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Abstrakt 

 

Obsah 

    a) cieľ riešenia   

Cieľom práce je konfrontovať tému s existujúcou odbornou literatúrou, vykonať 

exploratívnu priestorovú analýzu súvislostí medzi výskytom mimoriadne ukončených 

projektov a inými regionálnymi ukazovateľmi, skúmať charakteristiky prijímateľov, 

ktoré môžu mať vplyv na pomer šancí predčasného ukončenia projektu. 

 

    b) obsah riešenia      

Aplikovaný bude frekventistický prístup a základy bayesovskej štatistiky, testovanie 

priestorovej autokorelácie, aplikácia Lagrangeovho multiplikátora, model lineárnej 

a logistickej regresie.                            

 

    c) dosiahnuté výsledky 

Zistené priestorové súvislosti (významný vzťah medzi pomerom mimoriadne 

ukončených projektov voči ukončeným a kvalitou inštitucionálnych kapacít a mierou 

populácie vystavenej riziku chudoby)  v prípade Slovenska neindikovali dostatočne 

štatisticky významné závislosti pre ďalšie skúmanie v priestorových ekonometrických 

modeloch. Priestorová autokorelácia v prípade počtu prerušených projektov aj v prípade 

ich pomeru voči riadne ukončeným je síce štatisticky významná, no objektívne slabá. 

Na základe binomického pomeru intervalu spoľahlivosti a pravdepodobností 

prekročenia maximálneho výskytu mimoriadne ukončených projektov konštatujeme, že 

sa môžu pravdepodobne vyskytovať vo vyššej miere než je očakávaná (o 10% viac) 

v okresoch Prešovského kraja, Banskobystrického kraja a na juhu Trnavského 

a Nitrianskeho kraja. Projekty z oblasti ľudských zdrojov, verejnej správy, vedy 

a konkurencieschopnosti majú vyššie šance prerušenia realizácie než environmentálne 

projekty. Oproti komerčným spoločnostiam majú najmä obce, VÚC a verejné inštitúcie 

nižšu šancu na termináciu projektov. 

 

 

Kľúčové slová  

kohézna politika 2014-2020, EŠIF, bayesovská štatistika, exploratívna priestorová analýza, 

ekonometria 
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1. Predčasné ukončovanie projektov 

Skúmanie vplyvu a efektívnosti kohéznej a regionálnej politiky EÚ, teda financií z EŠIF 

fondov, bolo v poslednom období z hľadiska kvantity štúdií zintenzívnené, prinášajúc okrem 

štatisticky potvrdených aj viacero nejednoznačných záverov. Napriek širokému výskumu 

regionálnych ukazovateľov na úrovni NUTS 2, NUTS 3 absentuje analýza súvislostí na 

projektovej úrovni zameraná na výkonnosť implementácie projektov. Túto medzeru vyplnili v 

posledných rokoch autori Fratesi [1]  a Bachtrögler [2] [3], ktorí sa zaoberali prijímateľmi 

podpory z EŠIF a vplyvom kohéznej politiky na výkonnosť podporených podnikov, tvorbu 

pridanej hodnoty vo firme, no teritoriálny aspekt analyzovali hlavne v kontexte veľkosti efektu 

podpory na firmu. Zistili, že vo viacerých prípadoch je vplyv podpory na rast firmy vyšší 

v regiónoch s nižším príjmom, respektíve nižším teritoriálnym kapitálom (infraštruktúrou), 

pravdepodobne kvôli tomu, že firmy v týchto regiónoch sa nemôžu spoliehať na externé aktíva. 

Príspevok k efektívnejšiemu výberu, riadeniu a implementácii projektov prezentovali aj autori 

zaoberajúci sa multi-kriteriálnou rozhodovacou analýzou MCDA poukazujúc na dôležité 

indikátory – ekonomickú a finančnú analýzu, legitímnosť technických riešení, inštitucionálnu 

a technickú uskutočniteľnosť, správnosť indikátorov. [4] [5] 

Predkladaná práca dopĺňa súčasný výskum o riadne ukončených projektoch aj o analýzu 

projektov, ktoré boli ukončené mimoriadne. Pre účely analýzy budeme v práci používať 

termíny „ukončené“ a „mimoriadne ukončené projekty“, pričom ukončené projekty predstavujú 

projekty, v ktorých došlo ku uzavretiu kontraktu o nenávratný finančný príspevok (NFP), 

ukončeniu realizácie projektu (zahŕňame sem aj projekty s výskytom finančných nezrovnalostí, 

pokiaľ nedošlo k prerušeniu projektu, respektíve k vráteniu celkovej zakontrahovanej sumy od 

prijímateľa platobnej jednotke, respektíve riadiacemu orgánu). Mimoriadne ukončené projekty 

predstavujú všeobecne projekty, v rámci ktorých došlo k uzavretiu zmluvy o NFP, no realizácia 

projektu sa prerušila buď na podnet prijímateľa alebo riadiaceho orgánu a vyčerpané 

prostriedky sa museli vrátiť späť riadiacej autorite.  

Táto skupina projektov môže byť napriek nízkemu podielu na celkovom počte projektov (ktorý 

je jedným z dôvodov pre absentujúci výskum v tejto oblasti okrem nedostatočnej 

administratívnej a analytickej kapacity v rámci riadiacich a monitorovacích orgánov štátov1) 

zaujímavá z hľadiska vplyvu na alokáciu prostriedkov, keďže môže poukázať na možné príčiny 

 
1 V rámci zberu dát nami skúmaných štátov CEE sme zistili, že niektoré štáty (Slovinsko) neposkytujú do 

ukončenia programového obdobia všetky dáta a niektoré typy projektov (ako mimoriadne ukončené) sa v rámci 

súčasnej administratívnej praxe neevidujú v porovnaní s praxou v iných členských štátoch EÚ. 
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neúspešných projektov a riešenia, ktoré by mohli napomôcť úspešnejšiemu čerpaniu práve 

v krajinách okrajovej Európy. Argumentom spochybňujúcim skúmanie týchto projektov by 

mohol byť fakt, že vrátené prostriedky sú realokované v iných výzvach, respektíve sú 

financované dodatočne projekty, ktoré sa umiestnili vo výberovom konaní v rámci výziev 

nižšie, a boli zaevidované do zásobníka projektov (§ 21 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Na mikroekonomickej 

a individuálnej úrovni ale často náklady na projektovú dokumentáciu u neúspešných 

prijímateľov sú dôvodom pre nevyužitie možnosti budúcich výziev, čo je dôvodom stagnácie 

regionálneho rozvoja v kritických oblastiach. Z dôvodu obmedzeného rozsahu príspevku 

budeme analyzovať priestorový kontext mimoriadne ukončených projektov iba na Slovensku, 

no v závere vyjadríme dôvody pre pokračovanie vo výskume a jeho rozšírenie o ďalšie členské 

štáty EÚ. 

Je nutné podotknúť, že pri odhadovaní efektov platieb z EŠIF fondov na ekonomický rast na 

regionálnej úrovni výskumná prax čelí viacerým metodickým výzvam v rámci ekonometrie. 

Jedným z nich je riziko zaujatých odhadov kvôli reverznej kauzalite, keďže kritéria alokácie 

fondov majú vysokú pravdepodobnosť byť korelované s často vysvetľovanou premennou 

ekonomického rastu. Výška alokácií pre daný členský štát je založená na pomere regionálneho 

HDP per capita v parite kúpnej sily a priemernom HDP za celú EÚ, okrem toho závisí aj od 

miery regionálnej nezamestnanosti a hustoty populácie. Ďalším problémom môže byť 

endogenita štrukturálnych fondov – opomenuté premenné simultánne ovplyvňujúce platby 

a ekonomický rast a žiadajú si odlišný prístup v závislosti vývoja v čase (konštantný, 

nekonštantný) a okrem toho je nutné zahrnúť aj regionálne spillover efekty – financie z EŠIF 

môžu v jednom regióne súvisieť s rastom ekonomického rastu, ktorý môže ovplyvniť vývoj 

miery rastu v susediacich regiónoch pozitívne. Ak tieto spillover efekty nie sú v analýze 

zohľadnené a oddelené od originálneho efektu, odhadnutý efekt investícií môže byť skreslený. 

[6]  Prvé problémy sú často upravované cez inštrumentálnu premennú kombinovanú s fixnými 

efektmi alebo prvými diferenciami. Pri spillover efektoch nie je k dispozícii takáto 

inštrumentálna premenná, preto je identifikácia založená na dvojstupňovom GMM estimátore 

[7]. Problém spill over efektov je riešený aplikáciou priestorových regresných modelov, kde je 

možné použiť priestorové váhy na rozlíšenie susedstva regiónov v záujme ošetrenia 

priestorovej autokorelácie [8]. 

V rámci tejto práce vyššie spomínané ekonometrické výzvy nebudeme vnímať ako výzvy 

(okrem priestorových), keďže sa budeme zaoberať existenciou, respektíve počtom mimoriadne 
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ukončených projektov, nie alokáciami v rámci regiónov a teda neuvažujeme nad rovnakými 

problémami. Naším cieľom je zistiť, či sa spomínané vzťahy prejavujú aj v rámci úspešnosti, 

respektíve neúspešnosti implementácie projektov sledovaním ich relatívnemu počtu, respektíve 

sumy voči riadne ukončeným projektom. Vplývajú na množstvo MUP charakteristiky daného 

regiónu, resp. charakteristiky susedských regiónov? Má regionálna nezamestnanosť či 

populačný rast vplyv na počet ukončených a prerušených projektov? Je možné pri regionálnom 

porovnávaní detekovať klastre, tzv. “hotspots” a “coldspots”? 

 

Metodika 

Dáta o ukončených projektoch boli čerpané zo stránky ITMS2014+, bližšie údaje o mimoriadne 

ukončených projektoch boli poskytnuté na vedecké účely Ministerstvom investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie  ako riadiacim orgánom pre implementáciu EŠIF. 

Predkladaná analýza sa týka programového obdobia 2014-2020, vzhľadom na administratívne 

obmedzenia v evidovaní projektov v minulých obdobiach teda budú analyzované prierezové 

dáta.   Dáta o regionálnych ukazovateľoch boli čerpané z datasetov Eurostatu, v prípade indexu 

Quality of Government z Quality of Government Institute na University of Gothenburg, 

Inštitútu zamestnanosti a datasetov Svetovej banky. Najprv aplikujeme frekventistický a neskôr 

bayesovský prístup k skúmaniu výskytu projektov. V programovom období 2014-2020 bolo 

k decembru 2021 v SR ukončených 4789 projektov financovaných z EŠIF fondov, z toho 4 025 

ukončených riadne a 764 mimoriadne. 

2. Analýza priestorovej autokorelácie 

Priestorová autokorelácia môže byť problémom pre štatistické modely, ktoré predpokladajú 

nezávislosť pozorovaní. Súvislosti výskytu riadne ukončených a mimoriadne ukončených 

projektov môžeme hodnotiť prostredníctvom lokálneho Moranovho I indexu, ktorý ako 

komplementárna lokálna štatistika priestorovej autokorelácie ku globálnemu Moranovmu 

indexu identifikuje lokálne klastre alebo lokálne odľahlé hodnoty. Poskytuje informáciu o tom, 

ako podobné sú si lokality v porovnaní so svojimi susednými lokalitami. Každej lokalite i je 

priradená jej vlastná hodnota, rovnako ako aj rozptyl, z-hodnota, očakávaná I-hodnota a rozptyl 

I-štatistiky. Moranov I index je relatívny ukazovateľ a môže byť interpretovaný len v kontexte 

s jeho vypočítaným z-skóre alebo p-hodnotou (bez korekcie pre priestorovú závislosť). V 

prípade riadne ukončených projektov pri 95%-nom intervale spoľahlivosti a hladine 

významnosti alfa 0,05 s p-hodnotou 0,23 (pri randomizácii 999 permutácií) z-skóre nepresahuje 

kritické hodnoty -1,96 až 1,96 štandardných odchýlok (0,75), teda nie je možné zamietnuť 



 

7 
 

nulovú hypotézu o náhodnej distribúcii atribútov. Trend je teda pravdepodobne výsledkom 

náhodných priestorových procesov. V prípade mimoriadne ukončených projektov však z-skóre 

presahuje kritické hodnoty (hodnota 2,6 štandardných odchýlok) a p-hodnota na hladine 

významnosti 0,05 (0,014) naznačuje, že pozorovaný priestorový trend pravdepodobne nie je 

výsledkom náhody, preto je možné zamietnuť nulovú hypotézu. Pre overenie výsledkov sme 

aplikovali False Discovery Rate (FDR) korekciu a Gearovu C štatistiku, ktorá je inverznou voči 

Moranovej I štatistike (no nie identicky), keďže je viac citlivá na lokálnu priestorovú 

autokoreláciu (Geary’s contiguity ratio). Pri Georovej štatistike sa zoznam štatisticky 

významných lokalít zúžil len na okresy Bratislavy, ktoré v rámci tejto analýzy prioritne 

nepovažujeme za podstatné.  

Obrázok 1: Porovnanie Moranovho diagramu rozptylu pre výskyt riadne ukončených 

(naľavo) a mimoriadne ukončených projektov (napravo) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie v Geode 

Ako môžeme sledovať na grafe, priamka naklonená v smere I. a III. kvadrantu naznačuje 

prevahu hodnôt (71% z celku), tzv. “hotspots” (I., 18% zo všetkých lokalít) s pozitívnou 

priestorovou autokoreláciou a “coldspots” (III., 40% zo všetkých lokalít). Hotspots boli 

identifikované najmä v Košickom kraji a na juhu Trnavského a Nitrianskeho kraja – odľahlé 

hodnoty sú vysoké v danej lokalite aj v susedných lokalitách. 2 Coldspots boli identifikované 

vo východných častiach Prešovského kraja, Banskobystrického a Žilinského kraja – odľahlé 

 
2 Testy ANOVA potvrdili štatisticky významné rozdiely medzi skupinami PSK a KSK oproti zvyšku Slovenska 

v ukazovateli miery populácie vystavenej riziku chudoby, pričom okresy TTSK a NSK (s vyšším počtom MUP) 

sa odlišujú od zvyšku významne práve dlhodobou nezamestnanosťou, obe predtým spomenuté ukazovatele sú 

štat. význ. rozdielne v oblasť Záhoria (s vyšším počtom MUP) od zvyšku SK (na hladine α 0,05, p-hodnota min. 

0,05) 
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hodnoty sú nízke v danej lokalite aj v susedných lokalitách. V kontexte témy sa ďalej potvrdilo, 

že  počet mimoriadne ukončených projektov v lokalite koreluje s počtom mimoriadne 

ukončených projektov v susedných lokalitách – keďže sme aplikovali Moranovu štatistiku aj 

pre ukazovateľ relatívneho pomeru počtu mimoriadne ukončených projektov k riadne 

ukončeným, kde takisto došlo k zamietnutiu nulovej hypotézy na hladine závislosti 0,05 (p-

hodnota 0,005, z-skóre 2,76, Moranov index I 0,18), teda výskyt mimoriadne ukončených v 

relatívnom porovnaní s riadne ukončenými podlieha určitej priestorovej závislosti. Môžeme 

ďalej prejsť k skúmaniu toho, čo môže spôsobovať štatisticky významnú priestorovú štruktúru 

v dátach. 

Obrázok 2: LISA – klastrová mapa (Clustering local indicators of spatial association) 

riadne ukončených (naľavo) a mimoriadne ukončených projektov (napravo) 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie v Geode 

Informácia o hotspots a coldspotoch môže v detailnejšom výskume (pri porovnávaní krajín 

s lepším čerpaním) indikovať, ako môže lokálny kontext vplývať na prerušenie projektov. Ak 

detekujeme, že na to vplývajú regionálne charakteristiky, môže to viesť k úprave politík a lepšej 

alokácii pomoci vďaka otázke, ktoré územné jednotky by mali byť kvôli týmto efektom 

posilnené na účely efektívnejšej implementácie eurofondových projektov.  
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3. Odhad vplyvu regionálnych charakteristík na výskyt mimoriadne 

ukončených projektov 

Na základe diagramu rozptylov a vizualizácie dvojrozmerných vzťahov medzi kombináciami 

premenných sme identifikovali štatisticky významnú závislosť medzi premennou počtu 

mimoriadne ukončených projektov a indexom inštitucionálnej kvality (Quality of Government 

index), mierou populácie vystavenej riziku chudoby, počtom kilometrov diaľnic na tisíc 

štvorcových kilometrov a logaritmovanou hodnotou regionálneho HDP per capita v parite 

kúpnej sily (min. na hladine významnosti 0,1, respektíve 0,05).  Štatisticky nevýznamný vzťah 

bol detekovaný medzi projektmi a mierou nezamestnanosti (bežnej aj dlhodobej), mierou 

populácie so sekundárnym vzdelaním, mierou pôrodnosti. Nedetekovali sme heteroskedasticitu 

ani multikolinearitu, po vyjadrení v modeli lineárnej regresie však model vyjadruje len 18,6% 

variability vysvetľovanej premennej (pomeru počtu mimoriadne ukončených projektov 

k riadne ukončeným). Model lineárnej regresie (OLS) sme realizovali v štatistickom programe 

R. [9]   

Tabuľka 1: Pomer mimoriadne ukončených projektov k riadne ukončeným v okresoch 

SR (vysvetľovaná premenná) – model lineárnej regresie 

 Odhad β Št. odchýlka t-štatistika p-hodnota  

(Intercept) 0.091 (0.055) 1.665 0.100  

Quality of 

government 

index 

-0.165111 (0.0585) -2.820 0.006 .  

Poverty-at-risk 

ratio 

-0.485 (0.157) -3.0813 0.003 *  

R2 / R2 korig. 0.186 / 0.165 

N 79     

Testy Test. štat. p-hodnota  Test. štat. p-hodnota 

F test 8.68904 <0.001*** Moran’s I 

(error) 

0.308 0.758 

AIC -184.444  LM. (lag) 0.002 0.963 

Swarz criterion -177.336  Robust LM 

(lag) 

1.1438 0.231 

Log likelihood 95.222  LM (error) 0.042 0.837 

Jarque-Bera test 9.642 0.008 ** Robust LM 

(error) 

1.480 0.477 

Breusch-Pagan  0.959 0.619    

Koenker-Bassett 

test 

0.630 0.729    

Označenie štatistickej významnosti koeficientov: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

Zdroj: vlastné spracovanie v programe R 

Na základe Lagrangovho multiplikátora však nie je možné zamietnuť nulovú hypotézu o bielom 

šume reziduí, respektíve neexistencii priestorej závislosti vysvetľovanej premennej, preto na 
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základe Spatial regression decision tree vytvorenom Anselinom [10] neaplikujeme SEM ani 

SLM model.  

4. Aplikácia binomického rozdelenia pravdepodobnosti 

Na rozdiel od frekventistickej štatistiky, ktorá využíva informácie o počtoch pozorovaní, 

pristúpime k bayesovskému prístupu. Ten poskytuje kalkuláciu pravdepodobnosti hypotézy, 

prediktívne hustoty pre rozptyly, kovariancie a regresné koeficienty. 

Model binomickej distribúcie umožňuje vypočítať pravdepodobnosť pozorovania špecifického 

počtu, respektíve výskytu jednej z možností diskrétneho výsledku. Overili sme si splnenie 

predpokladov binomickej distribúcie, pričom predpokladáme, že napriek preukázaniu 

priestorovej autokorelácie po korekcii táto nie je významná a teda pozorovania sú nezávislé. 

Regionálne miery incidencie 𝑅𝑖 sa zvyknú škálovať mierou celoregionálnej incidencie pre 

výpočet štandardizovanej miery3, potom 𝑺𝑹𝒊 =  
𝑅𝑖

𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑂𝑅 
. V našom kontexte budeme za 

celkovú mieru incidencie (výskytu) v skúmanej oblasti považovať celkový počet neúspešných 

(mimoriadne ukončených) projektov  vydelený celkovým počtom úspešných projektov,  teda 

𝑂𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 .  Predpokladaný počet prípadov v regióne je potom celková miera 

multiplikovaná celkovým počtom projektov v regióne, teda 𝐸𝑖 = 𝑂𝑅 × 𝑃𝑖. 𝑺𝑹𝒊 je potom pomer 

skutočného pozorovaného počtu mimoriadne ukončených projektov v regióne vydelený 

predpokladaným (očakávaným počtom pre tento región): 𝑺𝑹𝒊 =
𝑁𝑜.  𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐸𝑖
 , resp. kumulatívne 

𝑺𝑹. Ak by sme 𝑂𝑅 prispôsobovali na pomery nášho štátu, vychádzali by sme z incidencie v 

okresoch SR 0,15 (respektíve v prípade krajov nadobúda v programovom období 2014-2020 

hodnotu 0,19). V našom prípade sme sa pri výpočte 𝑂𝑅 a 𝐸𝑖 indikatívne riadili podľa súhrnných 

štatistík poľských vojvodstiev, keďže Poľsko v oblasti čerpania a implementácie projektov 

z EŠIF je lepšie než SR a taktiež celková incidencia mimoriadne ukončených projektov 

v poľských provinciách je nižšia, približne 0,05.  

Obrázok 3: Mapa okresov so štandardizovanou mierou výskytu mimoriadne 

ukončených projektov (vyššie skóre indikujúce vyššiu mieru) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Použitím vhodného štatistického modelu možno vypočítať intervaly spoľahlivosti na 𝑺𝑹, a teda 

p-hodnoty 𝑺𝑹 nad alebo pod určitou hodnotou možno použiť na hľadanie anomálnych oblastí 

(napríklad oblasti 𝑺𝑹 s vysokou pravdepodobnosťou nad určitou prahovou hodnotou). 

Štatistické vlastnosti štandardizovanej miery možno použiť na odvodenie týchto 

pravdepodobností a vytvorenie mapy maximálneho prekročenia zobrazujúc rizikové oblasti. 

 
3 Standardized incidence ratio - 𝑺𝑹 
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V našom prípade zvýšené hodnoty  𝑺𝑹  možno pozorovať práve v oblastiach, ktoré boli 

detekované aj v rámci Moranovho indexu a LISA analýzy. Vyššie hodnoty možno pozorovať 

na rozhraní medzi Prešovským a Košickým krajom, na juhu Nitrianskeho a Trnavského kraja, 

resp. Trenčianskeho kraja.Vzhľadom na vyšší výskyt mimoriadne ukončených projektov v SR 

oproti Poľsku boli za vysoké hodnoty 𝑺𝑹 považované tie nad 3,5. Odhadované hodnoty 

a intervaly spoľahlivosti pre okresy sú uvedené na obrázku č. 4. 

Obrázok 4: Intervaly spoľahlivosti pre vybrané okresy s vyššou štandardizovanou 

mierou výskytu 𝑺𝑹 predčasne ukončených projektov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Oproti distribúciám a intervalom spoľahlivosti je alternatívou prezentácia pravdepodobností, 

že ukazovateľ presahuje/presiahne očakávanú prahovú hodnotu. Na mape je vyjadrená časť 

lokalít s pravdepodobnosťou prekročenia typickej 𝑺𝑹 nad 3,8 (pravdepodobnosť nad 0,95), 

teda zvýšenia miery výskytu mimoriadne ukončených projektov o 10%.4 

Obrázok 5: Mapa pravdepodobnosti prekročenia maximálnej štandardizovanej miery 

výskytu mimoriadne ukončených projektov (vyššej než očakávanej) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
4 V epidemiológii majú miery štandardizovanej incidencie význam pri predikciách a odhadovaní, ktoré oblasti sú 

rizikové v kontexte nepriaznivejších fyzikálnych či sociálnych podmienok. Rizikové oblasti z hľadiska 

implementácie projektov by mohli byť výraznejšie podporené taktiež na základe týchto štatistických konceptov. 
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5. Odhad vplyvu charakteristík projektu na status ukončenia jeho 

realizácie 

Pred interpretáciou modelu logistickej regresie sme overili splnenie nutných predpokladov – 

vysvetľovaná premenná (status projektu: 1-mimoriadne ukončený, 0-riadne ukončený), 

nezávislosť vysvetľujúcich premenných, lineárnu koreláciu všetkých vysvetľujúcich spojitých 

premenných s log odds vysvetľovanej premennej a neexistenciu odľahlých hodnôt (vzhľadom 

na veľkú vzorku a nesignifikantný vplyv na výsledky modelu boli odľahlé hodnoty odstránené 

z datasetu, predstavovali totiž menej než 1% pôvodných dát). Postupovali sme v zmysle [11].   

Tabuľka 2: Kategorizácia vysvetľujúcich premenných z datasetov 

Právna forma prijímateľov Zameranie projektov (podľa prioritných osí a 

tematických priorít EŠIF) 

Komerčné organizácie – akciové spoločnosti, 

jednoduché spoločnosti na akcie, komanditné 

spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, 

verejné obchodné spoločnosti 

Neštátne organizácie, neziskové organizácie – 

cirkevné organizácie, družstvá, neziskové 

organizácie, nadácie, občianske združenia, združenia 

Živnostníci – FO podnikatelia 

Samosprávy – základné územné samosprávne celky 

(obce, obce so štatútom mesta), vyššie územné celky 

(VÚC) 

Verejné inštitúcie – príspevkové organizácie, 

rozpočtové organizácie, záujmové združenia PO 

Životné prostredie – nízko-uhlíková ekonomika, 

ochrana ŽP a efektívnosť prírodných zdrojov, 

adaptácia na klimatickú zmenu a prevencia rizika 

Ľudské zdroje – sociálna inklúzia, edukačný a 

vocational training, udržateľná zamestnanosť 

Infraštruktúra – infraštruktúra sietí v doprave a 

energetike 

Verejná správa, administratíva 

Veda a konkurencieschopnosť MSP – veda a 

výskum, konkurencieschopnosť MSP, informačné a 

komunikačné technológie 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V prípade právnej formy prijímateľov bol referenčnou premennou komerčný typ spoločností a 

v prípade tematického zamerania projektu environmentálna oblasť. Vzhľadom na komerčné 

spoločnosti mali samosprávy a verejné inštitúcie nižšiu pravdepodobnosť výskytu mimoriadne 

ukončeného projektu, pričom tento efekt bol neistý v prípade 3. sektora a živnostníkov (štat. 

nevýznamný vplyv). V porovnaní s referenčnou environmentálnou oblasťou mali projekty z 

prioritných osí zameraných na ľudské zdroje, efektivitu verejnej správy, vedu a 

konkurencieschopnosť nižšiu pravdepodobnosť (riziko) mimoriadneho ukončenia, naopak 

projekty z oblasti infraštruktúry mali aj v porovnaní s referenciou vyššiu pravdepodobnosť 

prerušenia realizácie, no tento vplyv nebol takisto identifikovaný ako štatisticky významný.  

Kvantitatívne porovnanie uplatníme pri interpretácií pomeru šancí (odds ratio) a marginálnych 

efektov, keďže interpretácia odhadovaných estimátorov tvare log odds je náročnejšia. Pri 1 %-

nom zvýšení logaritmovanej hodnoty projektu sa šance mimoriadneho ukončenia projektu 



 

13 
 

(oproti statusu riadne ukončeného projektu) zvýšia faktorom o 1,157. Pri kategorických 

premenných sa interpretácia oproti spojitým trochu mení. Projekty z oblasti ľudských zdrojov 

majú 2,878-krát vyššie šance mimoriadneho ukončenia v porovnaní s projektmi nepatriacimi 

do tejto oblasti (environmentálnymi projektmi). Takisto projekty zamerané na oblasť verejnej 

správy (1,444-krát), vedy a konkurencieschopnosti MSP (1,434-krát vyššia šanca oproti 

environmentálnym projektom) majú vyššie šance zrušenia realizácie. V rámci pomeru šancí 

predpokladáme podmienku ceteris paribus. 

Tabuľka 3: Výskyt mimoriadne ukončených projektov (vysvetľovaná premenná) – 

model logistickej regresie 

 Odhad 

β (log 

odds) 

Št. 

odchýlka 

z-

hodnota 

p-

hodnota 

Odds 

ratio 

2.5% 97.5% Marginálne 

efekty 

(AME) 

p-

hodnota 

Intercept -3.294 0.462 -7.134 <0.001*** 0.037 0.015 0.092   

LN Celková 

suma 

projektu (€) 

0.146 0.034 4.345 <0.001*** 1.157 1.083 1.235 0.018 <0.001*** 

samospráva -1.038 0.132 -7.856 <0.001*** 0.354 0.273 0.459 -0.146 <0.001*** 

tretí sektor -0.157 0.182 -0.860 0.390 0.855 0.597 1.220 -0.028 0.3822 

živnostník -0.543 0.343 -1.583 0.113 0.581 0.282 1.096 -0.088 0.0687 . 

verejná inšt. -1.206 0.145 -8.320 <0.001*** 0.300 0.225 0.397 -0.162 <0.001*** 

ľudské zdroje 1.057 0.126 8.401 <0.001*** 2.878 2.253 3.690 0.142 <0.001*** 

infraštruktúra -0.285 0.281 -1.014 0.311 0.752 0.420 1.271 -0.024 0.270 

verej. správa 0.367 0.164 2.236 0.0253* 1.444 1.042 1.985 0.039 0.034* 

veda a konk. 0.361 0.140 2.576 0.01** 1.434 1.092 1.890 0.039 0.011* 

Null dev. 4203.7  na 4788  stupňoch voľnosti AUC 0.681 

Residual dev. 3924.8  na 4779  stupňoch voľnosti McFadd. 0.066    

AIC 3944.8 N= 4789     

Označenie štatistickej významnosti koeficientov: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Zdroj: vlastné spracovanie v programe R 

Najvyšší pomer šancí na mimoriadne ukončenie majú z hľadiska právnej formy prijímateľov 

oproti firmám subjekty tretieho sektora a živnostníci (avšak obe koeficienty majú štatisticky 

nevýznamný efekt). Ďalej v prípade samospráv, VÚC a obce majú nižšiu šancu prerušenia 

(ceteris paribus), menej “ohrozené” sú aj verejné inštitúcie – teda pravdepodobnosť prerušenia 

projektu je o 64% nižšia oproti komerčným spoločnostiam.  

Keďže cieľom je pochopiť pravdepodobnosť, nielen pomer šancí, využijeme pri interpretácii 

výsledky priemerných marginálnych efektov (Average marginal effects), ktoré sa v striktnom 

ponímaní týkajú menšej zmeny vysvetľujúcich premenných než o 1 jednotku. Výhoda aplikácie 

AME oproti marginálnym efektom na úrovni priemerov (Marginal effects at the means) je, že 

neignorujú stav, keď rôzne premenné navzájom súvisia a na rozdiel od MEM neposkytujú 

marginálne hodnoty pre pozorovania, ktoré v realistických podmienkach neexistujú (v našom 

prípade by to mohol byť marginálny efekt pre subjekty, ktoré sú verejnými inštitúciami len na 
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20%). Ak je prediktor faktorom, kalkulujú sa AME efekty prostredníctvom prvých diferencií. 

Priemery však môžu zatieniť rozdiely v efektoch naprieč pozorovaniami (kvôli širokému 

rozsahu efektov v rámci distribúcie diferencií), preto skúmame priemerné marginálne efekty 

pri reprezentatívnych hodnotách – na jednotlivých stupňoch celkovej hodnoty projektu, čo 

poskytuje viac informácií než pôvodný efekt estimovaný súhrnne. 

Tabuľka 4: Priemerné marginálne efekty logistickej regresie z tabuľky 3 

Faktor Celková suma v 

EUR 

AME Št. 

odchýlka 

z-

hodnota 

p-

hodnota 

Dolná 

hranica 

CI 

Horná 

hranica 

CI 

samospráva cca 2 980 € -0.095 0.019 -5.161 <0.001*** -0.131 -0.059 

 cca 22 000 € -0.126 0.019 -6.747 <0.001*** -0.163 -0.090 

 cca  729 000 € -0.161 0.021 -7.674 <0.001*** -0.202 -0.120 

 cca 11 525 000 € -0.195 0.025 -7.774 <0.001*** -0.244 -0.146 

tretí sektor cca 2 980 € -0.019 0.022 -0.869 0.385 -0.063 0.024 

 cca 22 000 € -0.025 0.028 -0.874 0.382 -0.080 0.031 

 cca  729 000 € -0.030 0.036 -0.874 0.382 -0.098 0.037 

 cca 11 525 000 € -0.035 0.040 -0.871 0.384 -0.112 0.043 

živnostník cca 2 980 € -0.059 0.032 -1.831 0.067 -0.122 0.004 

 cca 22 000 € -0.077 0.042 -1.837 0.066 -0.159 0.005 

 cca  729 000 € -0.096 0.053 -1.799 0.072 -0.200 0.009 

 cca 11 525 000 € -0.113 0.065 -1.739 0.082 -0.239 0.014 

verejná inštitúcia cca 2 980 € -0.105 0.018 -5.874 <0.001*** -0.140 -0.070 

 cca 22 000 € -0.139 0.018 -7.840 <0.001*** -0.174 -0.104 

 cca  729 000 € -0.178 0.021 -8.474 <0.001*** -0.220 -0.137 

 cca 11 525 000 € -0.218 0.027 -7.976 <0.001*** -0.271 -0.164 

ľudské zdroje cca 2 980 € 0.093 0.013 7.179 <0.001*** 0.068 0.118 

 cca 22 000 € 0.123 0.014 8.668 <0.001*** 0.095 0.151 

 cca  729 000 € 0.156 0.020 7.946 <0.001*** 0.118 0.195 

 cca 11 525 000 € 0.190 0.027 7.007 <0.001*** 0.137 0.243 

infraštruktúra cca 2 980 € -0.014 0.013 -1.128 0.259 -0.039 0.011 

 cca 22 000 € -0.020 0.018 -1.116 0.264 -0.055 0.015 

 cca  729 000 € -0.027 0.025 -1.096 0.273 -0.076 0.021 

 cca 11 525 000 € -0.036 0.033 -1.071 0.284 -0.101 0.030 

verejná správa cca 2 980 € 0.024 0.012 2.048 0.0406* 0.001 0.047 

 cca 22 000 € 0.033 0.016 2.103 0.0355* 0.002 0.064 

 cca  729 000 € 0.044 0.021 2.112 0.0347* 0.003 0.085 

 cca 11 525 000 € 0.056 0.027 2.101 0.0356* 0.004 0.108 

veda a konk. MSP cca 2 980 € 0.024 0.010 2.483 0.013* 0.005 0.042 

 cca 22 000 € 0.032 0.013 2.556 0.010** 0.008 0.057 

 cca  729 000 € 0.043 0.017 2.534 0.011* 0.010 0.076 

 cca 11 525 000 € 0.055 0.022 2.473 0.013* 0.011 0.098 

Označenie štatistickej významnosti koeficientov: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Zdroj: vlastné spracovanie v programe R 

 

Teraz môžeme vyjadriť (kvantifikovať), ako rôzne typy právnej formy, respektíve tematického 

zamerania ovplyvňujú pravdepodobnosť mimoriadneho ukončenia projektu podľa nášho 

modelu na základe balíka margins [12] [13]. V prípade investícií do ľudských zdrojov je to 12% 

pri hodnote projektu 22 000 €, no takmer 15%-ná pravdepodobnosť pri projektoch 
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presahujúcich približne 730 000 eur a pri hodnotách nad 11 000 000 € sa pravdepodobnosť 

prerušenia približuje k 20%. V prípade investícií do efektívnosti verejnej správy a 

administratívy je to 2,4% pri najnižších a 5,6% pri najvyšších hodnotách projektov, podobne 

ako pri projektoch zameraných na vedu a podporujúcich konkurencieschopnosť malých a 

stredných podnikov.  

Môžeme si všimnúť, že marginálne efekty vysvetľujúcich premenných, pri ktorých sa 

nepreukázal štatisticky významný vplyv na status ukončenia projektu, sú takisto malé a nejasné 

väčšinou nepresahujúce pravdepodobnosť ukončenia o 3%. 

Limity  

Jedným z limitov aj v rámci súčasného výskumu je nedostatočná granularita ukazovateľov na 

úrovni LAU1 (okresov), preto mnohé z použitých premenných v modeli klasickej lineárnej 

regresie zachytávajú zmeny len na úrovni NUTS 3. Vzhľadom na obmedzené informácie o 

projektoch nemožno vylúčiť, že v približne 10% prípadov sa projekty realizovali, respektíve 

mali realizovať na iných miestach (v iných okresoch) než v okresoch sídla prijímateľa, čo 

mohlo mať minimálny skresľujúci vplyv na výsledky. Do analýzy sme nezahŕňali operačné 

programy Technická pomoc, programy rybárstva, Program rozvoja vidieka ani projekty 

v schémach Interreg. Ďalším limitom by mohla byť agregácia jednotlivých typov právnych 

foriem, teda rozlíšenie v skupinách by mohlo byť zaujímavejšie a taktiež sme neprezentovali 

výsledky testovacej vzorky na účely zistenia prediktívnej sily modelu. 

 

Záver 

Na základe exploratívnej priestorovej analýzy konštatujeme, že sme zistili isté priestorové 

súvislosti, ktoré však po diagnostike prostredníctvom Lagrangeovho multiplikátora neboli 

štatisticky významné, teda neindikujú potrebu skúmania priestorových závislostí vysvetľovanej 

premennej (SLM model) či reziduí (SEM model). Štatisticky významná závislosť medzi 

výskytom mimoriadne ukončených projektov (aj s ohľadom na výskyt riadne ukončených 

projektov v lokalitách) sa prejavila u ukazovateľov kvality inštitucionálnych kapacít a miery 

populácie vystavenej riziku chudoby. Mierny, no nie štatisticky významný súvis je sledovaný 

medzi výskytom týchto projektov a ukazovateľmi regionálneho HDP per capita v parite kúpnej 

sily a hustoty infraštruktúry vyjadrenej počtom kilometrov diaľnic na tisíc štvorcových 

kilometrov.  
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Okrem klasického frekventistického prístupu sme predbežné výsledky overili aj 

aplikáciou bayesovskej štatistiky. Naznačujú, že 95%-ná pravdepodobnosť prekročenia 

štandardizovanej miery výskytu mimoriadne ukončených projektov je najmä v lokalitách 

južných okresov Prešovského kraja, Nitrianskeho a Trnavského kraja.  

Z hľadiska charakteristík samotných projektov konštatujeme na základe výsledkov logistickej 

regresie, že projekty z oblasti ľudských zdrojov majú 2,878-krát vyššie šance predčasného 

ukončenia v porovnaní s environmentálnymi projektmi, ceteris paribus. Takisto projekty 

zamerané na oblasť verejnej správy (1,444-krát vyššia šanca), vedy a konkurencieschopnosti 

MSP (1,434-krát vyššia šanca oproti environmentálnym projektom) majú vyššie šance zrušenia 

realizácie. V prípade investícií do ľudských zdrojov je pri hodnote projektu 22 000 € hrozí 12%-

ná pravdepodobnosť predčasného ukončenia, no takmer 15%-ná pri hodnote presahujúcej 730 

000 eur a 20%-ná pri hodnotách nad 11 000 000 €. V prípade investícií do efektívnosti verejnej 

správy a administratívy je to 2,4% pri najnižších a 5,6% pri najvyšších hodnotách projektov, 

podobne ako pri projektoch zameraných na vedu a podporujúcich konkurencieschopnosť MSP. 

Výsledky potvrdzujú aj prax v oblasti čerpania financií z EŠIF. Aj na individuálnej úrovni majú 

environmentálne projekty lepšie čerpanie oproti zakontrahovaniu než projekty z iných oblastí, 

taktiež úspešné (riadne ukončené) projekty z oblasti ľudských zdrojov často nie sú čerpané do 

výšky kontraktu.  

Kvôli obmedzenosti rozsahu príspevku sme nerozoberali výskyt mimoriadne ukončených 

projektov a iné priestorové súvislosti v ďalších členských štátoch EÚ, čo by mohlo potvrdiť, 

respektíve vyvrátiť závery tejto analýzy a poukázať na trendy, ktoré sa vyskytujú nielen medzi 

regiónmi, ale aj naprieč krajinami, prípadne prispieť k zlepšeniu implementácie projektov či 

nastavenia politík v rámci EŠIF. V spojitosti s už existujúcim výskumom na úrovni EÚ – ak 

naprieč štátmi, respektíve regiónmi je konzistentný trend, že efekt podpory na rast firmy je vyšší 

v regiónoch s nižším príjmom, respektíve nižším teritoriálnym kapitálom, potom súvislosti 

mimoriadne ukončených projektov by mohli komplementárne prispieť k argumentácii pre 

vyššiu pozornosť a podporu aj v otázkach prípravy žiadostí a projektovej dokumentácie 

vzhľadom na obmedzenosť zdrojov. Rozšírená analýza (zahŕňajúca aj Lotyšsko, Estónsko, 

Rumunsko, Bulharsko a Poľsko) bude súčasťou pripravovaného odborného článku. 
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Prílohy 

A: Súbor s kódom v R 

B: Súbory pre prácu v Geode (.shp, .shx, .prj, .qmd, .dbf, .cpg, .gal) 


