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VÝSKUM DETERMINANTOV DOPYTU
PO PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ
DOPRAVE VO VÄZBE NA ŠPECIFIKÁ
SKUPÍN CESTUJÚCICH
RESEARCH ON DEMAND DETERMINANTS FOR SUBURBAN BUS TRANSPORT
CONCERNING PASSENGER GROUPS
Mária Brídziková 1, Róbert Berežný 2
Mária Brídziková pôsobí ako interná doktorandka na Katedre cestnej a mestskej dopravy na
Žilinskej univerzite v Žiline. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje výskumu dopytu po
dopravných službách v autobusovej doprave a jeho determinantov. Róbert Berežný,
spolupracoval na článku ako externý spoluautor z praxe, keďže v súčasnosti pracuje v IDS
Východ. V rámci doktorandského štúdia sa venoval vplyvu kvality na dopyt, ako jedného
z faktorov dopytu.
Mária Brídziková works as an internal Ph.D. student at the Department of Road and Urban
Transport at the University of Žilina. In her dissertation thesis, she deals with the research of
the demand for transport services in bus transport and its determinants. Róbert Berežný
collaborated on the article as an external co-author from practice, as he is currently working in
the Prešov self-governing region. In his Ph.D. studies, he focused on the impact of quality on
demand as one of the factors of demand.
Abstract
The factors that determine the demand for passenger transport services have different effects
on demand. To what extent these factors affect demand is important to know especially when
procuring transport services, but also to improve the competitiveness and sustainability of the
suburban bus transport system. The identification of these factors is also helpful for the
decision-making process of operators. This article deals with selected factors of demand for
suburban bus transport in the Žilina self-governing region concerning individual groups of
passengers and their impact on demand and supply.
Key words: demand, factor, suburban bus transport, correlation, population
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Abstrakt
Faktory, ktoré determinujú dopyt po dopravných službách v osobnej doprave majú na dopyt
rôzny vplyv. Do akej miery tieto faktory ovplyvňujú dopyt je dôležité poznať najmä pri
obstarávaní dopravnej obslužnosti, ale aj pre zlepšenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti
systému prímestskej autobusovej dopravy. Identifikácia týchto faktorov je takisto nápomocná
aj pre rozhodovací proces dopravcov. Tento článok sa zaoberá vybranými faktormi dopytu po
prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom samosprávnom kraji vo väzbe na jednotlivé
skupiny cestujúcich a ich vplyvu na dopyt a ponuku.
Kľúčové slová: dopyt, faktor, prímestská autobusová doprava, korelácia, obyvateľstvo
Úvod
Doprava je spolu s potravou, zdravím, energiami a bývaním jednou z najdôležitejších
a nevyhnutných činností ľudského života. Bez dopravy by sa život každého človeka obmedzil
len na niekoľko desiatok kilometrov v oblasti jeho sídla. Práve s dopravou sa ľudstvo už
odnedávna pokúšalo rozšíriť svoje obzory a rozsah svojich aktivít, hľadať lepšie podmienky
pre život a prosperitu. Človek si postupne pri tvorení ľudskej sociálnej interakcie uvedomil
zásadný význam stretávania sa s inými ľuďmi, výmeny skúseností, koordinácie, spolupráce
a stratégií, objavovania iných miest a spôsobov života, ako aj nákup a predaj tovarov (Knapp,
1902), (Profillidis and Botzoris, 2019).
Vhodným indexom pre ilustráciu významu dopravy v ľudskej činnosti, je jeho podiel
na hrubom domácom produkte (HDP) danej krajiny. Odvetvie dopravy predstavovalo v roku
2015 až 6,6% HDP v rámci 28 krajín Európskej únie (Francúzsko 7,4%, Nemecko 7,8%,
Taliansko 7,8%, Španielsko 7,1%, Spojené kráľovstvo 7,4%), 6,3% v Spojených štátoch
Amerických, 8,1% v Kanade, 4,9% v Číne, 5,5% v Indii (rok 2013), 6,1% v Rusku, 5,9%
v Južnej Kórei, 6,1% v Japonsku a 5,3% v Austrálii. V Slovenskej republike v roku 2018
tvorilo odvetvie Obchod, doprava, skladovanie až 18,1% hrubého domáceho produktu
(European Commision, EOCD).
Dopyt je funkcia alebo vzťah, ktorý súvisí s množstvo tovarov alebo služieb Q, ktoré
sa kúpia za konkrétnu cenu P. Hodnoty Q a P sú inverzne prepojené: Q sa zvyšuje, keď P
klesá, a naopak. Dopyt po doprave je zase funkcia, ktorá súvisí s množstvom a typom dopravy
(osobná alebo nákladná), ktorú si ľudia zvolia za konkrétnu cenu a ďalšími kvalitatívnymi
podmienkami uvažovanej dopravnej činnosti (Profillidis and Botzoris, 2019).
Ponuka je tiež funkcia súvisiaca s množstvom tovaru alebo služieb, ktoré sa ponúknu
na nákup za konkrétnu cenu P.
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Obr. 1 – Krivka dopytu súvisiaca s cenou
Zdroj: [12]

Vzťah medzi dopytom po doprave a regionálnym rozvojom je zložitý a často
nepredvídateľný, pokiaľ ide o pozitívny alebo negatívny výsledok interakcie. Nasledovný
obrázok zobrazuje obojsmernú interakciu medzi dopravou a hospodárskou činnosťou
(Schurmann, 2000).

Obr. 2 – Interakcia medzi dopravou a ekonomickou aktivitou
Zdroj: Spracované autormi na základe [14]
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Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňovali dopyt v posledných dvoch storočiach boli (Profillidis
a Botzoris 2019):
• silné navýšenie kúpnej sily obyvateľstva v dôsledku takmer neustáleho zvyšovania
príjmov z dôvodu pomerne vysokej miery hospodárskeho rastu za posledných 50
rokov. Ako sa príjmy neustále zvyšovali, obyvatelia hľadali dopravné riešenie, ktoré
boli nákladnejšie, ale zároveň vyhovovali ich potrebám a očakávaniam. Rast príjmov
znamenal aj nárast stupňa automobilizácie obyvateľstva,
• technologický vývoj a pokrok, ktorý umožnil značné navýšenie rýchlosti a tým
zníženie cestovných časov, ako aj zvýšenie komfortu a pohodlia, zlepšenie dostupnosti
a zníženie dopadu na životné prostredie,
• zníženie cestovných nákladov vďaka technologickému vývoju, zníženie výrobných
nákladov dopravných prostriedkov, úspory na nákladoch, zníženie daní a lepšie
metódy organizácie práce a riadenia,
• vývoj sociálnych návykov a životného štýlu,
• nárast svetovej populácie,
• zmena hustoty osídlenia, sťahovanie sa do miest, rozširovanie sídiel.
Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú dopyt po doprave v súčasnosti, sú (Profidilis a Botzoris
2019, Souche 2010, Polat 2012):
• cena požadovanej prepravnej služby,
• kvalita požadovanej prepravnej služby (cestovný čas, frekvencia spojov, bezpečnosť
a zabezpečenie, infraštruktúra a vybavenie, spoľahlivosť a podobne),
• cena a kvalita prípadných alternatívnych spôsobov dopravy (napr. vysokorýchlostné
vlaky vs nízkonákladová letecká doprava, autobusová a mestská doprava vs súkromné
osobné vozidlá),
• populácia a vek potenciálnych zákazníkov,
• príjmy potenciálnych zákazníkov,
• miera zamestnanosti,
• zvyky a preferencie cestujúcich (časť spoločnosti považuje verejnú osobnú dopravu za
menej kvalitnú službu oproti osobným automobilom),
• hustota osídlenia a rozmiestnenie obyvateľstva (vzdialenosť z domu do práce, hustota
obyvateľstva).
Pre opis charakteristík dopytu a ponuky sa používa niekoľko jednotiek na definovanie
reprezentatívnych metrík (Profillidis a Botzoris, 2019):
• počet cestujúcich – to umožňuje zistiť, ktorá časť ponúkanej kapacity sa využíva
a zároveň atraktivitu služby.
• počet osobokilometrov (oskm) – táto jednotka popisuje cestujúceho, ktorý cestuje 1km.
Jednotka zohľadňuje počet cestujúcich aj prejdenú vzdialenosť.
• počet vozidiel alebo vozokilometrov – táto jednotka umožňuje vypočítať:
o aká časť ponúkanej kapacity danej infraštruktúry sa používa,
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zaťaženie infraštruktúry, vďaka čomu je možné vypočítať podmienky údržby
a prevádzky,
• prejdená vzdialenosť (km) a priemerná vzdialenosť podľa kategórie vozidiel,
• výnosy (v peňažných hodnotách) generované na oskm – táto jednotka umožňuje
popísať ekonomický a finančný dopad konkrétnej dopravnej činnosti.
o

Metodika a použité metódy
Predmetom výskumu je identifikácia najvýznamnejších determinantov dopytu po prímestskej
autobusovej doprave vo väzbe na špecifiká skupín cestujúcich. Výskum realizujeme
v systéme prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom samosprávnom kraji, za obdobie
rokov 2013 až 2018. Z dostupných údajov sme ako najvýznamnejšie faktory identifikovali
ponuku prímestskej autobusovej dopravy, počet a štruktúru obyvateľov, cenu cestovného,
príjmy obyvateľstva a kvalitu služieb.
Pre skúmanie faktorov dopytu, identifikácie ich vplyvu na dopyt jednotlivých skupín
cestujúcich je použitá metóda korelačnej analýzy a teória kovariancie a metóda merania
a hodnotenia kvality.
Korelačná analýza
Korelačná analýza skúma tesnosť štatistickej závislosti medzi kvalitatívnymi premennými.
Korelačná analýza na rozdiel od regresnej analýzy nevyjadruje príčinno-následný vzťah.
Premenná Y nezávisí na premennej X, ale dve náhodné premenné X a Y sa spoločne menia.
Nástrojom korelačnej analýzy je tzv. koeficient korelácie (ozn.r). Určuje mieru tesnosti
(stupňa) závislosti. Korelačný koeficient je mierou lineárnej závislosti dvoch premenných
a môžeme ho vyjadriť pomocou vzťahu (1):
(1)
kde

r – hodnota korelácie
n – počet združených dvojíc,
x – hodnota prvej premennej,
y – hodnota druhej premennej.

Teória kovariancie
Kovariancia v matematickej štatistike vyjadruje závislosť dvoch náhodných premenných.
Pokiaľ väčšie hodnoty jednej premennej zvyčajne zodpovedajú väčším hodnotám druhej
premennej, a to isté platí pre menšie hodnoty, tak ide o pozitívnu kovarianciu. Ak väčšie
hodnoty jednej premennej zvyčajne korešpondujú s menšími hodnotami druhej premennej,
kovariancia je negatívna. Veľkosť kovariancie nie je normalizovaná, pretože závisí od
veľkosti premenných. To či sú premenné X a Y vo vzájomnom lineárnom vzťahu môžeme
zistiť na základe koeficientu kovariancie (2):
(2)
kde
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Metóda merania a hodnotenia kvality
Vo všeobecnosti možno použiť za meradlo úrovne kvality prepravných služieb cestujúceho.
Práve on rozhoduje o tom, služby ktorého dopravcu využije a ktorého nie, prípadne či jeho
služby vôbec využije, a to na základe miery naplnenie, resp, nenaplnenia jeho potrieb zo
strany dopravcu. Primárnym cieľom je definovať štandardy kvality pri zabezpečení dopravnej
obslužnosti prímestskou autobusovou dopravou, čo si vyžaduje definovanie základného
súboru kritérií kvality a stanovenie úrovne ich plnenia zo strany dopravcu. Takto
nadefinovaný štandard kvality má ďalší dôležitý cieľ, a to garantovať úroveň zmluvne
stanovených kvalitatívnych požiadaviek medzi objednávateľom služieb a dopravcom počas
doby trvania zmluvy. Za účelom zabezpečenia plnenia štandardu kvality je potrebné navrhnúť
vhodný systém merania a hodnotenia kritérií kvality zaradených do štandardu kvality
(Gašparík et al., 2015). V podmienkach Slovenskej republiky sú v oblasti kvality verejnej
osobnej dopravy záväzné dve európske normy. STN EN 13 816 Preprava. Logistika a služby.
Verejná osobná doprava. Definície, ciele a meranie kvality služby. Táto európska norma
špecifikuje požiadavky na definovanie cieľa a meranie kvality služby vo verejnej osobnej
doprave a poskytuje návod na výber vhodných metód merania. STN EN 15 140 Verejná
osobná doprava. Základné požiadavky a odporúčania na systémy na meranie poskytovanej
kvality služieb. Norma odporúča aby sa zisťovala úroveň najdôležitejších kritérií kvality
z pohľadu zákazníka (cestujúceho). Nutným krokom je vykonanie prieskumu zameraného na
identifikáciu kritérií kvality v systéme verejnej dopravy.
Identifikácia najvýznamnejších faktorov dopytu po prímestskej autobusovej doprave
v Žilinskom samosprávnom kraji
V rámci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sme zisťovali vplyv najvýznamnejších
faktorov na dopyt po prímestskej autobusovej doprave (PAD). Medzi najvýznamnejšie
faktory patrí ponuka spojov, potenciál dopytu po PAD, cena cestovného, príjmy obyvateľstva
a kvalita dopravnej služby.
Demografický vývoj a štruktúra obyvateľstva Žilinského samosprávneho kraja
V podmienkach SR existujú aj z regionálneho hľadiska rozdiely v proporcionalite vekových
skupín obyvateľstva, na regionálnej úrovni sa prejavujú rozdielmi v dopyte po pravidelnej
autobusovej doprave. Počet obyvateľov v ŽSK sa medziročne výrazne nemení. V roku 2018
mal ŽSK 691 286 obyvateľov. Najväčší podiel predstavuje obyvateľstvo vo veku od 26-64
rokov vrátane, ktoré v priemere predstavuje 56,33 % zo všetkých obyvateľov v kraji. Ďalej
môžeme sledovať, že dochádza k poklesu obyvateľov vo vekovej skupine od 15-25 rokov.
Veková skupina od 0-5 rokov sa za sledované obdobie pohybuje približne na rovnakej úrovni.
Na druhej strane dochádza k nárastu obyvateľov vo vekových skupinách 65-69 rokov a vo
vekovej skupine obyvateľov nad 70 rokov (obrázok 3). Je veľmi dôležité si uvedomiť, že na
štruktúru obyvateľstva majú značný vplyv aj migračné toky.
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Obr. 3 – Vývoj štruktúry obyvateľov podľa jednotlivých vekových skupín v ŽSK za sledované obdobie
Zdroj. Spracované autormi na základe [16]

Počet prepravených cestujúcich PAD má klesajúci charakter. Počet prepravených cestujúcich
za obyčajné cestovné klesá, klesá aj dopyt za žiacke cestovné, ale naopak narastá počet
prepravených cestujúcich za iné cestovné. Do danej skupiny cestujúcich (iné cestovné) patria
obyvatelia vo veku 65-69 rokov, 70 rokov a viac, ako aj držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S
(obrázok 4).

Obr. 4 - Počet prepravených osôb PAD v ŽSK podľa druhu cestovného
Zdroj: Spracované autormi na základe [16]

Cena cestovného
Účinky cestovného na dpopyt po VOD sú pomerne ľahko sledovateľné. Zmeny v cenách
cestovného patria k najpriamejším a najsilnejším vplyvom na dopyt (Sharaby and Shiftan,
2012). Väčšina štúdií sa viac-menej zhoduje na tom, že zmeny cien cestovného majú relatívne
značný vplyv na dopyt po VOD. Citlivosť pri zmene ceny cestovného je však vyššia v prípade
zvýšenia cien ako pri ich poklese.
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Cena za prepravu v prímestsekj autobusovej doprave je závislá od prepravnej vzdialenosti
a od druhu cestovného, preto je pre výpočet použitá priemerná jednotková cena. V rámci
Žilinského samosprávneho kraja sa priemerná jednotková cena nemenila od roku 2012.
V tabuľke 1 sú uvedené hodnoty priemernej jednotkovej ceny obyčajného cestovného
a osobitného cestovného v PAD v ŽSK.
Obyčajné cestovné
platené v hotovosti
0,0699

Obyčajné cestovné platené
Osobitné cestovné
Osobitné cestovné platené
z dopravnej karty
platené v hotovosti
z dopravnej karty
0,0666
0,0422
0,0381
Tabuľka 1 – Priemerná jednotková cena v €/oskm v PAD v ŽSK
Zdroj: Spracované autormi

Príjmy obyvateľov
Vplyv príjmov môže mať dvojaký efekt. Jedným z efektov môže byť fakt, že ak má
obyvateľstvo väčšie príjmy, tým pádom má aj viac finančných prostriedkov na využívanie
prímestskej autobusovej dopravy. Na druhej strane so zvyšujúcim sa príjmom obyvateľstva
narastá aj počet vlastnených osobných automobilov a tým pádom aj zvýšené využívanie
individuálnej automobilovej dopravy. V takomto prípade dopyt po prímestskej autobusovej
doprave klesá (Litman 2004), (Litman, 2017).
Vývoj mzdy a starobného dôchodku má za sledované obdobie v ŽSK rastúci charakter, čo
môže spôsobiť najmä pri skupine ekonomicky aktívnych obyvateľov prechod z verejnej
osobnej dopravy na dopravu individuálnu. Vývoj mzdy a dôchodku za obdobie rokov 20132018 v ŽSK je uvedený v tabuľke 2.
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
839
877
920
960
1015
1084
Priemerná mesačná nominálna mzda
359
368
375
380
389
402
Priemerný mesačný starobný dôchodok
Tabuľka 2 – Vývoj príjmov obyvateľstva v ŽSK (€/mesiac) za sledované obdobie
Zdroj: Spracované autormi na základe [17]

Ponuka spojov
Existujú zahraničné štúdie ako napríklad Bresson a kol. (2004), ktoré tvrdia, že dopyt po
verejnej osobnej doprave veľmi citlivo reagoval na zmeny v rozsahu ponuky. Vo
všeobecnosti je možné konštatovať, ak je ponuka PAD nedostatočná je predpoklad, že
cestujúci nebudú využívať služby PAD ale budú skôr využívať individuálnu automobilovú
dopravu. Vyjadrenie ponuky je najčastejšie pomocou ubehnutých kilometrov.
Dopravné výkony (ubehnuté kilometre) realizované v rámci výkonov vo verejnom
záujme za obdobie rokov 2013-2018 v ŽSK vyjadruje obrázok 9. V roku 2004 oproti roku
2013 došlo k poklesu ponuky spojov (v danom roku sa realizovalo o 381 927 km menej).
V roku 2015 až 2016 ponuka spojov mala rastúci charakter, mierny pokles v ponuke sme
zaznamenali v roku 2017. V roku 2018 sa realizovalo 24 872 367 km.
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Obr. 5 - Vývoj ponuky v ŽSK za sledované obdobie
Zdroj: Spracované autormi na základe [16]

Kvalita dopravnej služby
Bresson a kol. (2003), Francis (2002) súlen niektorí, ktorí na kvalitu služieb poukázali ako na
faktor s najsilnejším vplyvom na dopyt. Bresson a kol. (2003) dospeli k záveru, že kvalita
služby je prinajmenšom rovnako dôležitá ako cestovné, ak nie viac. Berežný (2019) vo svoje
práci indetifikoval najvýznamnejšie kritériá kvality pomocou dotazníkového prieskkumu.
Výskum realizoval v období rokov 2013-2017 v ŽSK. Ako najdôležitejšie kritériá kvality
zadefinoval presnosť spojov, infomovanosť cestujúcich, čistotu a správanie vodiča. Autor
skúmal, akú dôležitosť pripisujú cestujúci jednotlivým kritériám kvality a súčasne ako sú
cestujúci spokojní s plnením jednodlivých kritérií kvality. Je dôležité si uvedomiť, že každá
skupina cestujúcich, prikladá inú dôležitosť jednotlivým kritériám kvality (obrázok 6)
a taktiež cestujúcici vyjadrujú rozdielnu spokojnosť s plnením kritérií kvality (obrázok 7).

Obr. 6 – Vývoj priemernej hodnoty dôležitosti požiadaviek na kvalitu
za sledované obdobie v závislosti od skupín cestujúcich
Zdroj [1]
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Obr. 7 – Vývoj priemernej hodnoty spokojnosti cestujúcich
za sledované obdobie v závislosti od skupín cestujúcich

Zdroj: [1]

Na základe odporúčaní normy STN EN 15 140 autor zadefinoval kritéria kvality na základe
výsledkov prieskumu očakávania zákazníkov. Jedná sa o kritéria presnosť spojov,
informovanosť, čistota a správanie sa vodiča. Pred samotným vykonaním merania je najskôr
potrebné pre jasné určenie každého meraného kritéria kvality zadefinovať zhodu, resp.
nezhodu. Zhoda predstavuje plnenie kritéria kvality v požadovanej kvalite, naopak nezhodu
možno definovať ako neplnenie kritéria kvality v požadovanej kvalite. V tabuľke 3 je
spracovaný podrobný prehľad vývoja úrovne meraním hodnotenej kvality – meranie na
základe výskumu autorov v Žilinskom kraji v období rokov 2013 až 2017.
Meraním hodnotená kvalita – meranie na základe výskumu autora (%)
Rok
Kritérium kvality
2013
2014
2015
2016
2017
Presnosť spojov
72
65
72
73
70
Informovanosť
80
77
86
99
99
Čistota
67
82
85
83
88
Správanie sa vodiča
64
88
89
95
88
Priemerná hodnota
71
78
83
87
86
Tabuľka 3 – Vývoj úrovne kvality – meranie na základe výskumu autora
Zdroj: [1]

Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky faktory ovplyvňujú jednotlivé skupiny cestujúcich. Je
dôležité vychádzať zo zvyklostí a odlišností jednotlivých skupín cestujúcich a tak posudzovať
vplyv jednotlivých determinantov dopytu na dopyt vybranej skupiny cestujúcich po
prímestskej autobusovej doprave (tabuľka 4).
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Úplne





EAO
Čiastočne

Úplne

Študenti
Čiastočne


Dôchodcovia
Úplne
Čiastočne


Cena cestovného
Príjmy obyvateľov
Ponuka spojov


Kvalita
dopravnej


služby
Vlastníctvo osobného


automobilu
Tabuľka 4 – Dôležitosť vybraných faktorov pre jednotlivé skupiny cestujúcich
Zdroj: [Autori]



Aplikácia korelačnej analýzy vybraných faktorov dopytu po PAD v Žilinskom
samosprávnom kraji vo väzbe na jednotlivé skupiny cestujúcich
V súčasnosti sa na spracovanie štatistických súborov používajú rôzne štatistické programy,
ktoré vedia spracovať veľké dátové súbory pomerne krátkom čase. V našom prípade sme
použili program IBM SPSS Statistics, prostredníctvom, ktorého sme vypočítali koeficient
korelácie a následne sme zisťovali či medzi premennými existuje štatisticky významný
lineárny vzťah. Rozhodnutie (či medzi premennými existuje resp. neexistuje štatisticky
významný lineárny vzťah) sa prijíma na podľa p- hodnoty testu. Dôležitým krokom je
zadefinovanie nulovej hypotézy (H0) a alternatívnej hypotézy (H1), zvolíme si hladinu
významnosti α= 0,05. Následne si zadefinujeme p-hodnotu, kde ak:
• p-hodnota >α tak nezamietame H0,
• p-hodnota <α tak zamietame H0 a prijímame H1.
Po zadaní vstupných údajov koeficient korelácie medzi počtom prepravených cestujúcich za
obyčajné cestovné a priemernou mesačnou nominálnou mzdou v ŽSK dosahuje hodnotu 0,993 a p-hodnota testu je 0,000075. Koeficient korelácie medzi počtom prepravených
cestujúcich za iné cestovné a priemerným mesačným starobným dôchodkom dosahuje
hodnotu 0,886 a p- hodnota testu je na úrovni 0,018657 (tabuľka 5).
V oboch prípadoch p-hodnota <α, čiže zamietame H0 a prijímame H1, medzi y a x1 (medzi
počtom prepravených cestujúcich za obyčajné cestovné a priemernou mesačnou mzdou, resp.
medzi počtom prepravených cestujúcich za iné cestovné a priemerným mesačným starobným
dôchodkom) je štatisticky významný lineárny vzťah.
Koeficient
korelácie
Mzda
Počet prepravených cestujúcich za obyčajné cestovné
-0,993
Starobný dôchodok Počet prepravených cestujúcich za iné cestovné
0,886
Tabuľka 5 – Korelácia medzi dopytom a vybranými faktormi dopytu
Zdroj: [Autori]

p- hodnota
0,000075
0,018657

V prvom prípade rast priemernej mesačnej nominálnej mzdy znižuje dopyt ekonomicky
aktívnych obyvateľov po prímestskej autobusovej doprave. Obyvateľom sa stáva dostupnejší
osobný automobil, čo môže spôsobiť pokles dopytu danej skupiny cestujúcich po službách
prímestskej autobusovej doprave. Naopak, pri dôchodcoch, rast starobných dôchodkov
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stimuluje ich dopyt po PAD, je to ovplyvnené aj skutočnosťou, že táto skupina cestujúcich sa
prepravuje za iné cestovné, ktorého úroveň je niekoľkonásobne nižšia v porovnaní s plným
cestovným v PAD. Ďalej je veľmi dôležité pomocou testu významnosti koeficientu korelácie
overiť, či korelácia medzi počtom prepravených osôb a príjmami obyvateľstva je štatisticky
významná alebo len náhodná.
Výber možnosti premiestnenia je determinovaný dostupnosťou konkrétneho druhu
dopravy. Všetky skupiny cestujúcich nemajú rovnaký potenciál substituovať služby
autobusovej dopravy, použitím osobného automobilu. Najväčší potenciál na presun
z autobusovej dopravy na individuálnu automobilovú dopravu má obyvateľstvo
v produktívnom veku.
Pri danej korelácii taktiež skúmame či medzi premennými je štatisticky významný
lineárny vzťah, rozhodnutie budeme prijímať podľa p-hodnoty testu (tabuľka 6). Hladina
významnosti α= 0,05. Následne si zadefinujeme p-hodnotu, kde ak:
• p-hodnota >α tak nezamietame H0,
• p-hodnota <α tak zamietame H0 a prijímame H1.
Počet obyvateľov
podľa veku

Počet prepravených
cestujúcich podľa veku

Koeficient korelácie

p-hodnota

0 – 15 rokov
0 – 15 rokov
0,532
0,277
16 – 25 rokov
16 – 25 rokov
0,986
0,000303
26 – 64 rokov
26 – 64 rokov
-0,950
0,004
70 rokov a viac
70 rokov a viac
0,854
0,030
Tabuľka 6 – Korelácia medzi počtom prepravených cestujúcich a počtom obyvateľov
Zdroj:[Autori]

Pri ekonomicky aktívnych osobách je možné silný nepriamy vzťah medzi počtom obyvateľov
a dopytom interpretovať tak, že dopyt je zásadne ovplyvnený ďalšími faktormi, najmä
príjmami obyvateľstva.
Pri kategórii cestujúcich od 0-15 rokov je p-hodnota >α, takže nezamietame H0, čiže
medzi premennými y a x1 (počet obyvateľov podľa veku a počet prepravených cestujúcich
v danej skupine cestujúcich) nie je štatisticky významná lineárna závislosť.
Aplikácia kovariancie vybraných faktorov dopytu po PAD v Žilinskom samosprávnom
kraji vo väzbe na jednotlivé skupiny cestujúcich
Pomocou vzťahu (2) sme zistili, že hodnoty kovariancie pre jednotlivé skupiny cestujúcich
dosahujú rôzne hodnoty. Pri skupine cestujúcich vo veku od 26-64 rokov kovariancia
dosahuje zápornú hodnotu (-3 202 175 049), čo znamená, že medzi premennými je nepriamy
lineárny vzťah. Pri ostatných skupinách cestujúcich kovariancia dosahuje kladné hodnoty, čo
znamená, že medzi premennými je priamy lineárny vzťah (tabuľka 7).
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Počet obyvateľov podľa veku

Počet prepravených cestujúcich podľa veku

Kovariancia

0 – 15 rokov
0 – 15 rokov
47 741 380,5
16 – 25 rokov
16 – 25 rokov
4 523 455 907
26 – 64 rokov
26 – 64 rokov
-3 202 175 049
70 rokov a viac
70 rokov a viac
56 106 182,8
Tabuľka 7 – Hodnota kovariancie medzi počtom prepravených cestujúcich a počtom obyvateľov
Zdroj: [Autori]

Diskusia
Berežný (2019) vo svojom výskume použil metódu regresnej analýzy pre posúdenie vplyvu
kvality na dopyt. Výpočet jednokriteriálnej regresnej analýzy sa uskutočnil na základe
výskumom získaných hodnôt úrovne kvality dopravných služieb autobusovej dopravy v PAD
v ŽSK a dopytu, kde za závislú premennú bol zvolený dopyt (y) a nezávislú premennú
reprezentovala meraním hodnotená kvalita (x), tabuľka 8.
Skupina
cestujúcich

Alternatíva

Študenti

EAO

Dôchodcovia

Charakteristika
Rovnica regresnej priamky
R2
Significance F

I.

y=7179671+68095x

0,9857

0,000730

II.

y=12775201+278690x

0,8448

0,027262

III.

y=9201525+48797x

0,6551

0,096995

I.

y=1277432+185104x

0,8713

0,020420

II.

y=60966582+845104x

0,9293

0,008154

III.

y=8210919+112569x

0,4170

0,239166

I.

y=1772639+22149x

0,8654

0,021871

II.

y=5572480+99998x

0,9026

0,013297

III.

y=2339841+17135x

0,6704

0,090068

P-value
0,00034
0,00073
0,13576
0,02726
0,00823
0,09699
0,72733
0,02042
0,01577
0,00815
0,23399
0,23916
0,02275
0,02188
0,04878
0,01329
0,01833
0,09007

Tabuľka 8 – Jednokriteriálne regresné modely pre posúdenie vplyvu kvality
na dopyt cestujúcich podľa skupín cestujúcich
Zdroj: [1]

Do budúcnosti by sme chceli zostaviť viackriteriálne regresné modely na posúdenie vplyvu
jednotlivých faktorov dopytu na dopyt po prímestskej autobusovej doprave, vo väzbe na
jednotlivé skupiny cestujúcich. Odhad dopytu cez viackriteriálnu regresnú analýzu má väčší
význam ako zostavovanie regresných modelov len pomocou jednokriteriálnej regresnej
analýzy, nakoľko dopyt nám v praxi ovplyvňujú viaceré faktory súčasne, to znamená, že
napríklad dopyt ekonomicky aktívnych obyvateľov nám ovplyvňuje súčasne počet
obyvateľov v danej kategórii, ponuka spojov, kvalita dopravnej služby a mesačná mzda.
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Taktiež bude veľmi dôležité overiť, či medzi premennými v regresnom modeli existuje resp.
neexistuje štatisticky významný lineárny vzťah.
Záver
Autobusová doprava predstavuje významný a pre spoločnosť nenahraditeľný prepravný
systém, ktorý využívajú všetky vekové skupiny obyvateľov za účelom uspokojenia
prepravných požiadaviek. Tento pokles nie je spôsobený len cenovými zmenami a zmenami
v príjmoch obyvateľov, ale aj zmenami štruktúry obyvateľstva a štruktúrou osídlenia územia.
Starnutie populácie je aktuálna a dôležitá téma. V posledných rokoch sa výrazne mení aj
proporcionalita skupín cestujúcich, ktorí cestujú so zľavami a bez zliav.
Výraznejšie sa znižuje počet cestujúcich prepravených za obyčajné cestovné
v porovnaní s ostatnými cestujúcimi. Práve cestujúci prepravovaní za obyčajné cestovné sa
v minulosti najvýraznejšie podieľali na dopyte a tržbách z pravidelnej autobusovej dopravy.
Je predpoklad, že výpadok tržieb z obyčajného cestovného bude v budúcnosti riešený rastom
cien cestovného u skupín cestujúcich prepravovaných za zľavnené cestovné. Tieto zákonitosti
je potrebné rešpektovať, pretože ovplyvňujú tržby, výsledok hospodárenia dopravcov a môžu
spôsobovať budúci ďalší tlak na zvyšovanie zdrojov na financovanie prímestskej autobusovej
dopravy.
Na základe daných skutočností sme sa v článku zamerali na identifikáciu
najvýznamnejších faktorov dopytu. Pomocou koeficientu korelácie sme skúmali či medzi
dopytom a vybranými faktormi dopytu existuje vzťah a či tento vzťah je náhodný alebo
štatisticky významný. Medzi počtom prepravených cestujúcich za obyčajné cestovné a mzdou
resp. medzi počtom prepravených cestujúcich za iné cestovné a dôchodkom je štatisticky
významný vzťah. Štatisticky významný vzťah sa nepotvrdil medzi počtom obyvateľom vo
veku od 0-15 rokov a počtom prepravených cestujúcich v danej kategórii. Taktiež sme
vypočítali kovarianciu, pomocou ktorej sme zistili či medzi premennými je priamy alebo
nepriamy lineárny vzťah
Ďalej je veľmi dôležité, aby sa kvalita poskytovaných služieb aj naďalej sledovala,
nakoľko práve dopyt cestujúceho a jeho spokojnosť, prípadne nespokojnosť môžeme
považovať za odraz kvality v prímestskej autobusovej doprave. Jednotlivé skupiny
cestujúcich pripisujú rôznu dôležitosť jednotlivým kritériám kvality a taktiež rôzne vnímajú
spokojnosť s poskytovanou kvalitou v rámci konkrétneho systému PAD. Taktiež do
budúcnosti by sa malo uvažovať s rozšírením skupín cestujúcich, t.z., že nie len si cestujúcich
rozdeliť na študentov, EAO a dôchodcov, ale sledovať detailnejšie skupiny, napr. skupinu
študentov rozčleniť na deti do 15 rokov, študentov stredných škôl od 16-19 rokov, študentov
vysokých škôl od 19-26 rokov. Nakoľko aj v rámci skupiny študenti môžu mať respondenti
v jednotlivom veku (žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl) rôzne
požiadavky na kvalitu dopravných služieb a s tým súvisí rôzna úroveň spokojnosti s plnením
jednotlivých kritérií kvality.
Tak ako sme už spomínali v časti diskusia, do budúcnosti bude veľmi dôležité
zostavovať regresné modely pomocou viackriteriálne regresnej analýzy, nakoľko na dopyt
pôsobí súčasne viacero faktorov. Použitie tejto metódy prognózovania je náročné na zber,
analýzu a spracovanie dostupných štatistických údajov reprezentujúcich minulý vývoj
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spoločensko-ekonomických javov. Aplikácia metódy si tiež vyžaduje výpočet hodnôt
niektorých determinantov dopytu konkrétnych skupín cestujúcich v PAD.
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