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 Z písomností a archeologických nálezov je zrejme, že epidemiologic-

ky významné choroby mali do značnej miery vplyv na spoločenské, 

demografické či ekonomické aspekty života. V súčasnej situácii  rov-

nako prichádza k zmenám v spoločnosti. Práve z tohto dôvodu sme sa 

rozhodli analyzovať rozvodovosť pred a po začatí súčasnej pandémie 

[1-3]. 
 

 Cieľom príspevku je 

stručné hodnotenie 

trendov rozvodovosti 

pred a po začatí roka 

2020.  

 

 Hypotézy: Prišlo na 

Slovensku a v Česku po 

začatí roka 2020 k zme-

ne rozvodového tren-

du?  O aké zmeny tren-

du sa jedná? 

                                              „The Athenian Plague“ Nicolas Poussin (1594-1665) 

 

 

 

 

 

Na dáta sme aplikovali nasledovné metódy: 
  

 

  

 

  
  

 

  

 

 

 

 

 V roku 2020 prišlo v oboch krajinách k výraznejším vý-

kyvom rozvodovosti. Hneď v marci až máji 2020 prišlo 

v oboch krajinách k rapídnemu zníženiu počtu rozvodov 

aj podaných návrhov na rozvod. Následne však prišlo k 

nárastu počtov rozvodov aj návrhov. Tieto výkyvy boli 

podľa dostupných dát do veľkej miery zapríčinené vý-

konmi súdov pri vybavovaní rozvodovej agendy. Podľa 

viacerých publikácii ako napr. [10,11] mohol byť prvot-

ný pokles počtu rozvodov zapríčinený aj inými faktormi 

ako bola ekonomická neistota po začatí pandémie. 

 

 Zmeny v úhrnoch rozvodovosti je možné zachytiť aj na 

krajskej územnej úrovni. Zreteľný je najmä pokles roz-

vodovosti v druhom štvrťroku 2020. 
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Graf  1. Sezónne trendy vybraných ukazo-

vateľov (abs. hodnoty) v SR v období 2018 

- 2020  Zdroj: [4,5]  

Graf  2. Sezónne trendy vybraných ukazo-
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Graf  3. Sezónny rozvodový index v SR v ob-
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Graf 4. Sezónny rozvodový index v ČR v 

období rokov 2017- 2020  Zdroj: [7]  

Graf  5. Porovnanie sezónneho rozvodového 

indexu v krajoch SR  Zdroj: [5]  

Graf  6. Porovnanie sezónneho rozvodového 

indexu v krajoch ČR  Zdroj: [7]  

 Dlhodobo patria mesiace marec až jún na Slovensku aj v Česku k ob-

dobiam v roku s najvyššími úhrnmi rozvodov. Ako je však vidieť 

z grafov 1. a 2. v tomto období roka 2020 prichádza k poklesu počtu 

rozvodov v oboch krajinách. Vôbec najnižší bol úhrn rozvodov v roku 

2020 v apríli. Na Slovensku sa v apríli 2020 rozviedlo len 377 párov a 

v Česku len 731 párov. Ak sa pozrieme na sezónny rozvodový index 

(grafy 3. a 4.) ide o prepad hodnôt hlboko pod úroveň indexu z predo-

šlých rokov. Z grafov 1. a 2. vyplýva, že v marci až máji 2020 prišlo 

v oboch krajinách aj k poklesu podaných návrhov na rozvod 

a markantnému zníženiu vybavenosti agendy. Výkyv v počte rozvo-

dov v oboch krajinách je tak možné pripísať najmä nižšej miere vyba-

venosti rozvodovej agendy po začatí pandémie SARS-CoV-2, kedy 

bolo nutné  prispôsobiť sa novo vzniknutej situácii [4,6]. Okrem toho 

bol začiatok pandémie spojený aj s ekonomickou neistotou, ktorá sa 

mohla tiež prejaviť na poklese rozvodovosti [10,11]. V mesiacoch jún, 

júl 2020 sa v oboch krajinách stretávame s „dobiehaním“ rozvodov 

(zreteľnejšie viditeľné na grafoch 3. a 4. ). Ako v predošlom prípade je 

to možné pripísať vybavenosti agendy na súdoch, ktorá bola v týchto 

mesiacoch výrazne lepšia. Podľa správy [4] súvisí lepšia vybavenosť 

s útlmom ochorenia v letných mesiacoch a zmiernení protiepidemiolo-

gických opatrení.  

 

 Pokles rozvodovosti v druhom štvrťroku 2020 je badateľný aj v regio-

nálnej štruktúre (grafy 5. a 6.). Sezónny rozvodový index z roku 2020 

je v tomto období oproti priemeru 2017-2019 takmer v každom kraji v 

oboch štátoch záporný. Výnimku tvoria Olomoucky a Zlínsky kraj, 

kde boli rozdiely medzi indexami kladné. Na druhej strane v treťom 

štvrťroku bol vo všetkých českých krajoch sezónny rozvodový index 

vyšší v roku 2020. Rovnako bol index v danom období roka 2020 vyš-

ší v porovnaní s priemerom 2017-2019 aj v polovici slovenských kra-

jov. 

  Mesačný rozvodový index (MRI) = Ri / kki  

 Ri = počet rozvodov v i mesiaci, kki = korekčný koeficient 

v i mesiaci 

 Korekčný koeficient nadobúda hodnoty = Di / D̅ 

 Di = počet dní v i mesiaci, D̅ = priemerný počet dní v roku  

 Metódu sme využili pri mesačných úhrnoch rozvodov na 

vyrovnanie roz-

dielov v počte dní 

medzi mesiacmi 

[8,9].   

 Sezónny rozvodový index (SRI) =  MRIi/MRIpriemer  

alebo Ri / R̅ 

 V prípade mesačných dát sme metódu aplikovali na 

hodnoty mesačného rozvodového indexu. V prípade 

štvrťročných dát za kraje sme metódu aplikovali na 

neupravované hodnoty rozvodov [8]. 

 

 
               

                                              

   

Hodnoty korekčného koeficientu  Zdroj: [9]                                             
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