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1. Cieľ výskumu 

Cieľom prebiehajúceho výskumu je vypracovanie demografickej prognózy ohľadne 

vývoja počtu žiakov zapísaných do 1. ročníka základných škôl na obdobie do roku 2040. 

Cieľom je v rámci toho načrtnúť budúci vývoj počtu žiakov zapísaných do škôl 

s vyučovacím jazykom slovenským, respektíve maďarským.  

 

2. Metódy 

 

Vypracovanie výskumu pozostáva z viacerých krokov:  

2.1. Potrebujeme mať celorepublikovú prognózu vývoja plodnosti žien v nasledujúcich 

desaťročiach. Vychádzame pritom z poslednej prognózy (z roku 2013) Slovenského 

štatistického úradu (ďalej len SŠÚ).1 Demografické prognózy spravidla počítajú s 3 

scenármi. Jeden scenár so strednými hodnotami (najpravdepodobnejší scenár), jeden s 

nízkymi a jeden s vysokými hodnotami. Vzhľadom na to, že pôrodnosť v meste Šamorín 

                                                 
1 Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060 Infostat VDC 

/https://www.google.sk/search?q=progn%C3%B3za+popula%C4%8Dn%C3%A9ho+v%C3%

BDvoja+slovenskej+republiky+do+roku+2060&oq=progn%C3%B3za+&aqs=chrome.4.69i5

7j0l5.7185j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8  
 



sa pohybuje okolo celoštátneho priemeru, resp. v posledných 6-8 rokoch mierne presahuje 

celoštátne trendy, v nastávajúcom období z troch možných scenárov so scenárom s 

nízkymi hodnotami nerátame. 

2.2. Musíme poznať počet ženskej populácie v plodnom veku (15-49 rokov), rozdelenej 

minimálne do päťročných vekových skupín. Ďalším ukazovateľom je počet narodení 

podľa pohlavia, resp. veku rodičiek. Na základe týchto ukazovateľov je možné vypočítať 

tzv. index úhrnnej plodnosti (ďalej ako TFR) pre jednotlivé roky.2         

 

2.3. Ak už poznáme počet žien v plodnom veku, resp. ich rozdelenie podľa päťročných 

vekových skupín pre konkrétny rok X, napr. pre rok 2017, ich počet v nasledujúcom roku 

ovplyvňujú tieto faktory: k danému počtu prirátame počet 14 ročných, resp. odrátame 

počet 49 ročných žien. Ďalej na základe tzv. tabuľky úmrtnosti vypracovanej SŠÚ 

odpočítame pravdepodobnosť úmrtia osôb podľa jednotlivých rokov veku. Táto hodnota 

je v prípade žien v plodnom veku veľmi nízka, počet ženskej populácie v plodnom veku 

ovplyvňuje iba v nepatrnej miere.3 Počet žien v plodnom veku okrem hore uvedených 

ovplyvňuje aj migračné saldo. T. j. aký bol v dôsledku migrácie prírastok, resp. úbytok 

počtu žien podľa jednotlivých vekových skupín. (Ak chceme predpovedať počet žien v 

plodnom veku na ďalších 20 rokov, tento výpočtový cyklus zopakujeme 20 krát).  

 

2.4. Z prognózy uvedenej v poznámke pod čiarou k odkazu č. 1 vyplýva okrem TFR aj 

očakávaný vývoj vekovo špecifickej miery pôrodnosti. Inými slovami ako sa bude vyvíjať 

počet narodení v prípade jednotlivých vekových skupín.  

 

2.5. Teraz už máme k dispozícii nasledovné hodnoty: 

a) hodnoty TFR na základe prognózy SŠÚ,  

b) počet žien v plodnom veku a ich rozdelenie podľa jednotlivých vekových skupín,  

c) očakávaný vývoj vekovo špecifickej miery pôrodnosti, 

d) z tabuľky úmrtnosti vývoj pravdepodobnosti úmrtia podľa jednotlivých vekových 

skupín.  

 

                                                 
2 Priemerný počet pôrodov v ženskej populácii v plodnom veku. Na udržiavanie populácie v strednodobom horizonte musí saldo dosiahnuť úroveň 

2,1 alebo sa k tomu priblížiť, iba v takom prípade je možné zabezpečiť nahradenie dvoch rodičov, tých, ktorí predčasne zomreli a neplodných 
jedincov. Ak fertilita jed pod úrovňou 1,3, očakáva sa náhly úbytok populácie a v dohľadnom čase aj jej úplné zmiznutie. 
3 Počet 32 ročných žien sa znížil o 1%, počet 49 ročných žien cca o 2,7% od narodenia.  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9leksz%C3%A1m&action=edit&redlink=1


Na základe týchto údajov môžeme vypočítať pravdepodobný počet narodení rok dopredu, 

a započítaním tejto hodnoty do výpočtu pre ďalší rok máme možnosť vyhotoviť prognózu 

zopakovaním výpočtu až na 20 rokov. Avšak do tohto výpočtu ešte nie je zahrnuté 

migračné saldo ovplyvňujúce predpokladaný počet narodení. Teda získané výsledky bude 

potrebné ešte korigovať s touto hodnotou.  

e) z programu  datacube s údajmi pre jednotlivé vekové skupiny  

 

2.6. Vypočítanie vplyvu migrácie znamená osobitnú úlohu.(Viď bod 4.2.) 

 

2.7. Podľa predpovedí pôrodnosti je možné na základe počtu detí dovršujúcich 6. rok veku 

vypočítať počet detí, ktoré majú byť zapísané do školy. Miera odchýlky sa dá 

predpovedať na základe rozdielu medzi týmito dvomi ukazovateľmi v predchádzajúcich 

rokoch.  

 

3. Disponibilné zdroje: 

Pri vypracovaní prognózy sme mali k dispozícii nasledovné zdroje:  

- Rozdelenie obyvateľstva Šamorína podľa pohlavia a päťročných vekových skupín v 

období 2000-2017.  

- Rozdelenie živonarodených detí podľa veku a národnosti rodičiek.  

- Zhrnuté údaje o migrácií v Šamoríne medzi 2000-2017 

- Migračné údaje v Šamoríne, národnosť, rozdelenie podľa päťročných vekových skupín.  

- Údaje o zapísaných deťoch do šamorínskych škôlok v rokoch 2018-2017  

- Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060 Infostat VDC 

- Tabuľky s údajmi úmrtnosti 

- Počet 6-ročných detí v Šamoríne 2011-2017 

 

 

4. Problémy 

V nasledujúcej časti uvádzame problémy, ktoré sťažovali vypracovanie prognózy, 

znižovali jej presnosť a predlžovali proces vypracovania.  

 

4.1. Pripravovaná prognóza skúma očakávaný vývoj pôrodnosti v malom meste. Keďže 

pracujeme so štatistickými metódami zakladajúcimi sa na pomerne nízkych číslach, 



rozptyl údajov a odchýlka od očakávaných hodnôt je výrazne vyššia, ako keď sa pracuje s 

celoštátnymi údajmi.  

 

4.2. Od SŠÚ sa nám podarilo získať oveľa menej údajov, ako sme žiadali (18 rokov), 

údaje boli poskytnuté iba za obdobie piatich rokov. Preto skúmané procesy odzrkadľujú 

skutočné trendy s nižšou presnosťou.  

 

4.3 SŠÚ poskytol žiadané údaje s viacmesačným omeškaním, čo spôsobilo významné 

oneskorenie vo vyhotovení prognózy.   

4.4. Počet detí zapísaných do školy sa trochu líši od počtu 6 ročných detí. (Neskorší 

nástup do školy, migrácia žiakov). 

 

5. Priebeh výskumu  

Pri výskume sme postupovali nasledovne:  

 - Skúmali sme vekové zloženie a plodnosť ženskej populácie vo veku 0-49 rokov.  

Graf F1. Z grafu vyplýva, že v najbližších rokoch sa očakáva veľmi výrazné zníženie 

počtu ženskej populácie v najplodnejšom veku (vo veku 25-29 a 30-34 rokov). Ich počet o 

10-15 rokov dosiahne minimum, následne sa očakáva veľmi pomalý nárast. Táto 

skutočnosť spôsobuje (môže spôsobiť) zároveň aj pokles počtu narodení. Počet žien v 

plodnom veku podľa veku sa uvádza v grafe F2, Zdroj: datacube. Graf F4 poskytuje 

informáciu o vývoji vekovo špecifickej miery pôrodnosti v Šamoríne v období od roku 

2000 do roku 2017.  

- Pre stanovenie predpokladaného počtu narodení okrem vekového rozloženia žien v 

plodnom veku a vekovo špecifickej miery pôrodnosti musíme zobrať do úvahy aj vplyv 

migrácie, ako aj predpokladaný nárast TFR v nastávajúcom období (celoštátna prognóza), 

a musíme rátať aj s veľmi nízkou úmrtnosťou. (Tabuľka úmrtnosti).  

 

Tabuľka č. 1 

Faktory ovplyvňujúce vývoj pôrodnosti:  

Počet narodení 

znižuje  zvyšuje  

Zníženie počtu žien v plodnom veku zvýšenie TFR  

Úmrtnosť  migračné saldo 

 

Pri analýze sme vypracovali 4 modely.  



1. Skúmali sme možný vývoj počtu narodení do roku 2040 v prípade, ak by sme nerátali s 

vplyvom migrácie. V tomto prípade sme počítali s dvomi scenármi TFR. (Demografické 

prognózy spravidla počítajú s 3 scenármi. Jeden scenár s nízkymi, druhý so strednými a tretí 

s vysokými hodnotami.) Vzhľadom na údaje pôrodnosti v Šamoríne sme so scenárom 

s nízkymi hodnotami nepočítali. Za najpravdepodobnejší scenár  považujeme nárast TFR na 

úrovni okolo stredného scenára, resp. na úrovni o niečo vyššej. (tabuľka č. 2) 

 

Tabuľka č.2 

Predpokladaný vývoj TFR 2018-2040 

TFR 2015-2017  2018,00 2020,00 2025,00 2030,00 2035,00 2040,00 

stredný  1,54 1,54 1,55 1,57 1,58 1,61 1,61 

vysoký  1,54 1,55 1,57 1,61 1,64 1,69 1,73 

 

Z údajov vyplýva, že v oboch prípadoch sa očakáva zníženie počtu narodení.  

Podľa najpravdepodobnejšieho stredného scenára (bez zohľadnenia vplyvu migrácie) sa 

očakáva spomaľujúce sa zníženie počtu narodení. V rámci skúmaného obdobia sa nárast 

neočakáva.  

 

Tabuľka č. 3a 

Očakávaný vývoj počtu narodení v rokoch 2018-2040 (scenár P1) 

Rok 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Počet 

narodení 
142 133 116 109 109 107 

 

V prípade scenára s vysokými hodnotami (bez migrácie) počet narodení v rokoch 2020-

2030 klesá, v rokoch 2030-2040 stagnuje, resp. v nepatrnej miere opäť stúpa.  

 

Tabuľka 3b  

Očakávaný vývoj počtu narodení v rokoch 2018-2040 (scenár P2)  

Rok 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Počet 

narodení 
144 134 119 113 114 116 

 

 

2. V ďalšej časti sme skúmali vývoj počtu narodení v prípade, ak počítame so stredným 

nárastom TFR a započítame do modelu aj vplyv migrácie. Musíme poznamenať, že údaje 



vývoja migračného salda v rozložení podľa päťročných vekových skupín máme k dispozícii 

iba na úrovni piatich rokov. Tieto údaje sme vážili hodnotami priemeru rokov 2000-2017. 

(Graf F1). Migračné údaje v skúmanom období neukazujú jednoznačný nárast, skôr môžeme 

spozorovať dynamické kolísanie údajov.  

Pozrime sa na vplyv migrácie na ženskú populáciu vo veku do 49 rokov podľa päťročných 

vekových skupín. (Graf F4). Môžeme vidieť, že najväčší nárast sa ukazuje vo vekových 

skupinách 20-39, resp. 0-4. Čiže nárast pochádzajúci z prílivu obyvateľstva priamo aj 

nepriamo ovplyvňuje počet detí školského veku. Priamo prostredníctvom detí predškolského 

veku, ktorí sa prisťahujú do mesta, a nepriamo nárastom počtu žien v plodnom veku.  

Teraz sa pozrime na to, ako ovplyvňuje vývoj počtu narodení zohľadnenie vplyvu migrácie. 

Rátali sme s dvomi variantmi migračného vplyvu.   

 

2.1. Počítame so strednou hodnotou, čiže s ,,určitým“ priemerom migrácie z rokov 2000 až 

2017. To znamená, že ak ku strednej úrovni pôrodnosti pripočítame „určitý” priemer migrácie 

z rokov 2000 až 2017, tak z údajov vyplýva, že počet očakávaných narodení v rokoch 2027-

2029 klesá na hodnotu okolo 129, následne mierne stúpa, v roku 2040 sa očakáva počet 

narodení okolo 140.  

 

2.2. V druhom prípade počítame s vyššou migráciou, s „určitým” priemerom z  rokov 2015-

2017, a k tomu pripočítame strednou migráciou. Poznamenávame hneď teraz, že prvý variant 

považujeme za najpravdepodobnejší.  

V tomto prípade musíme rátať s pomalým, miernym poklesom až do roku 2027 (hodnota 

okolo 142), následne sa očakáva priebežný nárast. V roku 2040 považujeme za 

pravdepodobný počet narodení v počte okolo 155.  
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 Z dostupných údajov je zrejmé, že v nasledujúcich desiatich rokoch musíme rátať so 

znížením počtom narodení, následne sa očakáva pomalý nárast. Okolo roku 2040 sa počet 

narodení bude pohybovať približne na úrovni súčasnej hodnoty.  

 

 

6. Očakávaný vývoj počtu žiakov navštevujúcich školy s vyučovacím jazykom 

slovenským a maďarským. 

 

Najprv sa pozrime na počet narodení v rokoch 2005-2011, na počet detí v 6. roku života a na 

údaje o ich zaškolení. Potom preskúmajme vývoj počtu zápisov do školy s vyučovacím 

jazykom slovenským a maďarským.. 

 

 

 



 

 

Tabuľka 4. 

Narodenia (2005-2012), počet 6-ročných detí (2011-2017), počet zapísaných detí v Šamoríne 

(2011-2018) 

Rok narodenia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet 
narodení 129 118 122 133 164 152 148 155 

6-roční 140 129 130 150 177 156 165 * 

Zapísaní žiaci 179 172 158 187 185 192 173 188 

 

Rozdiely, ktoré sa vykazujú medzi počtom v jednotlivých rokoch narodených detí a počtom 

detí o 6 rokov neskôr, vyplývajú z pozitívnej migrácie. Značné rozdiely v počte 6-ročných  

detí a (v tom istom roku) zapísaných detí sú ťažko definovateľné: pravdepodobne sú 

zapríčinené protirečivosťou údajov. 

 

Druhá časť našej prognózy sa zameriava na predpoveď očakávaného počtu žiakov 

navštevujúcich  školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Model prognóz sa 

do určitej miery líši od predošlého, lebo pri počte príslušníkov národnostných menšín treba 

zohľadniť aj protirečivosť údajov o národnostiach, ako aj proces zmeny národnej identity a 

asimilácie. Na mestskej úrovni nedisponujeme adekvátnymi opornými bodmi, ktoré by nám 

umožnili vytvoriť odhad miery týchto procesov.  T. j. nie sme spôsobilí dostatočne odhadovať 

tieto procesy, ale sa  snažíme  vylúčiť z nich vyplývajúce deformácie.  

 

Na vypracovanie prognóz zohľadňujúcich národnostné zloženie máme k dispozícii len 

veľmi málo údajov. Na jednej strane sú to údaje týkajúce sa národností z obdobia 2000-2017, 

vypracované SŠÚ na obdobie 5 rokov, na druhej strane sú určité údaje o vekovom rozložení 

na základe príslušnosti k národnosti známe len zo sčítania obyvateľstva, realizovaného v 10- 

ročných intervaloch. 

 

Preto pri prognózach na ďalších 5 rokov vychádzame z dostupných údajov za interval 5 rokov 

z obdobia 2000-2017,  a tak odhadujeme údaje chýbajúcich rokov a predpokladaný počet 

žiakov navštevujúcich slovenské a maďarské školy. Preto v intervale 5 rokov, lebo v danom 



roku narodené deti budú zaškolené v 6. roku života, ale nemôžeme počítať s tohtoročnými 

narodeniami a nedisponujeme  patričnými údajmi pre predbežné výpočty. 

 

5. tabuľka  

Počet maďarských narodení (2005-2011), počet maďarských 6-ročných a počet žiakov 

zapísaných do škôl s vjm v Šamoríne (2011-2017)  

Rok narodenia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Maďarské 
narodenia 68 59 57 58 66 57 58 62 

6-ročné deti 
 68 59 57 58 66 57 58 * 

Zapísaní žiaci 68 59 59 58 62 62 50 59 

 

6. tabuľka  

Počet slovenských narodení (2005-2011), počet slovenských 6-ročných a počet žiakov 

zapísaných do škôl s vjs  v Šamoríne  (2011-2017)  

Rok narodenia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenské 
narodenia 60 59 65 75 98 95 90 93 

6-ročné deti 78 77 83 93 115 113 108 * 

Zapísaní žiaci 111 113 99 129 123 130 123 129 

 

Pri prognóze počtu slovenských a maďarských školopovinných žiakov treba zohľadniť aj 

vplyv migrácie, ktorá je v prípade týchto dvoch národností diametrálne odlišná. Tento vplyv 

odhadujeme v prípade slovenskej a maďarskej národnosti na základe dostupných údajov z 

posledných 5 rokov. Preto údaje o 6-ročných žiakoch zahŕňajú aj zmeny vyplývajúce z 

migrácie, ale nedokážeme vyčísliť v dôsledku národnej identity medzičasom vzniknuté 

zmeny. Ak berieme do úvahy, že pravdepodobnosť úmrtnosti 0-6-ročných detí je veľmi nízka, 

(v jednotlivých ročníkoch 0,6 detí) je táto zložka zanedbateľná. 

 

Ďalším dôležitým momentom je, že údaje týkajúce sa národnej príslušnosti  sú  v prípade 

jednotlivých zberov údajov protirečivé. To znamená, že údaje o národnostiach poukazujú na 

tendenciu zmien, ale do určitej miery  sú odchylné od skutočných procesov. 

To jest, zápis národností detí narodených od slovenskej či maďarskej matky sa v značnej 

miere líši od skutočnosti. Časť detí narodených od maďarských matiek (predovšetkým v 

prípade miešaných manželstiev) sa do matriky zapíše ako Slovák. 



 

Ďalej časť maďarských detí (v celoslovenskom priemere 10-15%) navštevuje slovenské 

školy. V zanedbateľnom počte, je to len zlomok predošlého čísla, sa vyskytujú aj opačné 

prípady: deti s registrovanou slovenskou národnosťou sa dostanú do maďarskej školy. 

V prípade Maďarov je migračný rozdiel v prípade 0-6-ročných detí zanedbateľne nízky. 

(Preto nie sú rozdiely v odhadovanom počte maďarských narodení a odhadovanom počte 6-

ročných detí.) Pozri 5. tabuľku.  

V prípade slovenských detí je situácia úplne iná. V ročnom meradle zohľadňujúcom mieru 

migrácie   je počet 6-ročných detí o 18 viac než počet slovenských narodení. Zároveň ale 

podľa tabuľky 4 môže byť tento počet až o 1/3 nižší (11,6 detí). Celkovo je počet detí 

zapísaných do maďarskej školy o 1,6 % nižší ako počet maďarských narodení, kým počet 

zapísaných do slovenskej školy je v priemere až o 49,3 % vyšší ako počet slovenských 

narodení. Ak porovnávame počet 6-ročných detí a počet zápisov do školy, rozdiely sú 

omnoho menšie. V prípade Maďarov v rokoch 2011-2017 je počet zapísaných žiakov o 1,1 % 

nižší, kým v prípade Slovákov je počet detí zapísaných do maďarskej alebo slovenskej školy 

o 24.3 % vyšší. 

 

Graf č.2 

 

Počet zápisov do škôl a vjm a vjs pripadajúcich na 100 narodení v Šamoríne v rokoch 2011-2017  
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Na záver sa pozrime na prognózy na ďalších 5 rokov. Prognózy sme vypracovali na základe 

dostupných údajov o narodeniach a zápisoch v predošlých rokoch s dvoma metódami ( P1.: 

trendovým vzorcom, P2. využitím priemerov v predošlých rokoch vykazovaných odchýlok). 

Z uvedených údajov vyplýva, že v nasledujúcich 5 rokoch sa očakáva stagnácia v počte 

zápisov do slovenských a maďarských škôl. Hodnoty týchto dvoch prognóz sa výraznejšie 

líšia v prípade zápisov do slovenských škôl. Hodnoty P1 sú trošku vyššie ako hodnoty 

vykazované v P2. 

 

Keďže sa od roku 2019 očakáva pokles narodení v Šamoríne, to (od roku 2024) vedie aj k 

priebežnému zníženiu počtu  zápisov do škôl. V rámci toho sa veľmi pomaly, ale naďalej sa 

zníži počet  a priemer žiakov zapísaných do maďarských škôl, kým sa počet žiakov 

navštevujúcich slovenské školy zvyšuje, ale možno očakávať aj mierne zníženie ich počtu či 

stagnáciu. 

 

 

 

 

 

 

Počet zápisov pripadajúcich na 100 šesťročných detí v Šamoríne podľa národnosti v rokoch 2011-2017 
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Ďalšie úlohy 

V ďalšej časti preskúmame vývoj počtu 6 ročných detí v Šamoríne. Teda že v akej miere sa 

zmení počet detí narodených v roku X0 o 6 rokov. Doteraz analyzované demografické 

procesy skúmame aj z hľadiska národnostného zloženia. 

 

Dodatok 

Tabuľka F1 

Rok 

Prisťahovaní 

spolu 
Muži Ženy Odsťahovaní 

spolu 
Muži Ženy 

Saldo 

spolu 
Muži Ženy 

2000-2004 265 122 144 212 103 110 53 19 34 

2005-2009 349 163 186 248 114 134 101 49 52 

2010-2014 297 129 168 260 122 137 37 6 31 

2015-2017 343 157 187 273 127 147 70 30 40 

2000 199 97 102 130 69 61 69 28 41 

2001 191 83 108 175 85 90 16 -2 18 

2002 349 162 187 286 134 152 63 28 35 

2003 287 128 159 210 99 111 77 29 48 

2004 301 138 163 260 126 134 41 12 29 

2005 367 172 195 249 123 126 118 49 69 

2006 339 162 177 278 117 161 61 45 16 

Očakávaný vývoj počtu žiakov zapísaných do škôl s vjs a vjm v rokoch 2018-2023 
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2007 412 185 227 243 105 138 169 80 89 

2008 405 192 213 235 119 116 170 73 97 

2009 223 105 118 237 106 131 -14 -1 -13 

2010 289 116 173 292 136 156 -3 -20 17 

2011 290 128 162 233 109 124 57 19 38 

2012 281 115 166 210 89 121 71 26 45 

2013 287 128 159 249 125 124 38 3 35 

2014 338 156 182 314 152 162 24 4 20 

2015 329 150 179 254 118 136 75 32 43 

2016 404 191 213 270 117 153 134 74 60 

2017 297 129 168 296 145 151 1 -16 17 

2000-2017 Á 310 141 170 246 115 130 65 26 39 

2010-2017 Á 314 139 175 265 124 141 50 15 34 

2015-2017 Á 343 157 187 273 127 147 70 30 40 
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8. Súhrn (Resumé) 

 

 

Pri vypracovaní prognózy sme vychádzali z predchádzajúcich údajov o pôrodnosti v 

Šamoríne, o migrácii, zo známych údajov týkajúcich sa vekovej štruktúry a vekovo 

špecifickej pôrodnosti ženskej populácie v plodnom veku. Pritom sme sa opierali aj o 

prognózu SŠÚ na obdobie do roku 2060, resp. o údaje tabuliek úmrtnosti. 

Došlo k vypracovaniu štyroch scenárov, pričom v prípade prvých dvoch z nich sa ráta s 

nulovým migračným saldom. Reálne očakávateľné zmeny sú uvedené v scenároch číslo 3 

a 4, z nich viac pravdepodobný sa javí scenár číslo 3, ktorý počíta so strednou 

pôrodnosťou a migračným priemerom za posledné roky (200-2017). Podľa toho bude v 

nasledujúcich 10 rokoch počet narodení klesať a až po roku 2040 sa približuje k hodnotám 

z roku 2017. 4. scenár popri miernom poklesu počtu narodení počíta s dynamickejším 

rastom, v dôsledku čoho sa súčasný počet narodení dosiahne už po15-18 rokoch. 

V nasledujúcich 5 rokoch sa počet žiakov zapísaných do škôl s vjs a vjm v podstate 

nezmení. V ďalšom období sa však, pre očakávaný pokles počtu narodení,  počíta s 

miernym znížením priemeru zápisov do škôl s vjm, pričom bude počet zapísaných žiakov 

v oboch typoch škôl klesať. 



Pri vypracovaní prognózy sme vychádzali z obmedzeného počtu disponibilných 

údajov. Medzičasom môže dôjsť k zmenám, ktoré sú v súčasnosti nepredvídateľné (napr. 

dokončenie výstavby rýchlostnej cesty R7 a s tým spojená migrácia, zmena pôrodnosti). 

Zároveň sa skutočné údaje môžu líšiť od údajov prognóz. Je to však prirodzeným 

sprievodným javom štatistických výskumov.  

Preto navrhujeme vyhotoviť nový odhad (v rokoch 2023-2024), a to  po vypracovaní 

celoštátnej prognózy po najbližšom sčítaní obyvateľstva v roku 2021. Pre vyhotovenie 

nového odhadu bude potrebné od SŠÚ opäť vyžiadať štatistické údaje použité pri 

vypracovaní tejto prognózy, aktualizované na nasledujúce roky. 

 
 


