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Abstract 

Slovak real estate market in 2007 recorded a relative boom, related primarily to its 

comparatively late formation until at the turn of the millennium, when a dynamic growth of 

residential property prices started. To the significant growth of houses and flats prices has 

contributed mainly positive development of the Slovak economy, which was the basis for 

positive expectations of the population and a growing willingness to cater of housing by 

means of easily accessible loans. The aim of this article is the modelling of residential 

property prices in Slovakia by means of quantitative methods, the construction of the 

economic model describing the relationship between house prices and the demographic and 

economic factors and the forecasts of the prices of residential properties in the future. By 

using the correlation analysis and ADF test were selected factors that significantly influence 

the development of residential real estate prices. By using of regression analysis was 

compiled regression model that explains the formation of housing prices based on two key 

determinants: GDP and population. Indirect impacts of factors were examined by sectional 

analysis. Prognosis of residential property prices was realized under a model of artificial 

intelligence. 
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Úvod 
Ceny nehnuteľností na realitnom trhu ovplyvňuje dopyt po nehnuteľnostiach a ponuka 

nehnuteľností. Dopyt a ponuka sú ovplyvňované mnohými faktormi. Ivanička (2003) uvádza, 

že úroková miera významne ovplyvňuje dopyt, pretože pri nízkych úrokových mierach 

investori ukladajú peňažné prostriedky do nehnuteľností, naopak keď je úroková miera 

vysoká, potom investori investujú peňažné prostriedky do finančných a kapitálových 

produktov. Nízka úroková miera prispieva k znižovaniu nákladov na výstavbu, tým sa zvyšuje 

ziskovosť, ak je dostatočný dopyt, čo sa prejavuje relatívne vysokou cenou nehnuteľností. 



Investori predpokladajúci nárast ziskov iniciujú novú výstavbu, čím zvyšujú ponuku a 

spôsobujú celkový rast fondu nehnuteľností určených na bývanie. Dopyt a ponuka sa následne 

prejavujú na náraste alebo poklese množstva neobývaných bodov. Ak je miera neobsadenosti 

vysoká - vyššia než 3 % z celkového fondu nehnuteľností, potom dochádza k poklesu ceny 

nehnuteľností. Naopak v prípade nedostatku voľných priestorov výrazne ceny rastú, čo 

predstavuje impulz na začatie novej výstavby (Ivanička, 2003).  

Náklady kupujúceho významne ovplyvňujú príjmy, výška nájomného v prípade 

prenájmu nehnuteľnosti, dane a subvencie zo strany štátu. Ďalším dôležitým faktorom ktorý 

ovplyvňuje dopyt po nehnuteľnostiach je demografický vývoj, konkrétne populačný rast a 

vývoj počtu a veľkosť domácností, ktoré vplývajú na dopyt po nehnuteľnostiach, uvádza 

Hilbers (2008). 

 

1 Determinanty cien nehnuteľností 
Ponuku nehnuteľností na bývanie determinuje dostupnosť a cena stavebného pozemku, 

stavebné náklady, legislatíva. Vo všeobecnosti sa ponuka prispôsobuje dopytu s oneskorením, 

ktoré spôsobuje získavanie stavebných povolení, návrh a realizácia výstavby.  

Hilbers (2008) zobrazil dôležité faktory vplývajúce na ceny nehnuteľností pomocou diagramu 

uvedeného na obrázku 1. 

 Obr. 1: Faktory vplývajúce na ceny nehnuteľností 
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 (Zdroj: Hilbers, 2008) 

Fiškálna politika vplýva na príjem a nájom prostredníctvom zdanenia príjmov a dane z 

prenájmu. Dane a subvencie zo strany štátu taktiež významne ovplyvňujú náklady užívateľa. 

Monetárna politika prostredníctvom centrálnej banky vplýva na úrokové sadzby, ktoré 

determinujú pôžičky developerov na strane ponuky, ale aj užívateľské náklady na strane 

dopytu. Štrukturálna politika vplýva na situáciu na trhu práce a pôdy a ovplyvňuje náklady na 

výstavbu a tým aj ceny nehnuteľností na bývanie. Politika finančných inštitúcií vplýva na 

ponuku úverov podmienkami poskytovania úverov, kapitálovými a legislatívnymi 

podmienkami (Hilbers, 2008)  

Cár (2009) uvádza, že ceny nehnuteľností na bývanie v Slovenskej republike 

determinujú tieto faktory: 

 HDP (ekonomický faktor) 

 Priemerný počet obyvateľov vo veku 25 - 44 rokov (demografický faktor) 

 Celkový objem poskytnutých úverov domácnostiam (úverovo-finančný faktor) 

 Objem poskytnutých úverov domácnostiam na bývanie (úverovo-finančný 

faktor) 

 Objem stavebnej produkcie bytových budov (ekonomicko-technický faktor) 

 

Podľa Hilbersa (2008) trh s nehnuteľnosťami patrí medzi menej prehľadné trhy aktív. 

Neexistuje jednotný súbor údajov pre celú Európu. Mnoho národných agentúr zaoberajúcich 

sa zberom údajov, vrátane štatistických úradov a centrálnych bánk sa snažia o spracovanie 

informácií týkajúcich sa realitného trhu, avšak rozsah a definície sa veľmi líšia. Niektoré 

údaje pochádzajú úplne, alebo čiastočne zo súkromných zdrojov, ktoré nemôžu pokryť celý 

trh. Z hľadiska štatistického spracovania resp. modelovania sú dostupné časové rady často 

krátke. 

 

2 Metódy a údajová základňa 
Analyzujeme 18 faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny nehnuteľností za 1m2. Údajová základňa je 

čerpaná z NBS a zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

Na základe ekonomickej teórie a predošlých skúmaní (Cár, 2009) boli na  ďalšiu 

analýzu vybrané nasledovné faktory: priemerný počet obyvateľov, priemerný počet 

obyvateľov vo veku 25-44, objem HDP, objem hrubého disponibilného dôchodku 

domácností, objem hrubých úspor domácností, celkový objem vkladov domácností, objem 



termínovaných vkladov domácností, celkový objem poskytnutých úverov domácnostiam, 

objem poskytnutých úverov domácnostiam na bývanie, priemerná výška úrokových sadzieb 

na poskytnuté úvery domácnostiam, priemerná výška úrokových sadzieb úverov 

domácnostiam na bývanie, objem hrubého fixného kapitálu určeného na výstavbu budov na 

bývanie, objem hrubého fixného kapitálu určeného domácnostiam, objem stavebnej produkcie 

v tuzemsku, objem stavebnej produkcie spojenej s výstavbou bytových budov, počet začatých 

bytov, počet dokončených bytov, počet rozostavaných bytov, počet úbytkov bytov. 

Štvrťročné údaje o cenách nehnuteľností v roku 2004 pochádzajú z aproximačných 

prepočtov od Cára (NBS).  Výpočty boli realizované pomocou programov Eviews a SAS.  

Vzhľadom na to, že sa zaoberáme časovými radmi, časový rad reziduí lineárnej 

regresie  musí byť stacionárny, aby odhadnutý vzťah prezentoval rovnováhu z dlhodobého 

hľadiska.  V opačnom prípade by mohli byť výsledkom tzv. falošné regresie. Stacionaritu 

reziduí sme testovali pomocou rozšíreného Dickey-Fuller testu (ADF test). Nulová hypotéza 

0H  je jednotkový koreň, ktorý predstavuje nestacionaritu. Kľúčové premenné zaradené do 

modelu boli stacionárne po prvej diferencii (d=1). Viac o stacionarite časových radov 

a falošnej regresii píše Hamilton (1994). Do analýzy boli zaradené všetky tie premenné, 

ktorých p hodnota Dickey-Fullerovho testu jednotkového koreňa je ≤ 0,05 a zároveň 

Pearsonov korelačný koeficient  , ktorý je mierou lineárnej závislosti je ≥ 0,8.  

Na posúdenie vplyvu rôznych faktorov sa používa úseková analýza (Mojžiš, 2006). 

Kľúčovým prvkom úsekovej analýzy je Pearsonov korelačný koeficient, ktorý je mierou 

lineárnej závislosti.   

Vzhľadom na to, že úseková analýza je menej známa metóda, popíšeme ju 

podrobnejšie. Nech k je počet faktorov X, Y analyzovaná závislá premenná, rij (i,j=1,2,...,k) 

sú Pearsonové korelačné koeficienty medzi faktormi, Xi a Xj, riY (i = 1, 2, ..., k) je Pearsonov 

korelačný koeficient medzi faktorom Xi a Y. Úsekové koeficienty piY (i=1,2,...,k) sa 

vypočítajú riešením lineárnych rovníc 
  

 (1) 
 

Úsekový koeficient sa niekedy označuje ako priamy účinok, alebo priamy vplyv.  

Úsekový koeficient  faktora U, ktorý nie je zahrnutý v modeli, sa vypočíta podľa vzťahu 



 (2) 

Nepriamy vplyv faktora Xi cez faktor Xj na premenné Y sa vypočíta podľa vzťahu 

 (i, j = 1, 2, …, k) (3) 

Celkový efekt T, tj. príspevok všetkých faktorov X priamo ovplyvňujúcich premennú Y, je 

  (4) 

Štatistickú významnosť hodnoty T možno odhadnúť podľa štatistík 

f=T(N-k-1)/(1-T) (5) 

kde N je veľkosť vzorky. Štatistika je porovnávaná s kritickou hodnotou Fischerovho 

rozdelenia F_α (k, N-k-1). Ak je hodnota f je väčšia ako kritická hodnota F_α (k,N-k-1), 

potom vplyv na skúmaný jav – skúmaná premenná Y – je významný na hladine významnosti 

α. 

 

3 Výsledky 
Výsledky ADF testu, ktorý testuje stacionaritu rezíduí, sú prezentované v tabuľke 1. 

Korelačná matica, ktorá popisuje vzájomnú závislosť premenných je uvedená v tabuľke 2 a 3, 

úsekové koeficienty v tabuľke 4. 

Tab. 1: Korelačné koeficienty medzi faktormi výsledok  ADF Dickey-Fuller testu  

Premenná Xi 

Korelácia premennej 
(Xi) 
s cenami 
nehnuteľností (Y) 

P hodnota - 
ADF testu 

Stav obyvateľov - celkom 0,71 0,0427 

Stav obyvateľov vo veku 25 - 44 rokov 0,86 0,0048 

HDP 0,88 0,0043 

Hrubý disponibilný dôchodok domácností 0,80 0,0638 

Hrubé úspory domácností 0,25 0,0893 

Objem termínovaných vkladov domácností 0,44 0,0326 

Objem poskytnutých úverov domácnostiam - celkom 0,81 0,0022 

Objem poskytnutých úverov domácnostiam na bývanie 0,80 0,0318 

Úrokové sadzby na úvery domácnostiam -0,43 0,0786 

Úrokové sadzby na úvery domácnostiam na bývanie 0,80 0,0547 

Objem hrubého fixného kapitálu určeného na výstavbu 
0,60 0,0577 



budov 

Objem hrubého fixného kapitálu určeného 
domácnostiam 0,76 0,0056 

Objem stavebnej produkcie v tuzemsku 0,67 0,0622 

Objem stavebnej produkcie v bytových budov 0,82 0,0732 

Počet začatých bytov 0,46 0,2524 

Počet dokončených bytov 0,37 0,0291 

Počet rozostavaných bytov 0,81 0,0074 

Miera nezamestnanosti -0,80 0,0303 

Zdroj: Autor 

Podľa ADF testu sú reziduá časových radov obyvateľstvo od 25 - 44 rokov, HDP a 

úrokové sadzby úverov poskytnutých domácnostiam stacionárne. Teda lineárna závislosť 

medzi cenami nehnuteľností a determinujúcimi faktormi nie je falošná.  

Tab. 2: Korelačná matica medzi faktormi 

 
Zdroj: Autor 

Korelačná matica obsahuje korelačné koeficienty medzi jednotlivými premennými. 

Korelačná matica kľučových determinantov, ktoré ovplyvňujú ceny nehnuteľností je uvedená 

v tabuľke 3: 

 

 

 



Tab. 3: Korelačná matica  

 

Cena 
nehnuteľností 
na bývanie za 
m2 [€] 

Obyvateľstvo od 
25 - 44 rokov HDP 

Úrokové sadzby 
úverov 
poskytnutých 
domácnostiam 

Cena nehnuteľností na 
bývanie za m2 [€] 1 0,86 0,88 0,8 

Obyvateľstvo od 25 - 44 
rokov 0,86 1 0,93 0,86 

HDP 0,88 0,93 1 0,9 

Úrokové sadzby úverov 
poskytnutých 
domácnostiam 0,8 0,86 0,9 1 

Zdroj: Autor 

Najväčší vplyv na ceny nehnuteľností na bývanie má HDP s hodnotou korelačného 

koeficientu 0,88, potom obyvateľstvo s hodnotou 0,86 a nakoniec úrokové sadzby úverov 

poskytnutých domácnostiam s hodnotou korelačného koeficientu 0,8. Všetky korelačné 

koeficienty vykazujú silnú lineárnu závislosť. 

Úseková analýza ukazuje priamy vplyv faktorov na cenu nehnuteľností na bývanie, 

pričom dôležitým ukazovateľom sú znamienka pri úsekových koeficientoch. Koeficient pri 

HDP a tiež pri ukazovateli obyvateľstvo od 25 – 44 rokov je kladný, čo je v súlade 

s očakávaniami, ktoré vyplývajú z ekonomickej teórie. Teda nárast HDP spôsobuje nárast 

cien nehnuteľností určených na bývanie.  

Tab. 4: Úsekové koeficienty – priamy vplyv faktorov na cenu bytov 

Premenná Úsekový koeficient 

Stav obyvateľov - celkom -0,39 

Stav obyvateľov vo veku 25 - 44 rokov 1,13 

HDP 0,0006 

Objem termínovaných vkladov domácností 0,26 

Objem poskytnutých úverov domácnostiam - celkom 0,25 

Objem poskytnutých úverov domácnostiam na bývanie 0,16 

Objem hrubého fixného kapitálu určeného domácnostiam -0,19 



Počet dokončených bytov -0,01 

Počet rozostavaných bytov -0,15 

Miera nezamestnanosti -0,02 

Zdroj: Autor 

Úsekový koeficient faktora, ktorý nie je zahrnutý do modelu je 0,46, aj napriek tomu 

je však model významný. Celkový efekt T je 0,7834. F štatistika je 86,81451. Kritická 

hodnota Fischerovho rozdelenia ja 3,008787. F štatistika je väčšia ako kritická hodnota, teda 

na hladine významnosti 0,05 je vplyv skúmaných determinantov na ceny nehnuteľností na 

bývanie štatisticky významný. 

Determinanty zahrnuté do modelu, ktoré majú preukázateľný vplyv na ceny 

nehnuteľností na bývanie v SR sú:  

 Obyvateľstvo vo veku 25 – 44 rokov 

 HDP 

 Úrokové sadzby na úvery poskytnuté domácnostiam 

Po korelačnej analýze faktorov, ktoré významne vplývajú na ceny nehnuteľností, bol 

v súlade s teóriou zostavený lineárny regresný model v tvare: 

 
CENY = -11783.20 + 6828.910 OB2544 + 45.17841 HDP + 151.3812 UROKUVERDOMBYV 

Kde:  

CENY - ceny nehnuteľností na bývanie na 1m2,  

OB2544 - obyvateľstvo od 25 do 44 rokov,  

HDP – hrubý domáci produkt  

UROKUVERDOMBYV - úrokové sadzby na úvery poskytnuté domácnostiam.  

Obr. 2: Lineárny regresný model 

 
Zdroj: Autor 



Obr. 3: Stacionarita reziduí 

 
Zdroj: Autor 

Analýza výstupov z programu Eviews na obrázku (2, 3) ukazuje že, p hodnoty 

všetkých determinantov, obyvateľstvo od 25 do 44 rokov, HDP a úrokové sadzby na úvery 

poskytnuté domácnostiam sú štatisticky významné, ≤ 0,05, čo potvrdzuje opodstatnenosť 

faktorov zahrnutých do modelu.  Koeficient determinácie R2 je 0,89, teda model vysvetľuje 

realitu takmer na 90%, čo je uspokojivý výsledok. Test stacionarity rezíduí modelu vykazuje 

hodnotu P = 0,0013. Z toho dôvodu odhadnutý model, ktorý prezentuje vzťah medzi cenami 

nehnuteľností na bývanie a  obyvateľstvom od 25 do 44 rokov, HDP a úrokovými sadzbami 

na úvery poskytnutých domácnostiam, predstavuje vzťah dlhodobej rovnováhy. 

   

Záver 
Na základe predošlých štúdií bolo vybratých 18 faktorov, ktoré by mohli ovplyvňovať ceny 

obytných nehnuteľností. Pomocou korelačnej analýzy boli stanovené štatisticky významné 

determinanty. Spomedzi signifikantných premenných boli vybraté pomocou ADF testu, tie 

ktoré nespôsobujú falošnú regresiu. Aplikovaním úsekovej analýzy boli prezentované priame 

a nepriame vplyvy významných determinantov na ceny bývania. Na základe výsledkov bol 

zostavený regresný model, ktorý na takmer 90%, vysvetľuje tvorbu cien nehnuteľností 

určených na bývanie pomocou troch kľúčových faktorov: obyvateľstvo vo veku od 25 do 44 

rokov, hrubý domáci produkt, úrokové sadzby na úvery poskytnuté domácnostiam. Prínos 

dosiahnutého výsledku vidíme v rozšírení predošlých štúdií o úsekovú analýzu a najmä 

eliminovanie možnosti falošných regresií, pomocou ADF testu stacionarity. Naše výsledky 

potvrdzujú výsledky niektorých autorov. Vzťahy medzi premennými sú vo všeobecnosti 

nelineárne, preto by v budúcnosti mohol byť zaujímavý výber premenných pomocou 

neurónových sietí, ktoré by boli vhodné aj na prognózu vývoja cien bytov.  
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