniciach, koľko bolo 

migrantov v danej obci. Bolo vytvorených 12 smerodatných elíps pre prisťahovaných 

do Trnavského kraja a taký istý počet pre vysťahovaných z Prešovského kraja. Ako v prípade 

váženého geografického ťažiska boli analyzované dva roky, rok 1996 a 2005 a migranti boli 

rozdelení do 6 skupín (bližšie 9.1.1).       

Medzi výsledky skriptu  patria sumy pre násobky súradníc x * y, y * y, x * y, tangens, 

sínus a kosínus uhla natočenia, veľkosť uhla natočenia a dĺžky jednotlivých osí elipsy. 

Vytvorené osi smerodatnej elipsy sú uložené ako líniový prvok. 

 

9.2.3 Vážené smerodatné elipsy pre prisťahovaných do Trnavského kraja     

Na obrázku 16 sa nachádza výsledok vyššie uvedeného postupu tvorby smerodatných elíps 

pre prisťahovaných do Trnavského kraja v roku 1996 a 2005. Pri všetkých kategóriách 
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migrantov má hlavná poloos smerodatnej elipsy severojužný smer. V tomto smere sa nachádzajú 

obce kam sa migranti prisťahúvajú. Smer je daný pretiahlym tvarom kraja, ale i rozmiestnením 

osídlenia. Práve v severojužnom smere sa nachádzajú najčastejšie osídľované obce a najväčšie 

mestá kraja.   

 
Obrázok 11: Vážené smerodatné elipsy pre prisťahovaných do Trnavského kraja 

 

Najväčší rozptyl je zaznamenaný u skupiny migrantov s vysokoškolským vzdelaním. 

V roku 1996 sa obce prisťahovania nachádzali v severojužnom smere, avšak ťažisko mali 

severovýchodnejšie než ostatné skupiny migrantov. V roku 2005 sa ťažisko elipsy posunulo 

južnejšie a zmenilo sa natočenie elipsy západojužným smerom. Dôvodom môže byť osídľovanie 

južných častí Trnavského kraja, ktoré sa nachádzajú na západ od Bratislavy. Vo všetkých 

ostatných kategóriách sa natočenie elipsy v roku 2005 prejavilo severojužným smerom a ťažisko 

sa posunulo bližšie ku Bratislavskému kraju.    

 

9.2.4 Vážené smerodatné elipsy pre vysťahovaných z Prešovského kraja     

Výsledné vážené smerodatné elipsy pre odsťahovaných z Prešovského kraja sú na prvý 

pohľad viac rozptýlené v priestore, oproti elipsám pre prisťahovaných v Trnavskom kraji. Obce, 

z ktorých sa vysťahúvajú slobodní, vysokoškolsky vzdelaní a migranti s deťmi sa nachádzajú 

vo východozápadnom smere. Ťažiská elíps v týchto prípadoch sa posunuli v roku 2005 viac 
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na západ. Smer natočenia elíps, z ktorého sa vysťahúva najviac obyvateľov je daný jednak 

pretiahlym tvarom kraja. Taktiež na tejto línii leží Poprad, Spišská Nová Ves, Prešov, Humenné 

a Vranov nad Topľou, obce, z ktorých sa čoraz viac obyvateľov odsťahúva.  Vydaté, ženatí 

a migranti bez vysokoškolského vzdelania mali  podobný priebeh elíps v roku 1996 ako 

predchádzajúce skupiny. V roku 2005 sa u oboch skupín nenachádza výrazná závislosť v jednom 

smere - dĺžky polosí sú takmer rovnaké.         

 
Obrázok 12: Vážené smerodatné elipsy pre vysťahovaných z Prešovského kraja 

   

Obce, z ktorých sa vysťahúvajú bezdetní migranti v roku 1996 ležali rovnako ako 

u ostatných kategórií vo východozápadnom smere no v roku 2005 sa smer natočenia zmenil 

najvýraznejšie smeruje zo severovýchodu na juhozápad.   

 

9.3 Vizualizácia migračných tokov 

 Na vizualizáciu migračných tokov vo vybranom území SR bol použitý skript 

naprogramovaný v jazyku Avenue, ktorý bol pridaný ako extenzia do programu ArcView GIS 

3.x. Kartodiagramy sú vytvorené pre odsťahovaných z Prešovského a prisťahovaných 

do Trnavského kraja v podľa sociálnych a demografických kategórií.  
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9.3.5 Vizualizácia migračných tokov do Trnavského kraja 

Vo všetkých vytvorených kartodiagramoch, ktoré popisujú vývoj počtu prisťahovaných 

do Trnavského kraja môžeme prehlásiť, že v roku 2005 sa vo všetkých kategóriách osôb zvýšil 

počet prisťahovaných oproti roku 1996.  

Najväčší počet prisťahovaní do kraja v roku 1996 predstavujú migranti 

bez vysokoškolského vzdelania z Bratislavského kraja (obrázok 13 vpravo hore). Najväčší počet 

predstavuje najširšia stuha na mape. Za nimi nasledujú migranti s deťmi, bezdetní migranti, 

slobodní a vydaté či ženatí migranti. Najvyšší počet imigrantov predstavuje migračný tok 

z Bratislavského kraja. Okrem migrantov z Bratislavského kraja intenzívne toky predstavujú aj 

migranti z Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Intenzita tokov sa zmenšuje s narastajúcou  

vzdialenosťou.   

 

     
  

Obrázok 13: Stuhové kartodiagramy prisťahovaných do Trnavského kraja v roku 1996 
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Obrázok 14: Stuhové kartodiagramy prisťahovaných do Trnavského kraja v roku 2005 

 
 
 

Počet prisťahovaných v roku 2005 sa vo všetkých kategóriách zvýšil. Zvýšil sa nielen 

počet  imigrácií z okolitých krajov, ale zvyšuje sa počet prisťahovaných z väčších vzdialeností, 

čo je znázornené na obrázku 14.        

 

9.3.6 Vizualizácia migračných tokov z Prešovského kraja 

Najviac obyvateľov vo všetkých kategóriách sa vysťahúva do Košického kraja, ktorý 

susedí s Prešovským krajom. Druhé najvýznamnejšie migračné toky predstavujú emigranti, ktorí 

migrujú naprieč republikou do Bratislavského kraja (Obrázok 15). Intenzita v sledovanom 

období enormne narástla a výsledok nárastu počtu migrantov v roku 2005 je znázornený 

na obrázku 16. Zvyšujúcu sa intenzitu migrácie je možné sledovať ako do Košického kraja tak 

i do kraja Bratislavského vo všetkých kategóriách emigrantov.    
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Obrázok 15: Stuhové kartodiagramy odsťahovaných z Prešovského kraja v roku 1996 

 
Obrázok 16: Stuhové kartodiagramy odsťahovaných z Prešovského kraja v roku 2005 
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ZÁVER 

Cieľom práce bolo zhodnotiť proces vnútroštátnej migrácie v Slovenskej republike, 

z hľadiska času a priestoru a určiť vplyv demografických a sociálnych faktorov. Analýzy 

a následná vizualizácia migračných tokov spočívala v použití netradičných metód, ktoré 

poskytujú geografické informačné systémy.   

Úvod práce patril popisu a porovnaniu zdrojov demografických dát, ktoré sa nachádzajú 

na území SR. Výsledkom porovnania sú SWOT analýzy pre každý z demografických zdrojov, 

ktoré popisujú ich prednosti a nedostatky.  

Ďalšia časť práce bola zameraná na zhodnotenie demografického zloženia migrantov. 

V sledovanom období došlo k výraznému nárastu počtu migrácií i priemerného veku migrantov. 

Migrácia sa stáva selektívnejšou najmä pokiaľ ide o vekovú, sociálnu i profesijnú štruktúru 

migrantov, čo sa prejavuje výraznými rozdielmi v úrovni mobility jednotlivých zložiek 

populácie. Migrácii sa zúčastňujú hlavne obyvatelia v produktívnom veku. Zreteľný je aj nárast 

podielu starších vekových skupín obyvateľstva, čo potvrdzuje zmeny v tradičnom správaní, 

v zmysle rastu mobilnej schopnosti starších vekových skupín.   

Vzdialenostné analýzy migrácií popisujú významný proces, ktorý je možné sledovať 

pri prebiehajúcich migračných pohyboch. V sledovanom období  sa výrazne zvyšuje  migračná 

vzdialenosť v oboch analyzovaných krajoch, Trnavskom i Prešovskom. Priemerná vzdialenosť 

pri emigrácii z Prešovského kraja enormne narastá od roku 2001. Z pôvodnej hodnoty 

124 kilometrov sa zvýšila na hodnotu 150 kilometrov (v Trnavskom kraji z hodnoty 61,5 

na 80 kilometrov). Výsledky potvrdzujú myšlienku časopriestorovej konvergencie. 

Časopriestorová konvergencia tvrdí, že dochádza k zmenšovaniu významu vzdialenosti medzi 

lokalitami. Dôvodom sú technologické inovácie v doprave, ktoré jednotlivé lokality 

v časopriestore približujú. Autorom tejto myšlienky je britský sociológ Anthony Giddens. 

Najďalej sa odsťahúvajú z Prešovského kraja vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia produktívneho 

veku, čo spôsobuje „odliv mozgov“ z kraja. Na najkratšie vzdialenosti migrujú z kraja vydaté 

a ženatí migranti.  Je tu teda významný vplyv rodinného stavu na vzdialenosť migrácie. 

Do Trnavského kraja sa z najkratších a zároveň i z najdlhších vzdialeností prisťahúvajú 

vysokoškolsky vzdelaní migranti.      

Vytvorené vážené geografické stredy a smerodatné elipsy jednotlivých kategórií migrantov 

podľa demografických a sociálnych faktorov vo vybraných krajoch taktiež významne 

dokumentujú  zmeny v migračných procesoch v poslednom desaťročí. Obce Trnavského kraja, 

kam sa migranti sťahujú ležia v smere S-J, vážený geografický stred sa v roku 2005 posunul 
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oproti roku 1996 na západ, k hranici s Bratislavských krajom. Obce Prešovského kraja odkiaľ sa 

migranti sťahujú ležia v smere V-Z a aj v tomto prípade sa vážený geografický stred posunul 

smerom na západ.   

V poslednej kapitole sú vizualizované migračné toky do Trnavského kraja a z kraja 

Prešovského. Najvýraznejší migračný tok do Trnavského kraja predstavujú migranti 

bez vysokoškolského vzdelania z Bratislavského kraja. Tok je najvýraznejší v roku 1996 

a v roku 2005 sa stáva ešte intenzívnejším. Najvýraznejšie migračné toky z Prešovského kraja 

predstavujú migranti bez vysokoškolského vzdelania do Košického kraja. Za ním nasledujú 

bezdetní migranti, migranti bez vysokoškolského vzdelania, vydaté a ženatí migranti do kraja 

Bratislavského. Intenzita migračných tokov z Prešovského kraja v roku 2005 výrazne vzrástla 

oproti roku 1996. 

Možným rozšírením práce je detailnejšia analýza a vizualizácia migračných tokov 

na úroveň obcí. Prostredníctvom týchto analýz by bolo možné potvrdiť prebiehajúce 

suburbanizačné a deurbanizačné procesy.     
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Príloha 2 – Popis tabuliek IS JIS 

Lokalita 
Popis Tabuľka lokalít (jednotný číselník IS JIS) 

Obsahuje informácie o obciach a častiach obcí v rámci SR a ČR (údaje o obciach v     
ČR nie sú aktualizované, sú z roku 1992).  
Ak kod_bl = kod_ob, tak sa jedná o obec, inak sa jedná o časť obce.  
História lokalít nie je evidovaná. Zmeny názvov lokalít nie sú zaznamenané. 
Všetky evidované pobyty v SR a ČR sú v evidencii uchované v aktuálnej podobe, 
teda ako súčasné adresy. 

Atribút kod_bl 
Primárny kľúč ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút kod_ob 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút kod_okr 
Popis Cudzí kľúč do číselníka okresov. 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút txt_bl 
Dátový typ NCHAR 
Dĺžka 30 
Atribút Statut 
Popis E = existujúca 

Z = zrušená 
Dátový typ CHAR 
Dĺžka 1 
Atribút kod_matr 
Popis Určuje matričný úrad, pod ktorý lokalita patrí. Tento matričný úrad je určený 

pomocou kod_bl, kde sídli. 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút kod_urad 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút kod_dane 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 

 
Okres 
Popis Tabuľka okresov (jednotný číselník) 

Obsahuje 3 typy okresov: 
- bývalé okresy ČR (platné do roku 1992) 
- bývalé okresy SR (platné v rokoch 1991-1996) 
- aktuálne okresy SR (platné od roku 1996) 
Typ okresu je možné určiť z hodnoty atribútu kod. 

Atribút Kod 
Popis 3000-3999 = bývalé okresy ČR (platné do roku 1992) 

5000-5999 = bývalé okresy SR (platné v rokoch 1991-1996) 
6000-6999 = aktuálne okresy SR (platné od roku 1996) 
 
Z aktuálnych okresov SR, je možné určiť ich kraj: 
6101 - 6108 = Bratislavský kraj 
6201 - 6207 = Trnavský kraj 
6301 - 6309 = Trenčiansky kraj  
6401 - 6407 = Nitriansky kraj 
6501 - 6511 = Žilinský kraj 
6601 - 6613 = Banskobystrický kraj 
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6701 - 6713 = Prešovský kraj 
6801 - 6811 = Košický kraj 

Primárny kľúč ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút txt 

 Popis Názov okresu 
 Jedinečnosť ÁNO 
Dátový typ VARCHAR 
Dĺžka 24, 
Atribút kod_st 
Popis 3000 - 3999 = bývalé okresy CŘ (platné do roku 1992) 

5000 - 5999 = bývalé okresy SR (platné v rokoch 1991-1996) 
Pomocný atribút určujúci príslušnosť do okresu do roku 1992 

Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút spz 

 Popis „štátna poznávacia značka“ 
Dátový typ CHAR 
Dĺžka 3 

 
 
Adresa 
Popis Tabuľka domov, slúži na zaznamenanie domov v SR a v zahraničí. Pri pobytoch v 

zahraničí nebýva spravidla zaznamenaná presná adresa (podľa stavu „C“ je 
pomocou atribútu id_lokalita previazaná s tabuľkou lokalita_c). 
Jedna budova môže mať viac vchodov (rôznych adries - orientačných čísel), a teda 
aj pcd. Tieto záznamy majú spoločné súpisné číslo. 
Tabuľka má asi 4 milióny záznamov (31.7.2006). 

Atribút pcd 
Popis počítačové číslo domu 

Uchovávané je ako integer, ale do reálneho pcd ho treba doplniť o 1 znak (0 .. 9, A), 
tak aby bolo celkovo deliteľné 11. 

Primárny kľúč ÁNO 
Dátový typ INT 
Atribút kod_bl 
Popis ID lokality, v ktorej sa dom nachádza. Má vždy určenú hodnotu, ktorá v závislosti 

od hodnoty atribútu stav určuje lokalitu z tabulky lokalita, alebo lokalita_c. 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút kod_ul 
Popis Má hodnotu 0, ak dom nemá určenú svoju ulicu.  
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ INT 
Atribút psc 
Popis Poštové smerovacie číslo - nie je vždy aktuálne. 

Vo formáte bez medzerníka po treťom znaku. Má mať vždy 5 znakov. Ak je kratšie, 
tak je nutné ho spredu doplniť znakmi "0". 

Dátový typ INT 
Atribút c_dom 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút c_or 
Popis Má hodnotu 0, ak dom nemá pridelené orientačné číslo. 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút druh_c_dom 
Popis E = evidenčné (pri výpise sa pridáva znak "E" za súpisné číslo) 

P = popisné (nevypisuje sa) 
Dátový typ CHAR 
Dĺžka 1 
Atribút znak_c_or 
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Popis Môže nadobúdať hodnoty A, B, .. Z, alebo " " (medzerník) ak dom nemá pridelený 
znak orientačného čísla. 

Dátový typ CHAR 
Dĺžka 1 
Atribút statut 
Popis stav domov: 

O = obývateľný/obývaný 
N = neobývateľný/neobývaný 
X = zrušený, ale podľa evidencie niekým obývaný 
0 .. 9 (všetky hodnoty majú spoločný význam) = totálne zrušený, určený len na 
prehliadanie (história) 
C = dom v cudzine 
Ak je stav domu "C", tak atribút id_lokalita označuje lokalitu z tabuľky C_lokalita. 

Dátový typ CHAR 
Dĺžka 1 
Atribút zdrav_ob 
Popis ID lokality, do zdravotného obvodu ktorej dom spadá. 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút voleb_ob 
Popis ID lokality, do volebného obvodu ktorej dom spadá. 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút kod_policie 
Cudzí kľuč ANO 
Dátový typ SMALLINT 
 

Osoba 
Popis Tabuľka osôb. 

Obsahuje záznamy pre všetky osoby evidované v registri obyvateľov. I pre osoby, 
ktoré sa do registra dostali na základe vzťahu ku inej evidovanej osobe. 
Sú tu zaznamenané základné atribúty osoby - tie, ktoré sa zaznamenávajú ku každej 
evidovanej osobe. Pre vybrané osoby je možné nájsť ďalšie atribúty v tabuľke 
vlastných osôb (osoba_vl). 
Tabuľka má asi 7,5 milióna záznamov (31.7.2006). 

Atribút pco 
Popis počítačové číslo osoby 
Primárny kľúč ÁNO 
Dátový typ INT 
Atribút jm 
Popis Kód mena osoby. Má hodnotu = 0, ak meno nie je známe. 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ INT 
Atribút pr 
Popis Kód priezviska osoby. Má hodnotu = 0, ak priezvisko nie je známe. 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ INT 
Atribút rpr 
Popis Kód rodného priezviska osoby. Má hodnotu = 0, ak rodné priezvisko nie je známe. 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ INT 
Atribút rc_pohl 
Popis pohlavie osoby, možné hodnoty: 

M = muž 
Z = žena 

Dátový typ CHAR 
Dĺžka 1 
Atribút rc_datum 
Popis Dátum narodenia je číslo v tvare RRRRMMDD, kde RRRR je rok, MM je mesiac a 

DD je deň narodenia osoby. 
Dátový typ INT 
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Atribút rc_konc 
Popis Koncová časť rodného čísla 

Má hodnotu = 0, ak rodné číslo osoby nie je známe. 
Pred toto číslo je potrebné ešte doplniť nuly, tak aby: 
do 31.1.1953 malo tri znaky 
od 1.1.1954 má štyri znaky 

Dátový typ SMALLINT 
Atribút typ_osoby 
Popis typ osoby - bitová mapa 

1.bit (1) = osoba odsťahovaná 
2.bit (2) = väzobný partner 
3.bit (4) = väzobný rodič 
4.bit (8) = trvalý pobyt 
5.bit (16) = prechodný pobyt 
6.bit (32) = väzobné dieťa 
7.bit (64) = mŕtva osoba (možné zistiť aj z hodnoty atribútu stav) 
8.bit (128) = osoba v sťahovaní (tento stav ostáva iba pri chybe transakčného 
spracovania) 
hodnotu typu: 
1 - 4095 majú občania SR s trvalým pobytom v SR 
4096 - 8191 majú občania SR s trvalým pobytom v zahraničí 
8192 a viac majú cudzinci s pobytom v SR 

Dátový typ SMALLINT 
Atribút rc_prizn 
Popis Príznak rodného čísla 
Dátový typ SMALLINT 
 

Archiv 
Popis Tabuľka histórie zmien vybraných atribútov osôb. 

Tabuľka má asi 36 milióna záznamov (31.7.2006). 
Atribút pco 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ INT 
Atribút polozka 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút typ_zmeny 
Popis Identifikátor typu zmeny, ktorá bola zaevidovaná. 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút zavedeno 
Popis Dátum a čas zadania zmeny používateľom do IS. 
Dátový typ DATETIME 
Atribút ucinnost 
Popis Dátum účinnosti zavedenej zmeny. 

Napr. pri dátume straty občianskeho preukazu je to dátum tejto straty, nie jej 
nahlásenie, resp. zaevidovania. 

Dátový typ DATE 
Atribút minuly_obsah 
Popis Pôvodná hodnota menenej položky v textovej podobe. 

V prípade zmeny položky z číselníka (uloženého v samostatnej tabuľke, ako napr. 
meno osoby) je obsahom textová hodnota z číselníka. 
V prípade zmeny položky, ktorá nemá svoj číselník (význam hodnoty je súčasťou 
kódu aplikácií, ako napr. stav osoby) je obsahom kód, ktorý sa v takejto položke pri 
osobe uchováva. 

Dátový typ VARCHAR 
Dĺžka 30 
Atribút operator 
Popis Kód používateľa, ktorý záznam vložil 
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Cudzí kľúč ANO 
Môže byť NULL ÁNO 
Dátový typ INT 

 
Osoba_vl 
Popis Tabuľka vlastných osôb. 

Každá evidovaná osoba má svoj záznam v tabuľke osôb.  
Evidované osoby, ktoré mali niekedy trvalý pobyt na území SR (prípadne ČSSR, 
ČSFR), alebo sú osobami prevzatými z evidencie pobytu cudzincov, alebo z 
evidencie cestovných dokladov, majú svoj záznam aj v tabuľke vlastných osôb. 
Tabuľka má asi 6,5 milióna záznamov (31.7.2006). 

Atribút pco 
Primárny kľúč ÁNO 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ INT 
Atribút stat_prisl 
Cudzí kľúč ÁNO  
Dátový typ SMALLINT 
Atribút lok_nar_umr 
Popis Ak je osoba evidovaná ako živá, tak určuje lokalitu (obec, resp. časť obce) 

narodenia. 
Ak je osoba evidovaná ako mŕtva (stav=6), tak určuje lokalitu (obec, resp. časť 
obce) úmrtia. 
Táto lokalita nemusí byť v tabuľke lokalít (zahraničie, historická adresa). Vtedy má 
atribút hodnotu = 0. 

Dátový typ SMALLINT 
Atribút narodnost 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút typ_pobytu 
Popis možné hodnoty: 

0 = platný trvalý pobyt (TP) 
2 = posledný známy TP, občan dlhodobo v zahraničí 
3 = posledný známy TP, občan v súčasnej dobe bez TP 
4 = posledný známy TP, občan v súčasnej dobe bez TP a mimo republiku 
5 = posledný známy TP, dlhodobý pobyt cudzinca 
6 = TP cudzinca 
7 = povolený pobyt utečenca 
8 = TP v cudzine z evidencie cestovných dokladov 

Dátový typ CHAR 
Dĺžka 1 
Atribút pcd 
Popis Počítačové číslo domu pobytu osoby - je to cudzí kľúč na tabuľku adresa. 
Dátový typ INT 
Atribút tp_od 
Môže byť NULL ÁNO 
Dátový typ DATE 
Atribút rodin_stav 
Popis 0 = neuvedený 

1 = slobodný / slobodná 
2 = ženatý / vydatá 
3 = rozvedený / rozvedená 
4 = vdovec / vdova 
5 = druh / družka - nepoužívané 
6 = mŕtvy 

Dátový typ CHAR 
Dĺžka 1 
Atribút stav_od 
Popis Dátum poslednej zmeny stavu osoby (atribút stav) 
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Môže byť NULL ÁNO 
Dátový typ DATE 
Atribút system_priznak 
Popis možné hodnoty: 

0 = osoba odrevidovaná (po veľkej revízii) 
1 = osoba čiastočne odrevidovaná (po malej revízii) 
2 = osoba neodrevidovaná (údaje nie sú z nejakého dôvodu hodnoverné) 
Malá revízia zahŕňa overenie údajov: 
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum a miesto 
narodenia, titul, adresa pobytu, typ pobytu, dátum začiatku pobytu, národnosť, 
štátne občianstvo, okres narodenia (v prípade narodenia v zahraničí je to štát 
narodenia) 
Veľká revízia zahŕňa overenie údajov: 
všetky z malej revízie + 
údaje o partnerovi, deťoch, rodičoch, aktuálnom občianskom preukaze, obmedzení 
spôsobilosti, zákaze pobytu 

Dátový typ CHAR 
Dĺžka 1 
Atribút odkaz1 
Popis Bitová mapa 
Môže byť NULL ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút odkaz2 
Popis Bitová mapa 
Môže byť NULL ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút odkaz3 
Popis Bitová mapa 
Môže byť NULL ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
 

Ar_li_do 
Popis Tabuľka pobytov osoby. 

Uchováva aktuálne prechodné pobyty a historické trvalé pobyty osôb. 
Tabuľka má asi 2,9 milióna záznamov (31.7.2006). 

Atribút pco 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ INT 
Atribút pcd 
Popis Počítačové číslo domu pobytu osoby - je to cudzí kľúč na tabuľku adresa 
Dátový typ INT 
Atribút typ_pobytu 
Popis všetky pobyty osoby okrem aktuálnych trvalých pobytov, teda: 

1 = prechodný pobyt 
2 = posledný známy TP, občan dlhodobo v zahraničí 
3 = posledný známy TP, občan v súčasnej dobe bez TP 
4 = posledný známy TP, občan v súčasnej dobe bez TP a mimo republiku 
5 = posledný známy TP, dlhodobý pobyt cudzinca 
6 = TP cudzinca 
7 = povolený pobyt utečenca 
8 = TP v cudzine z evidencie cestovných dokladov 

Dátový typ CHAR 
Dĺžka 1 
Atribút pobyt_od 
Môže byť NULL ÁNO 
Dátový typ DATE 
Atribút pobyt_do 
Môže byť NULL ÁNO 
Dátový typ DATE 
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Atribút zavedeno 
Popis Dátum a čas zadania zmeny používateľom do IS. 
Môže byť NULL ÁNO 
Dátový typ DATETIME 
Atribút operator 
Popis Kód používateľa, ktorý záznam vložil. 
Cudzí kľúč ANO 
Môže byť NULL ÁNO 
Dátový typ INT 
 

Jmeno 
Popis Tabuľka mien osôb. 

Uchováva zoznam všetkých rôznych mien v centre evidovaných osôb. 
Ak má osoba meno zložené z viacerých slov, tak je toto evidované ako jeden 
záznam. 

Atribút kod 
Popis Identifikátor mena (resp. zloženého mena) 
Primárny kľúč ÁNO 
Dátový typ INT 
Atribút txt 
Popis Meno osoby. 

Ak má osoba meno zložené z viac slov, tak sú jednotlivé slová oddelené 
medzerníkom. Celé meno je uložené ako jeden záznam. 
Ak má osoba meno zložené z viac mien, tak sú jednotlivé mená oddelené pomlčkou. 
Celé meno je uložené ako jeden záznam. 

Dátový typ VARCHAR 
Dĺžka 24 
Atribút kod_angl 
Popis Identifikátor mena (resp. zloženého mena) bez interpunkčných znamienok. 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ INTEGER 
 

Prijmeni 
Popis Tabuľka priezvisk osôb. 

Uchováva zoznam všetkých rôznych priezvisk a rodných priezvisk v centre 
evidovaných osôb. 
Ak má osoba priezvisko (resp. rodné priezvisko) zložené z viac slov, tak je toto 
evidované ako jeden záznam. 
Priezvisko sa skladá z dvoch častí char(6) a char(30). 
Tabuľka má asi 869 tisíc záznamov (31.7.2006). 

Atribút kod 
Popis Identifikátor priezviska (resp. zloženého priezviska). 

Kódovanie číselníkov priezvisk nie je centralizované, teda okres môže mať pre to 
isté priezvisko určený iný identifikátor ako centrum. 

Primárny kľúč ÁNO 
Dátový typ INTEGER 
Atribút txt_zac 
Popis Prvých 6 znakov priezviska alebo rodného priezviska osoby. 

Ak má niektorá evidovaná osoba priezvisko, alebo rodné priezvisko zložené z 
viacerých slov, tak je toto zložené priezvisko evidované spolu ako jeden záznam 
(slová sú oddelené medzerníkom alebo pomlčkou). 

Dátový typ NCHAR 
Dĺžka 6 
Atribút txt_zbyt 
Popis Zostávajúcich 30 znakov priezviska alebo rodného priezviska osoby. 

Ak má niektorá evidovaná osoba priezvisko, alebo rodné priezvisko zložené z 
viacerých slov, tak je toto zložené priezvisko evidované spolu ako jeden záznam 
(slová sú oddelené medzerníkom alebo pomlčkou). 

Dátový typ NCHAR 
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Dĺžka 30 
Atribút kod_angl 
Popis Identifikátor priezviska (resp. zloženého priezviska) bez interpunkčných znamienok. 
Cudzí kľúč ÁNO 
Dátový typ INTEGER 
 

C_titulu 
Popis Tabuľka titulov (jednotný číselník) 
Atribút kod 
Primárny kľúč ÁNO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút txt 
Popis Názov titulu - obsahuje správnu veľkosť písmen (malé aj veľké). 
Dátový typ NVARCHAR 
Dĺžka 18, 
Atribút vaha 
Popis možné hodnoty: 1,2,3,4 

Tituly s váhou 1,2,3 sa píšu pred meno a s váhou 4 za meno. 
Akademické hodnosti (akademický architekt, maliar, sochár) majú váhu 2 a začínajú 
prefixom "akad.". Tieto tituly sa v dokladoch (občianskych preukazoch) tlačia do 
osobitných záznamov, pri mene sa nevypisujú. 

Dátový typ SMALLINT 
 

Titul 
Popis Tabuľka uchovávajúca väzby titulov na osobu. 
Atribút kod 
Cudzí kľúč ANO 
Dátový typ SMALLINT 
Atribút pco 
Cudzí kľúč ANO 
Dátový typ INTEGER 
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Príloha 3 – Štruktúra migrantov podľa rodinného stavu 

 

Príloha 4 – Štruktúra migrantov podľa počtu detí 
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Príloha 5 – Štruktúra odsťahovaných z krajov SR podľa VŠ vzdelania v roku 

1996 

 

Príloha 6 - Štruktúra odsťahovaných z krajov SR podľa VŠ vzdelania v roku 

2005 
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Príloha 7 – Imigrácie do Trnavského kraja podľa vzdialenosti 

 

Príloha 8 - Emigrácie z Prešovského kraja podľa vzdialenosti 
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Príloha 9 – Rozhodovací strom prisťahovaných do Trnavského kraja – I. časť 
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Príloha 10 – Rozhodovací strom prisťahovaných do Trnavského kraja – II. časť 
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Príloha 11 – Rozhodovací strom odsťahovaných z Prešovského kraja – I. časť  

 



 

 

90

Príloha 12 - Rozhodovací strom odsťahovaných z Prešovského kraja – II. časť  
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