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Asociácia pre občiansku spoločnosť
Asociácia pre občiansku spoločnosť je občianske združenie, ktoré sa aktívne podieľa na
tvorbe lepšej verejnej politiky v menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky. Asociácia
je najaktívnejšia v Trnavskom kraji, kde realizuje projekt zameraný na výpočet Indexu
spoločenského pokroku (Social Progress Index – SPI) na úrovni okresov s cieľom zlepšiť
verejné politiky na základe výsledkov Indexu.

Social Progress Imperative
Poslaním organizácie Social Progress Imperative je využívať údaje na ovplyvňovanie politík
a investícií, aby lepšie slúžili všetkým ľuďom, obzvlášť tým najchudobnejším, a to
prostredníctvom zlepšenia globálneho spoločenského pokroku. Social Progress Imperative
spolupracuje s vedúcimi predstaviteľmi všetkých sektorov – vládneho, podnikateľského, ako
aj sektoru občianskej spoločnosti – s cieľom uspokojiť naliehavé potreby komunít a vybaviť
ich správnymi informáciami na riešenie naliehavých globálnych výziev, akými sú napríklad
COVID-19 a zmena klímy. Social Progress Imperative vyvíja nástroje založené na údajoch,
ktoré merajú, či ľudia majú to, čo potrebujú na prosperitu, od základných potrieb, akými sú
primerané prístrešie, dobrá výživa a pocit bezpečia, až po to, či sa s nimi zaobchádza rovnako
bez ohľadu na ich pohlavie, rasu alebo sexuálnu orientáciu, za účelom zlepšiť kvalitu života
pre všetkých. Od Európskej únie cez Indiu až po Brazíliu a ďalšie krajiny, organizácia Social
Progress Imperative podnietila vznik miestnych akčných sietí spájajúcich vládu, podniky,
akademickú obec a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa zaviazali využívať Index
spoločenského pokroku ako nástroj na transformáciu spoločností a zlepšenie života ľudí.
Pre viac informácií navštívte stránku www.socialprogress.sk alebo kontaktujte Adnana
Almaksusa
na
adnan.almaksus@gmail.com
alebo
Jaromíra
Harmáčka
na
jharmacek@socialprogress.org.
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Úvod
Lepšie meranie a pochopenie kvality života ľudí je (posledné) desaťročia stredobodom
výskumu a politických snáh. Táto stručná správa bola vypracovaná s cieľom reagovať na
potrebu lepších meradiel na hodnotenie kvality života ľudí v Trnavskom kraji. Využíva Index
spoločenského pokroku, ktorý vyvinula organizácia Social Progress Imperative, aby umožnila
podrobné pochopenie situácií siedmich okresov tohto kraja s viac ako pol miliónom
obyvateľov.
Výpočet a interpretácia Indexu spoločenského pokroku tiež poskytujú novú perspektívu toho,
na čom možno zakladať verejné politiky na regionálnej úrovni. Zatiaľ čo metodická správa
podrobne vysvetľuje, ako bol index vytvorený, táto správa sa zameriava na jeho koncepčný
rámec a tiež ukazuje, ako možno výsledky indexu interpretovať a používať.
Index spoločenského pokroku je zložený ukazovateľ, a preto sa v prvej časti tejto správy
stručne vysvetľuje koncept zložených ukazovateľov. V nasledujúcej časti je opísaná teória
indexu, jeho celkový rámec a štruktúra – od jednotlivých ukazovateľov, cez komponenty a
dimenzie až po konečný index. Následne správa definuje konkrétny koncepčný rámec
aplikácie Indexu spoločenského pokroku na okresy Trnavského kraja.
Po zhrnutí vybraných výsledkov a zistení na najvyššej úrovni sa v správe uvádzajú metódy a
vizualizácie, ktoré možno použiť na skúmanie zmien v čase pri súčasnom vzájomnom
porovnávaní všetkých okresov. Táto časť tiež pojednáva o možných hodnoteniach vzťahov a
súvislostí medzi verejnými politikami a zmenami výsledkov v čase a poukazuje na to, prečo
je na mieste opatrnosť, pokiaľ ide o jednoduché hodnotenia účinnosti verejných politík v
oblastiach spoločenského pokroku. Nasledujúca časť ponúka možnosti stanovenia priorít
pre opatrenia. Na záver správa prichádza s návrhom na frekvenciu a kroky týkajúce sa
možných aktualizácií indexu v budúcnosti.
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Zložené ukazovatele a prístupy „nad rámec HDP“
V prvej polovici dvadsiateho storočia Simon Kuznets (1934), jeden z iniciátorov merania
národného dôchodku v Spojených štátoch amerických, varoval pred odvodzovaním
národného blahobytu z merania národného dôchodku. Napriek tomu sa v druhej polovici
storočia hrubý domáci produkt (HDP) stal dominantným cieľom tvorcov politických
predstaviteľov. Meradlo hospodárskej aktivity sa často (nesprávne) používalo ako priame
meradlo blahobytu alebo aspoň ako spôsob jeho aproximácie. V reakcii na to mnohí autori a
inštitúcie vytvorili ukazovatele blahobytu, ktoré mali za cieľ dopĺňať HDP. Zrodila sa agenda
„Nad rámec HDP“. Toto zdanlivo akademické úsilie má reálne a politické dôsledky. Ako
uvádzajú Stiglitz, Fitoussi a Durand (2019, str. 12), „to, čo meriame, ovplyvňuje to, čo robíme.
Ak budeme merať nesprávnu vec, budeme aj robiť nesprávnu vec. Ak niečo nemeriame, stáva
sa to zanedbaným, akoby daný problém neexistoval“. Ak sú ústrednými meranými konceptami
makroekonomické ukazovatele, budú práve tieto ukazovatele prevládať aj v politických
opatreniach. A ak sa niektoré dôležité javy nebudú štatisticky sledovať, budú len málo
reflektované v politike.
Politickí predstavitelia nedávno reagovali. V roku 2008 požiadal francúzsky prezident Nicolas
Sarkozy troch významných ekonómov, aby analyzovali možnosti merania pokroku nad rámec
HDP. Výsledná správa (Stiglitz, Sen a Fitoussi, 2009) podnietila dynamiku agendy „nad rámec
HDP“. V roku 2010 britský premiér David Cameron oznámil, že národný štatistický úrad bude
priebežne zbierať údaje o kvalite života. V roku 2011, pri príležitosti svojho päťdesiateho
výročia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zaviedla Index lepšieho
života (BLI – Better Life Index), ktorý poskytuje súbor medzinárodne porovnateľných
ukazovateľov kvality života pre jej členské krajiny. Hoci sa politické opatrenia stále vo veľkej
miere zameriavajú na hospodárske ukazovatele, tento posun v meraní sa pravdepodobne
postupom času odrazí aj v národných politikách.
Ukazovatele blahobytu majú rôzne formy a líšia sa mierou agregovania. Relatívne
jednoduché ukazovatele sa niekedy zoskupujú do tzv. prehľadov. Príkladom toho je súbor
ukazovateľov určených na meranie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs – Sustainable
Development Goals). Tieto prehľady môžu poskytnúť komplexný obraz o meranom jave, ale
majú aj svoje nevýhody. Ak prehľad zahŕňa veľa ukazovateľov, je náročné interpretovať
celkový trend a spraviť porovnanie s inými krajinami. Tu vzniká priestor pre zložené
ukazovatele (nazývané aj indexy), ktoré sumarizujú komplexné alebo viacrozmerné javy do
jednej metriky, ktorá sa ľahšie interpretuje a porovnáva medzi krajinami. Jedným z
najznámejších zložených ukazovateľov je Index ľudského rozvoja (HDI – Human
Development Index), ktorý pred viac ako tridsiatimi rokmi vyvinul Rozvojový program OSN
(najnovšiu metodiku možno nájsť v UNDP, 2020). Ďalším zástupcom tejto kategórie je Index
spoločenského pokroku (SPI – Social Progress Index).
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Zložené ukazovatele sú „založené na čiastkových ukazovateľoch, ktoré nemajú spoločnú
zmysluplnú jednotku merania a neexistuje žiadny zrejmý spôsob váženia týchto čiastkových
ukazovateľov“ (Saisana a Tarantola, 2002, str. 5). Ďalším charakteristickým znakom
zložených ukazovateľov je ich hierarchická štruktúra zložená z premenných a komponentov.
Niektoré z týchto ukazovateľov majú pomerne jednoduchú štruktúru, ako napríklad HDI, ktorý
sa skladá zo štyroch ukazovateľov usporiadaných do troch komponentov. Iné sú zložitejšie.
Napríklad Index prosperity Inštitútu Legatum (LPI – Legatum Prosperity Index) pozostáva z
300 ukazovateľov usporiadaných do 67 prvkov, 12 pilierov a troch domén (Legatum Institute,
2021). Index spoločenského pokroku (SPI) sa nachádza niekde medzi nimi, ale stále je
pomerne zložitý: má 53 ukazovateľov usporiadaných do 12 komponentov a 3 dimenzií (Social
Progress Imperative, 2021). Hierarchická zložitosť týchto indexov sa líši (od dvoch úrovní v
prípade HDI po štyri úrovne v prípade LPI), rovnako ako aj ich označenia používané pre
jednotlivé úrovne (napr. najvyššia úroveň sa v HDI a SPI nazýva „dimenzia“ a v LPI „doména“).
Zostavenie zložených ukazovateľov si vyžaduje určité metodické postupy. Hoci existujú
usmernenia pre zostavovanie zložených ukazovateľov (viď OECD, 2008; Greco a spol., 2019),
tento proces sa nemôže vyhnúť určitej miere arbitrárnosti. Zostavovanie možno rozdeliť do
štyroch fáz.
• Rámec a premenné: Teoretický rámec, ktorý zahŕňa definíciu konceptu, ktorý má index
merať, a identifikácia komponentov a premenných.
• Normalizácia: Premenné je potrebné normalizovať, aby boli vzájomne súmerateľné,
obzvlášť ak sú merané v rôznych jednotkách. Výsledkom je, že všetky premenné sú
normalizované na rovnakej stupnici (napr. od 0 do 1). Napríklad HDI používa metódu
min-max, zatiaľ čo SPI používa metódu min-max a z-skóre. Metódy majú rôzne dopady
na výsledky indexu, a to najmä preto, že ovplyvňujú variabilitu premenných.
• Váženie: Každej časti indexu sa priradí nominálna váha, a to buď na základe
odborného posúdenia, alebo pomocou štatistických metód. Pri použití štatistických
metód váhy závisia od vlastností vstupných údajov. HDI aj SPI sú zväčša založené na
rovnakých váhach (v prípade HDI to platí pre dimenzie a premenné, zatiaľ čo v prípade
SPI to platí pre dimenzie a komponenty), stanovených na základe odborného
posúdenia. SPI kombinuje tieto rovnaké váhy s rôznymi váhami premenných v rámci
každého komponentu; tieto váhy sa určujú štatistickou metódou (analýza hlavných
zložiek).
• Agregovanie: Všetky časti indexu je potrebné agregovať do jednej hodnoty.
Najbežnejšou metódou agregovania je aritmetický priemer. Niektoré zložené
ukazovatele (ako napríklad HDI) však používajú geometrický priemer, ktorý obmedzuje
kompenzovateľnosť jednotlivých častí indexu.
Niektoré zložené ukazovatele sú zostavené ako univerzálne, keď sa jeden index uplatňuje na
všetky krajiny. To je prípad HDI. Zložené ukazovatele však môžu byť navrhnuté aj pre
konkrétnu krajinu alebo lokalitu. Je to najmä v prípade, keď existuje požiadavka na
ukazovateľ špecifický pre daný kontext, ktorý sa má používať na miestnej úrovni bez potreby
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porovnávania s inými krajinami alebo lokalitami. Medzipoloha zahŕňa všeobecný rámec,
ktorý je upravený pre každé konkrétne prostredie. To je prípad SPI, ktorý bol takto upravený
a použitý vo viacerých krajinách na národnej aj nižšej než národnej úrovni.

Teória a ciele Indexu spoločenského pokroku
Index spoločenského pokroku (SPI) je zložený ukazovateľ (index). Je založený na
komplexnom rámci na meranie spoločenského pokroku bez potreby používať tradičné
ekonomické ukazovatele. Index predstavuje akcieschopný obraz toho, čo je pre spoločnosti
a ľudí dôležité bez ohľadu na ich ekonomické bohatstvo a finančný status. Vytvára tiež
spoločné chápanie toho, ako dobre si spoločnosti vedú vo veciach, na ktorých záleží. Index
dopĺňa tradičné ekonomické ukazovatele (ako napríklad príjem alebo hrubý domáci produkt)
a pomáha odhaliť zložitosť vzájomných vzťahov medzi hospodárskym rastom a
spoločenským rozvojom. Jedinečný rámec indexu ponúka systematický a empirický základ
pre vlády, podniky, občiansku spoločnosť a komunity, ktorý im umožňuje stanoviť priority v
oblasti sociálnych a environmentálnych otázok a porovnávať svoju výkonnosť s inými
krajinami, regiónmi, mestami a komunitami s cieľom formovať a riadiť verejné politiky,
investície a obchodné či komunitné rozhodnutia.
Index v roku 2013 vytvorila organizácia Social Progress Imperative v spolupráci s tímom
vedcov pod vedením profesora Michaela E. Portera z Harvard Business School s cieľom
poskytnúť komplexný nástroj na meranie spoločenského blahobytu a vytvoriť rámec pre
tvorcov politík na začatie a riadenie zmien. Pôvodne bol SPI vytvorený pre globálnu úroveň
na meranie a porovnávanie sociálneho rozvoja krajín. Jeho úspech však viedol k zvýšenému
dopytu po indexoch na nižšej ako národnej úrovni s cieľom riešiť potrebu väčšej
akcieschopnosti; potrebu spraviť index relevantným pre všetky krajiny na všetkých úrovniach
rozvoja a na akejkoľvek geografickej úrovni; a potrebu vytvoriť spoločné jazyky a zosúladiť
intervencie. V dôsledku toho miestne zainteresované strany na celom svete vyvinuli
inovatívne iniciatívy na vytvorenie relevantných a konzistentných indexov spoločenského
pokroku na makroúrovni (národnej), mezoúrovni (regionálnej, obecnej) a mikroúrovni
(komunitnej, organizačnej) s cieľom ovplyvniť proces politického rozhodovania a rozhýbať
spoločenský pokrok na celom svete. SPI v súčasnosti využívajú vedúci predstavitelia obcí a
regiónov na celom svete – od Južnej Afriky po Island a od Ekvádora po Austráliu. SPI bol
vytvorený aj pre štáty USA alebo na meranie spoločenského pokroku vo všetkých regiónoch
NUTS2 Európskej únie.
Ústredným prvkom SPI je definícia spoločenského pokroku, ktorý je definovaný ako
„schopnosť spoločnosti uspokojovať základné ľudské potreby svojich občanov, vytvárať
stavebné prvky, ktoré umožňujú občanom a komunitám zvyšovať a udržiavať kvalitu svojho
života, a vytvárať podmienky na to, aby všetci jednotlivci mohli naplno rozvinúť svoj potenciál“
(Social Progress Imperative, 2021). Používajúc túto definíciu, SPI je postavený na dobre
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štruktúrovanom rámci, ktorý pozostáva z troch základných prvkov: dimenzií, komponentov a
ukazovateľov. Tri dimenzie SPI (Základné ľudské potreby, Základy blahobytu a Príležitosti)
predstavujú široké koncepčné kategórie, ktoré definujú spoločenský pokrok. 1 Každá
dimenzia sa skladá zo štyroch komponentov – odlišných, ale vzájomne súvisiacich
konceptov, ktoré logicky vytvárajú dimenzie. Dimenzie a komponenty spolu tvoria Rámec
Indexu spoločenského pokroku (obrázok 1 nižšie). Napokon sa každý komponent skladá zo
spoločenských a environmentálnych ukazovateľov, ktoré merajú čo najviac platných
aspektov daného komponentu.
Obrázok 1: Rámec indexu spoločenského pokroku

Zdroj: Social Progress Imperative (2021)
Spomínané tri dimenzie a dvanásť komponentov Rámca spoločenského pokroku spolu tvorí
nosný pilier Indexu spoločenského pokroku. Každému komponentu prináleží usmerňujúca
otázka, ktorá pomáha identifikovať relevantné ukazovatele a údaje na jeho definovanie. Tieto
otázky (obrázok 2) sa používajú na výber kontextuálne vhodných spoločenských a
environmentálnych ukazovateľov pre každý z dvanástich komponentov.
Obrázok 2: Usmerňujúce otázky Indexu spoločenského pokroku

1

Dimenzia Základné ľudské potreby posudzuje schopnosť občanov prežiť s primeranou výživou a základnou
lekárskou starostlivosťou, čistou vodou, sanitáciou, primeraným prístreším a osobnou bezpečnosťou. Tieto
potreby stále nie sú uspokojené v mnohých rôznorodých krajinách a v prosperujúcejších krajinách sú často
neúplné. Dimenzia Základy blahobytu zachytáva, či spoločnosť ponúka občanom stavebné prvky na zlepšenie
ich života, ako je získanie základného vzdelania, získavanie informácií a prístup ku komunikáciám, využívanie
moderného systému zdravotnej starostlivosti a život v zdravom prostredí. Dimenzia Príležitosti zaznamenáva,
či majú občania právo a príležitosť slobodne sa rozhodovať. Osobné práva, osobná sloboda a voľba, tolerancia
a inklúzia, ako aj prístup k pokročilejšiemu vzdelávaniu prispievajú k úrovni príležitostí v danej spoločnosti.
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Zdroj: Social Progress Imperative (2021).
Okrem svojej štruktúry je index založený aj na štyroch unikátnych princípoch nastavenia. Po
prvé, na rozdiel od tradičných meraní blahobytu spoločnosti index nehodnotí ani nezahŕňa
ekonomické ukazovatele. Je založený výlučne na spoločenských alebo environmentálnych
ukazovateľoch. Po druhé, SPI je index orientovaný na výsledky a vo svojom rámci nevyužíva
vstupné ukazovatele. 2 Po tretie, index je holistickým, viacrozmerným meradlom
spoločenského pokroku, ktoré zahŕňa mnoho vzájomne súvisiacich aspektov spoločenského
a environmentálneho rozvoja, ktoré sú relevantné pre všetky merané a porovnávané
komunity. Po štvrté, index má byť čo najviac akcieschopný – bol navrhnutý ako nástroj, ktorý
môžu vedúci predstavitelia podnikov, občianskej spoločnosti a verejnej správy použiť na
uskutočnenie spoločenskej zmeny.
Ukazovatele vybrané do rámca indexu musia byť v súlade s usmerňujúcimi otázkami, ako aj
so štyrmi vyššie uvedenými princípmi nastavenia. Hoci údaje sú väčšinou sekundárne,
pochádzajú z uznávaných a často oficiálnych zdrojov. Dodržiavaním týchto pravidiel vytvára
index nástroj, ktorý umožňuje vedúcim predstaviteľom na všetkých relevantných úrovniach
riadenia porovnať výkonnosť svojich komunít s komunitami, ktoré sú na podobnej úrovni, a
2

Existujú dve široké kategórie koncepčne ucelených metodík tvorby indexov: indexy vstupov a indexy
výsledkov. Oba môžu pomôcť krajinám porovnať ich pokrok, ale veľmi odlišným spôsobom. Indexy vstupov
merajú politické rozhodnutia alebo investície krajiny, o ktorých sa predpokladá alebo vie, že vedú k dôležitému
výsledku. Indexy výsledkov priamo merajú výsledky investícií. To, či sa má použiť index vstupov alebo index
výsledkov, závisí od konkrétneho problému, ktorý sa má riešiť, a od dostupných údajov. Na jednej strane môže
dobre zostavený index založený na vstupoch poskytnúť tvorcom politík priame usmernenie týkajúce sa
konkrétnych politických rozhodnutí a investícií. Tvorba indexu vstupov si však vyžaduje určitý stupeň konsenzu
o tom, ako vstupy vedú k výsledkom, ako aj proces kalibrácie relatívnej dôležitosti rôznych vstupných faktorov
v porovnaní s výsledkami. Naopak, ak existuje viacero „výstupných“ meraní, chýba konsenzus o všetkých
vstupoch, ktoré sú dôležité, a/alebo údaje týkajúce sa vstupov sú do značnej miery neúplné, môže byť
vhodnejšie použiť index orientovaný na výsledky. (Stern a spol., 2014)
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identifikovať najpálčivejšie problémy v sociálnej oblasti. Okrem toho lídri na základe indexu
dokážu prijímať informované politické rozhodnutia, ktoré by mali byť prínosom pre ich
komunity v zmysle väčšieho spoločenského pokroku.

SPI Trnava: Koncepčný rámec
Index spoločenského pokroku pre okresy Trnavského kraja sa riadi logikou Indexu
spoločenského pokroku, ako aj jeho kľúčovými princípmi a metodikou. Ako každá aplikácia
Indexu spoločenského pokroku na nižšej ako národnej úrovni, aj SPI Trnava využíva rovnakú
štruktúru (t. j. dimenzie a komponenty), pričom do jeho rámca boli zahrnuté prispôsobené,
lokálne relevantné a dostupné ukazovatele. Štruktúra SPI tak bola prispôsobená potrebám a
realite okresov Trnavského kraja. Výsledný Rámec Indexu spoločenského pokroku pre okresy
Trnavského kraja obsahuje 45 ukazovateľov, ako je znázornené na obrázku 3.
Obrázok 3: Index spoločenského pokroku: okresy Trnavského kraja na Slovensku

Zdroj: Autori. Poznámka: Dĺžka konaní na okresných súdoch sa týka rodinných prípadov.
Týchto 45 ukazovateľov sa v maximálnej možnej miere riadi usmerňujúcimi otázkami pre
príslušné komponenty a odráža štyri unikátne princípy nastavenia SPI: meria spoločenské a
environmentálne koncepty, je orientovaných na výsledky, je akcieschopných a relevantných
pre všetkých sedem okresov Trnavského kraja. Okrem toho, údaje pre všetkých 45
ukazovateľov pochádzajú z uznávaných, najmä oficiálnych zdrojov, sú primerane aktuálne
(posledným rokom pre väčšinu z nich bol rok 2020) a väčšinou sú dostupné za päť a viac
rokov – čo umožnilo autorom zostaviť index za päť rokov (2016 – 2020), aby mohli skúmať
časové trendy.
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Vytvorenie koncepčného rámca pre SPI Trnava
V prvej fáze bolo potrebné identifikovať koncepčne vhodné ukazovatele pre rámec SPI Trnava
vrátane predbežných zdrojov údajov. Pôvodne bol na začiatku procesu vytvorený zoznam
želaných ukazovateľov, identifikovaný počas stretnutia so zástupcami a zamestnancami
rôznych odborov Trnavského samosprávneho kraja v septembri 2019. Tento zoznam
predstavoval ideálny scenár toho, čo by mohlo byť zahrnuté do rámca indexu bez ohľadu na
to, či takéto ukazovatele alebo údaje pre ne vôbec existujú. Zoznam však poslúžil ako základ
pre následné skúmanie dostupných ukazovateľov a údajov na úrovni okresov (spolu s
rámcami podobných aplikácií SPI na nižšej ako národnej úrovni z celého sveta, ktoré boli
použité ako ďalší zdroj inšpirácie).
Na základe prieskumu dostupných zdrojov a údajov sa zoznam možných ukazovateľov
značne zredukoval, hoci autori konzultovali otázku nedostupnosti údajov s viacerými
relevantnými inštitúciami. Medzi najvýznamnejšie z nich patrili Trnavský samosprávny kraj,
Štatistický úrad SR či Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Hoci
sa autorom podarilo získať niekoľko užitočných nápadov, kontaktov a usmernení, tieto
konzultácie neviedli k výraznému zlepšeniu s ohľadom na množstvo ukazovateľov alebo
údajov. To odráža dva všeobecné problémy v oblasti dostupnosti a prístupnosti údajov. Po
prvé, dostupnosť sociálnych a environmentálnych ukazovateľov orientovaných na výsledky
na úrovni okresov je obmedzená – preto sa v niektorých prípadoch museli použiť menej
bežné zdroje. A po druhé, tieto menej bežné zdroje ukazovateľov a údajov sú veľmi
fragmentované medzi rôzne inštitúcie a občas ani tie najvýznamnejšie organizácie v oblasti
údajov (ako napríklad Štatistický úrad) nevedia, že takéto ukazovatele a údaje existujú.
Z uvedených dôvodov bola fáza identifikácie ukazovateľov a najmä zber údajov a postupy
prípravy údajov pomerne zdĺhavé a náročné. Niekedy bolo potrebné použiť kreatívnejšie
prístupy. Vyskytlo sa mnoho problémov vyplývajúcich z nie veľmi dobrej dostupnosti údajov
na úrovni okresov. Napríklad, aj keď pre niektoré koncepty vo všeobecnosti existovali lepšie
ukazovatele, údaje pre tieto ukazovatele na úrovni okresov neexistovali (alebo neboli k
dispozícii). Podobne neboli k dispozícii niektoré ukazovatele pre každý okres. To bol prípad
ukazovateľa Dĺžka konaní na okresných súdoch – keďže v okrese Hlohovec nie je okresný
súd, neboli k dispozícii ani údaje za tento okres.3 Podobná situácia nastala aj v prípade troch
ukazovateľov v komponente Osobná bezpečnosť (Násilné trestné činy, Objasnenosť násilných
trestných činov, Objasnenosť majetkových trestných činov), pretože za okresy Hlohovec a
Piešťany neboli k dispozícii samostatné štatistiky trestnej činnosti. 4

3

Keďže Okresný súd Trnava vybavuje aj rodinnoprávnu agendu pre Hlohovec, okres Hlohovec získal v tomto
ukazovateli rovnakú hodnotu ako okres Trnava.
4
Hlohovec a Piešťany nemajú samostatný policajný obvod a spadajú pod policajný obvod Trnava. Preto okresy
Hlohovec a Piešťany získali v týchto troch ukazovateľoch rovnaké hodnoty ako okres Trnava.
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Vo všeobecnosti bolo v prípade niektorých komponentov SPI kriticky ťažké získať
ukazovatele a údaje – týkalo sa to obzvlášť komponentov Voda a sanitácia a Prístrešky.
Najmä v týchto dvoch prípadoch bolo potrebné uplatniť kreatívnejšie prístupy k zberu a
príprave údajov. V prípade dvoch ukazovateľov v komponente Prístrešky a jedného
ukazovateľa v komponente Voda a sanitácia sa použil menej bežný zdroj údajov – Atlas
rómskych komunít (z rokov 2013 a 2019). Keďže údaje pre dva ukazovatele, Čistenie vôd
v segregovaných osídleniach a Obyvatelia v segregovaných osídleniach, boli k dispozícii len za
dva roky (2013 a 2019), údaje medzi týmito dvoma rokmi boli imputované metódou lineárnej
interpolácie. Jeden ďalší ukazovateľ z tohto zdroja, Veľkosť domácností v segregovaných
osídleniach, bol vytvorený len na základe hodnôt z roku 2019. 5 Preto v prípade tohto
ukazovateľa každý okres vykazuje rovnaké hodnoty počas celého päťročného obdobia.
Na podobné problémy sme narazili aj pri oboch komponentoch týkajúcich sa vzdelávania –
Prístup k základnému vzdelávaniu a Prístup k pokročilejšiemu vzdelávaniu. Hoci v oblasti
vzdelávania vo všeobecnosti existujú ukazovatele aj údaje, merajú prevažne vstupy (v menšej
miere to platí aj pre oblasť zdravia). Na prekonanie problému nedostatku ukazovateľov v
oblasti vzdelávania, ktoré merajú výsledky, boli použité údaje z Národného ústavu
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Tieto údaje zobrazujú výsledky žiakov
(študentov) v jednotlivých školách. Aby sme získali súhrnné výsledky za okres, vzali sme
percento žiakov, ktorí úspešne absolvovali skúšku za každú školu v okrese, a tieto percentá
sme vážili počtom testovaných žiakov v každej škole. Ide o hrubý prístup, pretože meria
dosiahnutie najnižších akceptovateľných kompetencií (neodráža rozdiely v získaných
kompetenciách pod ani nad prahovou hodnotou). Okrem toho poskytuje len obmedzené
informácie na účely medziročného porovnávania, keďže skúšky neobsahujú ukotvujúce
(základné) otázky.
Koncepčná vhodnosť ukazovateľov, t. j. to, že zohľadňujú usmerňujúce otázky komponentov
a štyri základné princípy nastavenia SPI, je len jednou stranou mince. Jej druhou stranou je
štatistická vhodnosť vybraných ukazovateľov v rámci komponentu. Ukazovatele musia
navzájom primerane korelovať a tvoriť jednorozmerný súbor, aby dobre reprezentovali
koncept definovaný komponentom. Ukazovatele sa dostanú do konečného rámca indexu len
vtedy, ak sa k sebe koncepčne a štatisticky hodia a ak spĺňajú niektoré ďalšie kritériá
(napríklad kritériá aktuálnosti a dostupnosti v čase). V opačnom prípade sú z rámca
vylúčené, hoci pôvodne mohli byť považované za dobrého kandidáta pre daný index. To ešte
viac komplikuje proces tvorby rámca, najmä vzhľadom na skutočnosť, že v prípade použitia
štandardnej metodiky SPI sú pre každý komponent potrebné aspoň tri ukazovatele. Zoznam
ukazovateľov, ktoré prichádzali do úvahy, ale neboli zahrnuté do konečného rámca
trnavského indexu, je uvedený v prílohe A Metodickej správy.

5

Na vytvorenie ukazovateľa nebolo možné použiť Atlas rómskych komunít z roku 2013.
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SPI Trnava: Zhrnutie kľúčových zistení
Výsledky možno prezentovať a interpretovať z rôznych hľadísk. Ešte predtým je však
potrebné vziať do úvahy nasledujúce skutočnosti:
• Všetky výsledky vznikli na základe jednej konkrétnej metodiky. Zmeny v metodike (t.
j. najmä výber premenných a stanovenie vhodných minimálnych a maximálnych
prahových hodnôt) by ovplyvnili aj výsledky.
• Výkonnosť možno merať podľa úrovne a podľa zmeny v čase (t. j. pokroku, ak je
zmena pozitívna). Jeden okres môže vykazovať najvyššiu hodnotu v niektorom
komponente/dimenzii v danom roku (napr. v poslednom, ktorým je v našom prípade
rok 2020), ale to nemusí vypovedať nič o tom, ako sa mu darilo v čase (v našom
prípade od roku 2016 do roku 2020).
• Absolútny pokrok a relatívny pokrok sú dve rozdielne veci. Ak sa hodnota
ktoréhokoľvek komponentu/dimenzie v danom okrese zvýši, znamená to absolútne
zlepšenie okresu. Ak sa však všetky okresy v priebehu času zlepšujú, potom absolútne
zlepšenie v jednom okrese znamená relatívne nedostatočnú výkonnosť, ak sa ostatné
okresy zlepšili výraznejšie.
• Komponenty a dimenzie sú agregáty. Zlepšenie ktoréhokoľvek komponentu
(dimenzie) automaticky neznamená, že sa zlepšili všetky premenné v rámci daného
komponentu (alebo všetky komponenty danej dimenzie).
Celkové výsledky možno zhrnúť z rôznych hľadísk. My poskytujeme jednak „ucelený obraz“,
ale sumarizujeme aj výkonnosť okresov a pozeráme sa na skóre dimenzií a komponentov.
V tabuľke 1 sú uvedené najnovšie (2020) skóre SPI ako celku, súhrnné skóre každej dimenzie,
ako aj osobitné skóre dvanástich komponentov pre každý zo siedmich okresov. Obrázok 4
znázorňuje zmeny v čase pre index a jeho dimenzie a komponenty pre každý zo siedmich
okresov.
Tabuľka 1: Skóre SPI za okresy (celkové/dimenzie/komponenty, 2020)

Zdroj: Autori.
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Obrázok 4: Skóre SPI za okresy (celkové skóre, 2016 – 2020)

Zdroj: Autori.
SPI celkovo
• Celkové skóre SPI (jednoduchý priemer skóre SPI okresov) sa v rokoch 2016 (46,9) až
2020 (59,9) každoročne zvyšovalo. Najvyšší ročný nárast bol zaznamenaný v rokoch
2016, 2017 a 2018.
• Postupom času došlo k zbližovaniu skóre v jednotlivých okresoch. Variačný koeficient
sa znížil z 10,9 % v roku 2016 na 6,7 % v roku 2020. To znamená, že rozdiely
(nerovnosti) medzi okresmi sa znižujú.
Okresy
• Všetky okresy zlepšili svoje celkové skóre SPI medzi rokmi 2016 a 2020, ale jeden
okres sa zlepšil výrazne viac ako ostatné.
• Galanta mala v roku 2016 najhoršie skóre, ale v roku 2020 skončila predposledná (a
len tesne za ďalšími dvoma okresmi – Hlohovec a Senica). Jej skóre sa zvýšilo o viac
ako 17 bodov, zatiaľ čo ostatné okresy zaznamenali miernejší nárast (od 11,5 bodu v
Skalici po 13,2 bodu v Hlohovci).
• Trnava sa umiestnila najvyššie v každom z piatich pozorovaných rokov.
Dimenzie a komponenty
• SPI a každá z jeho troch dimenzií sa v rokoch 2016 až 2020 zlepšili. Najväčšie
zlepšenie nastalo v prípade dimenzie Základné ľudské potreby a najmenšie v prípade
dimenzie Príležitosti. Skóre dimenzie Príležitosti sa medzi rokmi 2019 a 2020 mierne
znížilo.
• Tabuľka 2 a tabuľka 3 obsahujú prehľad najlepších a najhorších okresov v každej z
troch dimenzií indexu. V tabuľkách je uvedené skóre za rok 2020, ako aj zmena medzi
rokmi 2016 a 2020 (znamienko plus (+) znamená zvýšenie skóre).
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Tabuľka 2: Najlepšie okresy
Úroveň (2020)
Zmena (2016 – 2020)

Základné ľudské
potreby
Trnava (75,3)
Galanta (+19,3)

Základy blahobytu

Príležitosti

Skalica (73,8)
Trnava (+19,1)

Trnava (59,6)
Galanta (+16,6)

Základy blahobytu

Príležitosti

Galanta (54,4)
Dunajská Streda (+9,0)

Senica (44,8)
Trnava (+4,9)

Zdroj: Autori.
Tabuľka 3: Najhoršie okresy
Úroveň (2020)
Zmena (2016 – 2020)

Základné ľudské
potreby
Dunajská Streda (54,2)
Skalica (+8,3)

Zdroj: Autori.
•

Skóre niektorých komponentov sa v istých okresoch medzi rokmi 2016 a 2020
zhoršilo. Z 84 prípadov (12 komponentov a sedem okresov) bolo v roku 2020 v
desiatich prípadoch v porovnaní s rokom 2016 zaznamenané nižšie skóre. Konkrétne
skóre za komponent Prístup k pokročilejšiemu vzdelávaniu sa zhoršilo vo všetkých
okresoch okrem okresu Piešťany. Medzi ďalšie dva výrazné poklesy patrí komponent
Zdravie v okrese Dunajská Streda (−14,0 bodov) a komponent Kvalita životného
prostredia v okrese Hlohovec (−12,6 bodu).
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Relevantnosť a účinnosť politík
Index spoločenského pokroku má byť akcieschopným nástrojom, ktorý pomôže vedúcim
predstaviteľom a odborníkom vo vládnom a podnikateľskom sektore, ako aj v občianskej
spoločnosti porovnávať výkonnosť a realizovať politiky a programy, ktoré urýchlia
spoločenský pokrok. Vo svojich aplikáciách na rôznych úrovniach nižších ako národná
úroveň to index napĺňa tým, že sa zameriava na granularitu modelu: každý komponent
predstavuje základnú oblasť ľudského blahobytu a každý ukazovateľ znamená potenciálny
„vstupný bod“ a „explicitný cieľ“ pre verejnú politiku. Potvrdzuje to aj jeden zo štyroch
princípov nastavenia indexu, ktorý hovorí o jeho akcieschopnosti. Do konečného rámca
indexu sa vyberajú len ukazovatele, ktoré sú akcieschopné – to znamená, že je možné
ovplyvniť výkonnosť pri týchto ukazovateľoch prostredníctvom konkrétnych verejných politík.
To by malo obratom umožniť posúdiť, či konkrétne politiky prijaté na miestnej úrovni boli
spojené so želanými zmenami v rôznych oblastiach spoločenského pokroku. Preto je dôležité
analyzovať zmeny v čase vo všetkých aspektoch spoločenského pokroku.
Obrázok 5 znázorňuje vizualizáciu výsledkov, ktorú možno použiť na skúmanie zmien v čase
v jednotlivých okresoch Trnavského kraja a zároveň aj na ich vzájomné porovnanie. Ide o
štvordimenzionálnu maticu zobrazujúcu zmenu skóre (skóre sa meria na zvislej osi na
stupnici 0 – 100) v čase (2016 a 2020) pre každý zo siedmich okresov v jednotlivých
komponentoch SPI (všetky na horizontálnej osi). Keďže takáto matica je vizuálne rozsiahla,
na obrázku 5 sú zobrazené len štyri komponenty dimenzie Základné ľudské potreby. Podobné
vizualizácie komponentov ostatných dvoch dimenzií sú uvedené v prílohe A. Zatiaľ čo nižšie
uvedená matica prezentuje zmeny na úrovni komponentov, podobnú vizualizáciu možno
vytvoriť aj pre skóre dimenzií alebo pre SPI ako celok. V prípade potreby je tiež možné
rovnakým spôsobom vizualizovať aj škálované hodnoty (0 – 100) jednotlivých ukazovateľov.
Z obrázka 5 vyplýva, že v rokoch 2016 až 2020 sa väčšina okresov zlepšila vo väčšine
komponentov dimenzie Základné ľudské potreby. Jednoznačne to platí pre komponenty
Výživa a základná lekárska starostlivosť a Prístrešky. Na druhej strane, v komponentoch
Voda a sanitácia a Osobná bezpečnosť sa v období od 2016 do 2020 zhoršilo niekoľko
okresov: Dunajská Streda v komponente Voda a sanitácia a Skalica v komponente Osobná
bezpečnosť. Podobne aj zlepšenie ostatných okresov v týchto dvoch komponentoch je menej
výrazné (v porovnaní so zlepšením v ostatných dvoch komponentoch). Keďže matica
umožňuje priame porovnanie skóre naprieč okresmi, možno konštatovať, že najväčšie
rozpätie skóre sa v prípade oboch rokov nachádza v komponente Prístrešky. V roku 2016
dosiahla najnižšie skóre Dunajská Streda (18,29), zatiaľ čo najvyššie skóre získala Trnava
(86,16). V oboch okresoch sa skóre časom výrazne zlepšilo, ale Dunajská Streda naďalej
zostala najhorším okresom aj v roku 2020 (39,68), zatiaľ čo Trnava bola opäť na vrchole
(97,57).
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Obrázok 5: Zmeny v skóre okresov Trnavského kraja v období 2016 – 2020 pri komponentoch dimenzie Základné ľudské potreby

Zdroj: Autori. Komponenty: NBMC – Výživa a základná lekárska starostlivosť. WS – Voda a sanitácia. SH – Prístrešky. PS – Osobná
bezpečnosť. Okresy: DS – Dunajská Streda. GA – Galanta. HC – Hlohovec. PN – Piešťany. SE – Senica. SK – Skalica. TT – Trnava.
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Keďže matica umožňuje analyzovať zmeny v čase v rôznych oblastiach
spoločenského pokroku a zároveň porovnávať všetky okresy navzájom, mohlo by byť
lákavé skúmať súvislosti medzi verejnými politikami na regionálnej alebo okresnej
úrovni a zmenami vo výkonnosti okresov v týchto oblastiach spoločenského pokroku.
Hoci je určite možné skúmať takéto bilaterálne súvislosti, oveľa ťažšie by bolo potvrdiť
príčinné vzťahy medzi zmenami v politikách a následnými zmenami v oblastiach
spoločenského pokroku – minimálne z troch dôvodov. Po prvé, medzi implementáciou
politiky a jej (možným) vplyvom vždy existuje časový odstup – a takýto odstup by bolo
potrebné zohľadniť. Po druhé, na zistenie príčinného vzťahu by sa museli kontrolovať
aj iné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť (alebo dokonca spôsobiť) zmeny v oblastiach
spoločenského pokroku. A po tretie, hoci je veľkým úspechom, že máme k dispozícii
výsledky spoločenského pokroku za okresy Trnavského kraja za päť rokov, stále je to
pomerne krátky časový rad na takéto analýzy vplyvu.
Práve z týchto dôvodov by bolo ťažké hodnotiť účinnosť verejných politík v oblastiach
spoločenského pokroku: po prvé, je ťažké nájsť a vyčísliť jasnú príčinnú súvislosť
medzi politikou a následnou zmenou vo výkonnosti; a po druhé, na účely merania
nákladovej efektívnosti by museli byť známe aj náklady na rôzne politiky. S dlhším
časovým radom údajov o spoločenskom pokroku, podrobnými znalosťami verejných
politík na regionálnej alebo okresnej úrovni a s pokročilejšími analytickými prístupmi
(ako je napríklad metóda prerušovaných časových radov) by však bolo možné skúmať,
či určitá politika (t. j. zmena existujúcej politiky alebo zavedenie novej politiky) bola
spojená s významnou zmenou vo výkonnosti v rôznych oblastiach spoločenského
pokroku. So znalosťou nákladov na danú politiku (ktoré by sa dali odhadnúť na základe
pridelených rozpočtových prostriedkov) by sa dala odhadnúť aj jej nákladová
efektívnosť.
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Priority pre akčný plán
V predchádzajúcej časti sme sa zmienili o tom, že cieľom Indexu spoločenského
pokroku je byť čo najviac akcieschopným nástrojom pre ďalšie nastavenie politík,
ktorý pomôže lídrom a odborníkom v praxi rozhýbať spoločenský pokrok. Rámec a
výsledky indexu preto môžu byť pre rozhodovacie orgány usmernením pri stanovovaní
priorít pre opatrenia. V tejto správe sú priority pre akčný plán rozdelené do dvoch
skupín. Po prvé, pomocou rôznych nástrojov a vizualizácií je možné na základe
výsledkov indexu určiť prioritné oblasti, v ktorých je potrebné konať. Druhá skupina
priorít úzko súvisí s procesom tvorby indexu.
Pokiaľ ide o prvú kategóriu akčných priorít, ich identifikácia môže vychádzať z
relatívneho hodnotenia výsledkov spoločenského pokroku. Jednoduchým spôsobom
je porovnanie škálovaných výsledkov (0 – 100) siedmich okresov navzájom s cieľom
nájsť oblasti, v ktorých jednotlivé okresy dosahujú výrazne slabšie výsledky – to
možno urobiť na úrovni indexu, dimenzií alebo komponentov (a dokonca aj
jednotlivých ukazovateľov, ak je to vhodné). Oblasti s nedostatočnými výsledkami by
sa potom mohli považovať za možné priority pre akčný plán v jednotlivých okresoch.
Napríklad absolútne skóre v roku 2020 naznačuje, že Dunajská Streda v porovnaní s
ostatnými okresmi dosiahla veľmi slabé výsledky v komponentoch Zdravie a
Prístrešky. Podobne Hlohovec dosiahol najhoršie výsledky v komponente Kvalita
životného prostredia. Toto by teda by mohli byť prioritné oblasti pre opatrenia v týchto
dvoch okresoch. Na druhej strane, Trnava výrazne prekonala ostatné okresy v
komponente Prístrešky a mohla by slúžiť ako príklad dobrej praxe.
Porovnanie absolútnych skóre okresov navzájom je jednou z možností, ako sa pozerať
na výsledky a identifikovať prioritné oblasti, v ktorých treba konať. Druhou možnosťou
je použitie relatívneho hodnotenia výsledkov, ktoré sa zameriava na porovnanie
okresov, ktoré sú si podobné z hľadiska ekonomickej výkonnosti. To sa dá spraviť
prostredníctvom tzv. scorecards, ktoré sú špeciálnym vizualizačným nástrojom
vyvinutým organizáciou Social Progress Imperative. Na obrázku 6 je ako príklad
uvedený scorecard pre okres Trnava. Takéto scorecards boli vytvorené pre každý
okres a sú uvedené v prílohe B. Scorecards sumarizujú a analyzujú výsledky v troch
stĺpcoch: v prvom stĺpci sú uvedené škálované skóre (0 – 100) pre každý aspekt SPI
(index, dimenzie, komponenty a ukazovatele). Druhý stĺpec zobrazuje poradie okresu
v danom aspekte SPI. Jedinečná a najdôležitejšia informácia je uvedená v treťom
stĺpci – farebný bod znázorňuje relatívnu výkonnosť okresu v porovnaní s troma
ďalšími okresmi s podobnou ekonomickou výkonnosťou. Skupina okresov s
podobnou ekonomickou výkonnosťou sa nazýva porovnávacia skupina. Je
vymedzená na základe absolútnych rozdielov medzi všetkými okresmi v ekonomickej
výkonnosti, ktorá bola meraná priemernou ročnou nominálnou mzdou (regionálne
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HDP na obyvateľa alebo podobné súhrnné ukazovatele neboli na úrovni okresov k
dispozícii). Každému okresu prináleží porovnávacia skupina troch ďalších okresov,
ktoré sú mu z hľadiska ekonomickej premennej najpodobnejšie. Následne sa
porovnáva výkonnosť každého okresu v každom aspekte spoločenského pokroku
s výsledkami jeho porovnávacej skupiny. Ak okres prekoná medián výkonnosti svojej
porovnávacej skupiny o viac ako jednu priemernú absolútnu odchýlku, dostane zelený
bod. Ak je okres pod mediánom výkonnosti svojej porovnávacej skupiny o viac ako
jednu priemernú absolútnu odchýlku, dostane červený bod. Žltý bod znamená, že
okres dosahuje výsledky blízke mediánu svojej porovnávacej skupiny.
Z obrázku 6 vyplýva, že Trnava dosiahla v roku 2020 najlepšie výsledky v SPI aj v
oblasti priemernej nominálnej mzdy (v oboch prípadoch bola na prvom mieste). Zo
scorecard však tiež vyplýva, že v SPI výrazne prekonala mediánové skóre svojej
porovnávacej skupiny (Trnava, Skalica, Hlohovec, Piešťany), a preto získala zelený
bod. Trnava prekonala ekonomicky porovnateľné okresy aj v jednej dimenzii (Základné
ľudské potreby), štyroch komponentoch (Výživa a základná lekárska starostlivosť,
Voda a sanitácia, Prístrešky, Inkluzívna spoločnosť) a dvanástich ukazovateľoch. Na
druhej strane, Trnava výrazne zaostala za svojimi ekonomicky porovnateľnými
okresmi v mnohých oblastiach spoločenského pokroku, konkrétne v jednej dimenzii
(Základy blahobytu), dvoch komponentoch (Osobná bezpečnosť, Kvalita životného
prostredia) a jedenástich ukazovateľoch (najmä v komponentoch Osobná bezpečnosť
a Kvalita životného prostredia). Takéto hodnotenie môže slúžiť ako nástroj, ktorý
pomáha stanoviť akčné priority pre každý okres (ďalšie scorecards sú k dispozícii v
prílohe B).
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Obrázok 6: Scorecard pre okres Trnava

Zdroj: Autori.
Je tiež možné určiť prioritné oblasti pre opatrenia aj na úrovni kraja. Obrázok 7
zobrazuje priemernú výkonnosť okresov (neváženú podľa počtu obyvateľov) vo
všetkých oblastiach spoločenského pokroku, ktorú možno použiť ako približnú
predstavu o výkonnosti kraja. Z obrázku vyplýva, že dimenzia Príležitosti jednoznačne
zaostáva. Toto zistenie sa prirodzene odráža na úrovni komponentov (skóre dimenzií
je priemerným skóre komponentov), kde Osobné práva vystupujú ako komponent s
najnižším skóre. Zaujímavé zistenia z hľadiska potenciálnych priorít pre opatrenia
možno vidieť v ďalších dvoch dimenziách. Hoci sú skóre vyššie, v každej z nich je jeden
komponent, ktorý výrazne zaostáva: v dimenzii Základné ľudské potreby je to Osobná
bezpečnosť a v dimenzii Základy blahobytu Zdravie. Hoci obrázok nižšie približuje
výkonnosť kraja, je určite možné vytvoriť podobné vizualizácie aj pre každý okres
osobitne.
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Obrázok 7: Aproximácia skóre pre Trnavský kraj

Zdroj: Autori. Dimenzie: BHN – Základné ľudské potreby. FOW – Základy blahobytu.
OPP – Príležitosti. Komponenty: NBMC – Výživa a základná lekárska starostlivosť.
WS – Voda a sanitácia. SH – Prístrešky. PS – Osobná bezpečnosť. ABK – Prístup k
základnému vzdelávaniu. AIC – Prístup k informáciám a komunikácii. HW – Zdravie.
EQ – Kvalita životného prostredia. PR – Osobné práva. PFC – Sloboda osobnej voľby.
INCL – Inkluzívna spoločnosť. AAE – Prístup k pokročilejšiemu vzdelávaniu.
Zatiaľ čo prvú skupinu priorít možno odvodiť z výsledkov indexu, druhá skupina úzko
súvisí s procesom tvorby indexu. Pravdepodobne najdôležitejším odporúčaním je, aby
bol Trnavský samosprávny kraj – ako hlavná zainteresovaná strana a konečný užívateľ
indexu – viac zapojený do všetkých fáz procesu. Index by sa mal považovať za nástroj,
ktorý pomôže krajskej samospráve pri tvorbe politík na podporu spoločenského
pokroku okresov a môže viesť aj k efektívnejšej alokácii finančných prostriedkov (ako
vyplýva z niektorých aplikácií SPI v iných krajinách). V tomto kontexte by bola väčšia
účasť Trnavského samosprávneho kraja kľúčová v nasledujúcich fázach procesu
tvorby (alebo budúcej úpravy a aktualizácie) indexu:
• Identifikácia ukazovateľov – výber ukazovateľov významne ovplyvňuje rámec
indexu, a teda aj jeho výsledky. Je tiež dôležité, aby krajská samospráva
špecifikovala prioritné oblasti, ktoré chce merať a sledovať v čase.
• Zber údajov – oficiálny štatút krajskej samosprávy pomôže pri rokovaniach s
rôznymi (oficiálnymi) inštitúciami o prístupe k ich údajom a ich využívaní.
• Kalibrovanie indexu prostredníctvom najlepších a najhorších scenárov – tzv.
utópie a dystópie výrazne ovplyvňujú konečné skóre a je potrebné stanoviť ich
pre každý ukazovateľ. Existuje niekoľko metód a kritérií na stanovenie hodnôt
týchto najlepších a najhorších scenárov, ale vždy si vyžadujú znalosť miestnych
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podmienok a skutočností, aby bolo možné odobriť ich zmysluplnosť. Preto by
bolo v tejto fáze veľmi žiaduce zapojenie miestnej samosprávy.
Ďalšou prioritou, ktorá súvisí s procesom tvorby indexu, je potreba centralizácie zberu
sociálnych a environmentálnych výsledkových (ale prípadne aj vstupných)
ukazovateľov a údajov za okresy, ideálne zo strany Trnavského samosprávneho kraja.
Na začiatku tohto projektu bola informovanosť o existujúcich sociálnych a
environmentálnych výsledkových ukazovateľoch dostupných pre okresy veľmi nízka aj
v rámci krajskej samosprávy. K takýmto ukazovateľom a údajom nebolo možné sa
nikde centrálne dostať a v prípade niektorých ukazovateľov bolo dokonca veľmi ťažké
nájsť ich online. Realizácia tohto projektu výrazne zlepšila informovanosť o takýchto
údajoch, ako aj ich dostupnosť, pretože sa identifikovali potenciálne relevantné
ukazovatele a zdroje údajov, zozbierali sa údaje a následne sa vytvoril ich konečný
súbor, ktorý sa zverejnil online. Bolo by však veľmi žiaduce pokračovať v procese
centralizácie zdrojov a údajov, a dokonca ho rozšíriť – a v ideálnom prípade by v tomto
procese mala prevziať iniciatívu krajská samospráva. Môžu tiež existovať ďalšie
ukazovatele a zdroje údajov, ktoré by sa mohli použiť na účely prípadných aktualizácií
a vylepšení v budúcich vydaniach indexu.
Rámček 1: Prípad Barking a Dagenham
Londýnsky mestský obvod Barking and Dagenham využíva Index spoločenského
pokroku ako strategický nástroj vo svojich politikách na miestnej úrovni tým, že ho
začleňuje do svojich stratégií a akčných plánov. Podľa regionálnej rady im aplikovanie
SPI pomohlo efektívnejšie prideľovať finančné prostriedky a dokázali sa lepšie
zamerať na problémy domáceho násilia, bezdomovectva alebo energetickej chudoby.
Prostredníctvom rôznych preventívnych opatrení a na základe pravidelných akčných
plánov odvodených od výsledkov SPI dosiahli výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach
spoločenského pokroku. Rada tohto mestského obvodu využíva SPI ako jeden z
hlavných parametrov na väčšine svojich odborov (školstvo, zdravotníctvo, verejná
bezpečnosť, polícia atď.). V súvislosti s indexom postupujú transparentne (výsledky a
metodika boli vždy dostupné na ich internetovej stránke) a ich interný tím odborníkov
index každoročne aktualizuje.
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Plány do budúcnosti
V tomto vydaní Indexu spoločenského pokroku pre okresy Trnavského kraja bolo v
rámci indexu použitých 45 ukazovateľov, ktoré pokrývajú obdobie rokov 2016 – 2020.
Existuje minimálne 46 ďalších ukazovateľov, ktoré boli z rôznych dôvodov vylúčené z
rámca, väčšinou z dôvodu slabej štatistickej alebo koncepčnej vhodnosti. Zoznam
týchto ukazovateľov vrátane dôvodov ich vylúčenia je k dispozícii v prílohe A
Metodickej správy.
Optimálny plán aktualizácií by zahŕňal každoročnú (alebo aspoň dvojročnú) revíziu
rámca, následný zber nových údajov pre ukazovatele zahrnuté v rámci a prepočet
výsledkov indexu. Vzhľadom na čas aktualizácie väčšiny ukazovateľov má zmysel
index prepočítať v druhej polovici roka 2022 alebo začiatkom roka 2023, aby pokrýval
obdobie rokov 2016 – 2021. Ako už bolo naznačené vyššie, pravidelná aktualizácia
indexu pozostáva zo štyroch krokov: i) revízia rámca indexu; ii) zber nových
nespracovaných údajov; iii) prepočet indexu; iv) prezentácia nových výsledkov.
Čo sa týka prvého kroku, rámec Trnavského indexu je možné revidovať. Do rámca je
možné zahrnúť nové alebo dodatočné ukazovatele, napríklad prehodnotením
ukazovateľov vylúčených z aktuálneho vydania alebo na základe preferencií
aktualizátorov a politických priorít. Je potrebné zdôrazniť, že nové (alebo dodatočné)
ukazovatele musia spĺňať kritériá výberu, rešpektovať štyri princípy nastavenia SPI a
prejsť všetkými potrebnými štatistickými testami. Ukazovatele je možné z rámca aj
vylúčiť – napríklad vtedy, ak aktualizované ukazovatele už neprejdú štatistickými
testami alebo keď chcú autori vylúčiť alebo nahradiť ukazovateľ novým. Druhá
možnosť môže byť relevantná, ak aktualizátori identifikujú koncepčne alebo štatisticky
lepšie ukazovatele pre niektorý z komponentov. Prípadné pridanie nových
ukazovateľov (alebo vylúčenie súčasných) znamená, že aktualizované vydanie indexu
nebude priamo porovnateľné so súčasným vydaním. Tento problém je však bežný pri
mnohých aktualizáciách zložených ukazovateľov a práve z tohto dôvodu sa index vždy
spätne prepočítava za všetky dostupné roky.
Pokiaľ ide o druhý krok, je potrebné aktualizovať ukazovatele zahrnuté do
revidovaného rámca s údajmi za posledný rok. Väčšina ukazovateľov v súčasnom
rámci sa aktualizuje každoročne, čo znamená, že budú k dispozícii čerstvé údaje. Iba
niekoľko zdrojov nebude svoje údaje aktualizovať – týka sa to troch ukazovateľov
vypočítaných z Atlasu rómskych komunít (vydania z rokov 2013 a 2019) – táto
publikácia sa aktualizuje v nepravidelných časových intervaloch. Nebudú sa
aktualizovať ani ukazovatele týkajúce sa volieb (volebná účasť a zastúpenie žien v
obecných zastupiteľstvách a vo vedení obcí), pokiaľ sa pred aktualizáciou indexu
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neuskutočnia nové voľby. A napokon, kvôli komplikáciám s COVID-19 neboli za
posledné dva roky aktualizované nespracované údaje z Národného ústavu
certifikovaných meraní vzdelávania – použité na vytvorenie piatich ukazovateľov v
súčasnom rámci. Bude potrebné zistiť, či táto inštitúcia bude schopná poskytnúť
čerstvé údaje.
Tretí krok – prepočet indexu – by sa mal riadiť rovnakými postupmi a fázami výpočtu,
aké sú opísané v Metodickej správe. Po aktualizácii ukazovateľov zahrnutých do
rámca a údajov je potrebné vykonať štatistické testy pomocou predbežnej korelačnej
analýzy a analýzy hlavných komponentov s cieľom skontrolovať, či sú ukazovatele v
rámci jednotlivých komponentov štatisticky vhodné. Potom je potrebné zrevidovať
najlepšie a najhoršie scenáre (utópie a dystópie). Pre aktuálne vydanie indexu sú tieto
najlepšie a najhoršie scenáre k dispozícii v prílohe C Metodickej správy. V ďalšom
vydaní indexu sa môžu použiť podobné alebo dokonca rovnaké hodnoty za
predpokladu, že sa nezmenia ukazovatele použité v rámci. Len v tomto špecifickom
prípade – keď sa ukazovatele v rámci nezmenia a utópie a dystópie zostanú rovnaké
– budú výsledky oboch vydaní porovnateľné.6 Keď sa vykoná revidovaná kalibrácia
utópií a dystópií, vypočítajú sa nové skóre pre SPI a všetky jeho dimenzie, komponenty
a ukazovatele.
Všetky aktualizované skóre by sa potom mali opäť vizualizovať v podobe scorecards,
máp a grafov. Pre aktuálne vydanie indexu boli všetky vizualizácie vytvorené
v programe Tableau a ich grafická úprava je k dispozícii aj pre prípadnú aktualizáciu.
Výsledky aktualizovaného indexu však možno prezentovať napríklad aj
v jednoduchom tabuľkovom procesore pomocou základných tabuliek a grafov.
V ideálnom prípade bude Trnavský samosprávny kraj priamo viesť proces aktualizácie
indexu. Ten bude prebiehať v úzkej spolupráci s organizáciou Social Progress
Imperative, ktorá bude pomáhať vo všetkých štyroch fázach procesu, najmä pri
štatistických postupoch v treťom kroku a pri revízii rámca a ukazovateľov v prvom
kroku. Čo sa týka tejto revízie, súčasné skúsenosti ukazujú, že je kriticky náročné nájsť
neekonomické výsledkové ukazovatele, ako aj údaje pre okresy, najmä v prípade
dvoch komponentov – Voda a sanitácia a Prístrešky. Podobne by boli prospešné
ďalšie a lepšie merania pre dimenziu Príležitosti, konkrétne pre komponent Sloboda
osobnej voľby a obzvlášť pre komponent Prístup k pokročilejšiemu vzdelávaniu. Tieto

6

Aj táto porovnateľnosť je však trochu komplikovanejšia. Ťažkosti vyplývajú zo skutočnosti, že váhy
používané na výpočet skóre komponentov sú stanovené štatistickou metódou nazývanou analýza
hlavných komponentov (PCA), ktorá vychádza zo skutočných údajov. To znamená, že ak sa údaje
zmenia (čo sa určite stane, keďže sa budú aktualizovať), zmenia sa (pravdepodobne) aj váhy, čo
následne mierne ovplyvní konečné skóre aktualizovaného indexu. Porovnateľnosť dvoch za sebou
idúcich vydaní s rovnakými ukazovateľmi a kalibráciou (ale s dodatočným rokom údajov) preto nebude
dokonalá.
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komponenty by sa mohli považovať za konkrétne oblasti možných vylepšení v
aktualizovanom vydaní indexu.

Záver
Tvorba Indexu spoločenského pokroku pre okresy Trnavského kraja na Slovensku bola
dlhodobým úsilím výskumného tímu Asociácie pre občiansku spoločnosť,
podporovaného organizáciou Social Progress Imperative. Počas celého procesu tím
zostavil a otestoval niekoľko iterácií indexu a konzultoval proces s kolegami z
odvetvia i mimo neho. Napriek mnohým výzvam, ako napríklad nedostatok vhodných
ukazovateľov a údajov alebo vhodnosť ukazovateľov, výsledok predstavuje
dôveryhodné hodnotenie spoločenského pokroku v okresoch Trnavského kraja.
Index poskytuje referenčné hodnoty pre okresy Trnavského kraja a môže byť použitý
na identifikáciu priorít, ktoré je potrebné riešiť, aby sa dosiahol spoločenský pokrok v
okresoch kraja. Tento dokument sa zameral na vymedzenie koncepčného rámca
indexu všeobecne, ale aj špecificky pre prípad Trnavského kraja. Predstavil tiež
vybrané výsledky, zhodnotil zmeny v čase a ukázal, ako ich možno prepojiť s
politikami. Okrem toho dokument určil priority pre akčné plány a opísal, ako (a ako
často) by sa mal index aktualizovať.
V roku 2021 bol Index spoločenského pokroku vypočítaný aj pre okresy Bratislavského
kraja a v roku 2022 bude zverejnená ďalšia aplikácia indexu na Slovensku – v
Košickom kraji. Výsledky trnavského indexu nebudú priamo porovnateľné s ostatnými
dvoma aplikáciami na Slovensku (podobne ako nie sú porovnateľné ani s výsledkami
SPI EÚ), pretože každý projekt používa mierne odlišný rámec a kalibráciu. Keďže však
všetky tri aplikácie na Slovensku dokázali, že je možné vytvoriť Index spoločenského
pokroku na úrovni okresov, jedným z budúcich smerovaní by mohlo byť vytvorenie
celoslovenského indexu pre všetky okresy v krajine. Takýto index by nielen porovnával
okresy navzájom, ale stal by sa tiež neoceniteľným nástrojom pre tvorbu politík
regionálneho rozvoja na Slovensku.
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Príloha A: Zmeny v skóre podľa okresov a komponentov
Zmeny v skóre v rokoch 2016 – 2020 podľa okresov Trnavského kraja pri komponentoch dimenzie Základy blahobytu
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Zdroj: Autori. Komponenty: ABK – Prístup k základnému vzdelávaniu. AIC – Prístup k informáciám a komunikácii. HW – Zdravie. EQ
– Kvalita životného prostredia. Okresy: DS – Dunajská Streda. GA – Galanta. HC – Hlohovec. PN – Piešťany. SE – Senica. SK –
Skalica. TT – Trnava.
Zmeny v skóre v rokoch 2016 – 2020 podľa okresov Trnavského kraja pri komponentoch dimenzie Príležitosti

Zdroj: Autori. Komponenty: PR – Osobnostné práva. PFC – Sloboda osobnej voľby. INCL – Inkluzívna spoločnosť. AAE – Prístup k
pokročilejšiemu vzdelávaniu. Okresy: DS – Dunajská Streda. GA – Galanta. HC – Hlohovec. PN – Piešťany. SE – Senica. SK – Skalica.
TT – Trnava.
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Príloha B: Scorecards okresov
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