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HUDSKÝ POTENCIÁL AKO FAKTOR ROZVOJA REGIÓNU 
NUTS II - VÝCHODNÉ SLOVENSKO 

Mgr., Slavomír Bucher 
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ABSTRAKT 

The aim of the study is to analyze the population potential in the demographic behaviour and in the formation 
of the population in Eastern Slovakia. This paper is dealing with the evolution of the productive population 
charging characteristics in the region NUTS II – eastern Slovakia conditions through passed 10 years in 
consequence of a demographic population charging. The population of the region was separed into the 
groups and productive population charging was analysed with the coefficients of the charging, old age index 
and coefficients describing dynamics of charging changes.  
Key words: ageing of population, inter-temporal and inter-regional analysis, population increase, natural 
increase, migration, education.  

ÚVOD 

Z hIadiska formovania regionálnej štruktúry územia významné postavenie prináleží 
hodnoteniu Iudského potenciálu, ktorý je nevyhnutnou podmienkou @alšieho rozvoja regiónu.  

Medzi dôležitú skupinu ukazovateIov regionálneho rozvoja môžeme zaradi[ tie, ktoré 
podávajú informácie o obyvateIstve na danom území. Základné informácie, potrebné pri 
interpretácii a hodnotení regionálneho rozvoja sú zamerané predovšetkým na starnutie 
populácie, vekovú štruktúru obyvateIstva a informácie o vzdelanostnej štruktúre skúmaného 
regiónu. Tieto indikátory pomáhajú identifikova[ a definova[ regionálny rozvoj v rámci 
Iudského potenciálu.  

Záujmové územie Košického a Prešovského kraja sa vyzna7uje viacerými špecifikami 
demografického vývoja. Demografické znaky a procesy na tomto území vykazujú zna7nú 
priestorovú diferenciáciu, ktorá popri špecifikách demografického vývoja je i výsledkom 
využitia polohového a ekonomického potenciálu regiónu NUTS II – východné Slovensko.  

TEORETICKO-METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ  

Regionálny rozvoj je proces, ktorý smeruje k vytvoreniu životaschopného 
a produktívneho regiónu. Jedným z cieIov je naštartova[ dlhodobý proces budovania 
konkurencieschopnosti regiónu za pomoci plného využitia miestneho potenciálu 
a priestorových osobitostí (Liptáková, 2007).  

V sú7asnom období pozna7enom sociálno-ekonomickou nestabilitou, 
nezamestnanos[ou a svetovou ekonomickou krízou je nevyhnutné upriami[ pozornos[ na 
kvalitný Iudský potenciál, najmä na jeho flexibilitu a informovanos[, ktorá v kone7nom 
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dôsledku v rámci jednotlivých rozhodnutí môže negatívne resp. pozitívne pôsobi[
v procesoch vplývajúcich na rozvoj územia.  

Ako uvádza Liptáková (2007) pojmom Iudského potenciálu sa zaoberalo viacero 
autorov ako napríklad Y: Strecková (1998), ktorá uvádza, že Iudský potenciál je chápaný ako 
,,schopnos[ 7loveka k 7innostiam, a to k 7innostiam vo všetkých jeho funkciách, t. j. 
predovšetkým vo funkcii ob7ana, rodi7a, vlastníka pracovnej sily“.  

M. Potu7ek (1990) zdôraznil, že ,,rozvoj Iudského potenciálu a možnosti jeho 
uplatnenia sú závislé na stupni rozvoja spolo7nosti. Hudský potenciál je však zároveO
výsledkom životných 7inností a vz[ahov Iudí, pretože až v 7innom uplatnení a vo vz[ahoch 
Iudí, sa môžu tieto dispozície a sklony rozvíja[“.  

K Hontyová (1997) za ,,základný zdroj ekonomického rastu a rozvoja považuje 
vedecko-technický pokrok zmaterializovaný vo fyzickom a Iudskom kapitále“. Taktiež Lisý 
(1999) uvádza, že ,,základným zdrojom bohatstva národa a ekonomického rastu je Iudský 
rozum, slobodné využívanie Iudského intelektu na tvorivos[ a podnikanie“.  

Ako uvádza M. KadeUábková (2008) ,,dopady integra7ných a globaliza7ných 
procesov, ktoré sú zahrnuté do plánov stratégie dlhodobého hospodárskeho rastu, 
nedostato7ne zohIadOujú tie skupiny obyvateIstva, ktoré sa nedokážu prispôsobi[
dynamickému vývoju v spolo7nosti, a ktoré nemajú dostato7né vzdelanie a kvalifikáciu“. 

Taktiež Tokárová (1997) uvádza, že ,,pojem potenciál sa stále viac používa aj 
v prognostike, urbanizme, ekonomike a @alších vedách, ako nástroj modelovania 
a empirických analýz fungovania systémov a procesov.   

Štruktúra vzdelávania by mala by[ v súlade s podporou podnikov a ich zamestnancov, 
zameraná na zlepšenie schopností reagova[ na zmeny spojené z modernizáciou práce, 
rozšírením kvalifikácie a vytváraním odpovedajúceho legislatívneho rámca, ktorý zabezpe7í 
pružnos[ Iudského kapitálu na trhu práce. Predpokladom znižovania nezamestnanosti 
v jednotlivých regiónoch je postupná eliminácia regionálnej nerovnováhy na trhu práce. 
Najdôležitejšou úlohou zamestnávateIa je poskytova[ svojim zamestnancom príležitosti 
neustáleho kvalifika7ného rastu a vzdelávania, 7ím sa vlastne zabezpe7í flexibilná a kvalitná 
pracovná sila na trhu práce a v@aka pridanej hodnote zamestnancov narastá aj produk7ná 
výkonnos[ ekonomiky štátu.  

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA REGI ÓNU NUTS II – VÝCHODNÉ 
SLOVENSKO 

Vekovú štruktúru obyvateIstva regiónu sme hodnotili podIa podielu obyvateIstva 
v troch vekových kategóriách (obyvateIstvo v predproduktívnom, produktívnom 
a poproduktívnom veku). ObyvateIstvo v predproduktívnom veku je obyvateIstvo vo veku     
0 – 14 rokov. ObyvateIstvo v produktívnom veku je obyvateIstvo vo veku 15 – 54, v prípade 
žien a 15 – 59, v prípade mužov. V poproduktívnom veku sú ženy, ktoré dosiahli 55 rokov 
a viac, a muži, ktorí majú 60 a viac rokov.  

Najnižší podiel obyvateIov v predproduktívnom veku (v roku 2006) dosiahli všetky 
mestské okresy Košíc a okres Medzilaborce. Podiel predproduktívnej zložky obyvateIstva tu 
dosahuje hodnoty od 13,9 % v okrese Košice III po 16,1 % v okrese Medzilaborce. Najvyšší 
podiel obyvateIov v predproduktívnom veku zaznamenávajú okresy Kežmarok 24,5 %, 
Sabinov 24,4 %, Stará HubovOa 22,7 % a okres Spišská Nová Ves 21,1 %. V spomínaných 
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okresoch žije v separovaných osadách rómske etnikum. Podiel Rómov je však zna7ne 
skreslený, ke@že sa pri s7ítaní obyvateIstva hlásia k  slovenskému majoritnému obyvateIstvu. 
Podiel predproduktívnej zložky obyvateIstva v celom regióne východného Slovenska je 18,9 
%. Spolu 62,5 % (15) okresov malo nižší podiel predproduktívnej zložky obyvateIstva ako je 
jej hodnota v celom regióne. Najvyšší podiel predproduktívnej zložky zaznamenali v roku 
2006 mestá ako sú Dobšiná 24,6 %, Medzev 22,8 %, Hanušovce nad TopIou 22,4 % a Lipany 
22 %. Naopak, najhoršie skóre v podiele predproduktívneho obyvateIstva dosiahli 
v spomínanom období mestá Vysoké Tatry 12 %, Svit 13,9 %, RožOava 14,9 % a  Košice 
15,4 %. V prípade miest ako sú Vysoké Tatry a Svit dochádza k úbytku predproduktívneho 
obyvateIstva v dôsledku nedostato7nej infraštruktúry obidvoch miest, 7o vedie k postupnému 
celkovému poklesu obyvateIstva a migrácii do vä7šieho centra regiónu, ktorý predstavuje 
mesto Poprad. V prípade Košíc môžeme poznamena[, že je celoslovenský trend úbytku 
predproduktívneho na úkor poproduktívneho obyvateIstva vo všetkých vä7ších mestách 
Slovenska.  

V rámci produktívneho obyvateIstva (v roku 2006) je najvyšší podiel lokalizovaný do 
mestských okresov Košice III 74,9 %, Košice II 65,6 %, Poprad 65,1 %. Najnižší podiel 
dosahujú okresy s nedostatkom pracovných príležitostí, nachádzajúce sa na periférii od 
hlavných dopravných a sídelných uzlov regiónu. Sú to okresy: Medzilaborce 59 %, Sabinov 
60,2 % a Gelnica 60,2 %. Podiel produktívnej zložky obyvateIstva v celom regióne 
východného Slovenska nadobúda hodnotu 63,3 %. Spolu 13 (54,2 %) okresov dosiahlo 
hodnotu nižšiu ako je hodnota v celom regióne východného Slovenska. 

Najvyšší podiel produktívnej zložky zaznamenali v roku 2006 mestá Svidník 71,7 %, 
Snina 68,3 %, Poprad 68,1 % a 6ierna nad Tisou 68,0 %. V prípade Svidníka, Sniny môžeme 
hovori[ o okresných mestách, ktoré svojimi možnos[ami viažu obyvateIstvo okolitých obcí. 
V dôsledku koncentrácie pracovných príležitostí v týchto regiónoch do jedného mesta sa 
nevytvorila pre produktívne pracujúce obyvateIstvo @alšia konkurencia, z tohto dôvodu 
nedochádza do jeho úbytku. Poprad je prirodzeným centrom regiónu, ktorý s dostatkom 
pracovných príležitostí ponúka produktívnemu obyvateIstvo z priIahlých miest ako Svit 
a Vysoké Tatry lepšiu možnos[ uplatni[ sa práve v Poprade ako v ich domácom meste. 

Podobnú analógiu  mesta Poprad a jeho zázemia môžeme pozorova[ aj v mestách ako 
sú VeIký Šariš a  Dobšiná. Najnižšie podiely produktívnej zložky obyvateIstva 
zaznamenávame v mestách VeIký Šariš 58,8 %, Svit 60,4 %, Dobšiná 60,7 %.  

Najvyšší podiel poproduktívneho obyvateIstva (ženy 55+, muži 60+) je lokalizovaný v 
okresoch Košice IV 24,9 %, Medzilaborce 24,8 %, Sobrance 22,6 % a Košice I 20,4 %. Nízka 
pôrodnos[ a vysoká mortalita v kombinácii s migráciou mladého obyvateIstva inklinuje 
k nárastu poproduktívnej zložky obyvateIstva v nasledujúcom období. Najnižší podiel 
poproduktívneho obyvateIstva (ženy 55+, muži 60+) je v okresoch Košice III 11,3 %, ako 
dôsledok sídliskovej výstavby, ktorá bola zameraná na mladé rodiny s de[mi. ?alej sú to 
okresy ako Kežmarok 13,8 %, Stará HubovOa 15,1 % a Sabinov 15,4 %. Podiel 
poproduktívnej zložky obyvateIstva v celom regióne východného Slovenska nadobúda 
hodnotu 17,8 %. Spolu 11 (45,8 %) okresov dosiahlo hodnotu nižšiu ako je hodnota v celom 
regióne východného Slovenska. Najvyšší podiel poproduktívnej zložky obyvateIstva 
vykazujú mestá Svit 25,7 %, Vysoké Tatry 25,2 %, VeIký Šariš 20,2 % i Košice 19,6 %. 
Najnižší podiel poproduktívnej zložky obyvateIstva vykazujú mestá Stará HubovOa 10,9 %, 
6ierna nad Tisou 12,0 % a Hanušovce nad TopIou 12,6 %.  

Pomocou jednoduchého výpo7tu indexu starnutia sme sa snažili demonštrova[ proces 
starnutia v okresoch a mestách východného Slovenska. Index starnutia v regióne nadobúda 
hodnotu 94,2 %. Celkovo 10 (41,7 %) okresov má hodnotu indexu starnutia nižšiu ako je 
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regionálna hodnota. Najvyššie hodnoty dosahujú okresy, ktoré vykazujú nižší podiel 
obyvateIstva v predproduktívnom veku a vyšší podiel poproduktívnych vekových kategórií na 
celkovom po7te obyvateIov. Nadpriemerne vysoké hodnoty vykazujú okresy Košice IV      
173 %, Medzilaborce 154,1 %, Sobrance 132,8 %, Košice I 126,6 % a Košice II 115,5 %. 
Spomalenie tempa prirodzenej mobility populácie v druhej polovici 90. rokov viedol 
k zníženiu podielu obyvateIstva predproduktívneho veku v týchto okresoch, 7o následne 
vyvolalo nárast obyvateIstva v produktívnom veku. Tieto zmeny v procesoch mobility 
populácie a v štruktúre obyvateIstva podIa produk7ných skupín vedú k postupnej degradácii 
vekovej štruktúry obyvateIstva okresov východného Slovenska. Mladé obyvateIstvo žije 
v okresoch Kežmarok 56,3 %, Sabinov 63 %, Stará HubovOa 66,7 % a Spišská Nová Ves    
75,1 %. Pozitívny index starnutia populácie týchto okresov je ovplyvnený najmä rómskym 
etnikom, ktoré má vyššiu natalitu ako ostatné obyvateIstvo. V ostatných okresoch územia (aj 
ke@ majú vyšší podiel predproduktívneho obyvateIstva) charakter vývoja demografických 
procesov nasved7uje pomalé starnutie populácie. Možno však predpoklada[, že sa prejaví 
s istým 7asovým oneskorením.  

Na úrovni miest je situácie diferencovanejšia. Podobne ako pri analýze 
predproduktívneho obyvateIstva nám vykazujú najnižšie hodnoty indexu starnutia mestá 
Stará HubovOa 51,3 %, Hanušovce nad TopIou 56,2 %, Dobšiná 59,5 % a 6ierna nad Tisou 
60,3 %. Najvyššie hodnoty sú v mestách, kde dochádza k rapídnemu poklesu 
predproduktívnej zložky a zo strednodobého hIadiska sa predpokladá prehGbenie rozdielu 
v týchto mestách medzi predproduktívnou  zložkou a poproduktívnou zložkou populácie. Sú 
to mestá Vysoké Tatry 210,4 %, Svit 185 %, Košice 127,8 % a RožOava 119,1 %.  

Index závislosti mladého obyvateIstva má popri demografickej informácii aj 
významnú socioekonomickú výpovednú hodnotu. Pomocou indexu závislosti mladého 
obyvateIstva porovnávame predproduktívnu zložku populácie s produktívnou.  

Najvyššie hodnoty dosahuje v mestách Dobšiná (na 100 obyvateIov v produktívnom 
veku pripadá 41 obyv. v predproduktívnom veku), Medzev (36,5 %), VeIký Šariš (35,6 %) 
a Hanušovce nad TopIou (34,4 %). Najmenej mladých Iudí v predproduktívnom veku pripadá 
na obyvateIstvo v produktívnom veku v mestách Vysoké Tatry (19,1 %), Svidník (21,4 %), 
RožOava (22,2 %) a Poprad (22,7 %). Podobná situácia je aj v okresoch východného 
Slovenska. V regióne východného Slovenska pripadá na 100 obyvateIov v produktívnom 
veku 30 obyvateIov v predproduktívnom veku. Spolu 15 (62,5 %) okresov má nižšiu hodnotu 
indexu závislosti mladého obyvateIstva ako región východného Slovenska. Najmenej 
mladých Iudí do 14 rokov pripadá na 100 obyvateIov produktívneho veku v mestských 
okresoch Košíc, kde sa hodnoty indexu závislosti mladého obyvateIstva pohybujú v rozmedzí 
(18,5 %) v okrese Košice III po hodnotu (25,4 %) v okrese Košice I. Najvyššie hodnoty 
indexu závislosti mladého obyvateIstva majú tradi7né okresy, ktoré tieto pozitívne hodnoty 
vykazujú aj pri hodnotení predproduktívnej zložky obyvateIstva, sú to okresy Sabinov       
(40,6 %), Kežmarok (39,8 %), Stará HubovOa (36,5 %).  

V priestorovej diferenciácii vekovej štruktúry obyvateIov okresov východného 
Slovenska sme sa zamerali na strednú dGžku života mužov a žien v roku 2006. Stredná dGžka 
života žien sa pohybovala v regióne východného Slovenska na úrovní (77,9 roka). Prešovský 
kraj (78,5 roka) nadobúdal vyššiu hodnotu strednej dGžky života ako Košický kraj (77,4 roka). 
Celkovo 11 (45,8 %) okresov regiónu malo nižšiu strednú dGžku života ako bola hodnota 
v regióne východného Slovenska. Najvyššie hodnoty strednej dGžky života žien (2006) 
dosahujú okresy Stropkov (79,3 roka), Medzilaborce (79,4 roka), Košice I (79,3 roka), Prešov 
(78,8 roka) a Bardejov (78,8 roka). Najnižšie hodnoty strednej dGžky života žien (2006) 
dosahujú okresy Trebišov (75,9 roka), Kežmarok (76,1 roka), Gelnica (76,3 roka) a Levo7a 
(76,3 roka). Najvyšší nárast (roky 2001 – 2007) strednej dGžky života žien zaznamenávajú 
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okresy Medzilaborce (103,5 % nárast), Vranov nad TopIou (102,5 %) a okres Humenné 
(102,2 %). V rokoch (2001 – 2007) iba 2 okresy dosiahli pokles strednej dGžky života a to 
okres Kežmarok (99,1 % z hodnoty v roku 2001) a okres Gelnica (99,7 % hodnoty v roku 
2001).  

Stredná dGžka života mužov (2006) bola v regióne východného Slovenska na úrovní          
(69,9 roka). Prešovský kraj (70,6 roka) nadobúdal vyššiu hodnotu strednej dGžky života ako 
Košický kraj (69,2 roka). Spolu 10 (41,7 %) okresov regiónu malo nižšiu strednú dGžku života 
ako bola hodnota v regióne východného Slovenska. Najvyššie hodnoty strednej dGžky života 
mužov (2006) dosahujú okresy Košice I (72 roka), Prešov (71,5 roka), Bardejov (71,4 roka) 
a okres Košice II (71,4 roka). Najnižšie hodnoty strednej dGžky života mužov dosahujú okresy 
Trebišov (66,5 roka), Sobrance (67,4 roka), RožOava (67,6 roka) a Gelnica (67,7 roka). 
Najvyšší nárast strednej dGžky života mužov (roky 2001 – 2007) dosahujú okresy Stropkov 
(103,5 %), Spišská Nová Ves (103,3 %), Stará HubovOa (102,7 %) a Medzilaborce (102,7 %). 

Ako ukazujú hodnoty varia7ného koeficientu, regionálne disparity v intenzite strednej 
dGžky života mužov sú pomerne významné a môžeme ich rozdeli[ do niekoIkých fáz. PokiaI
v období 2001 – 2003 dochádza k zvyšovaniu regionálnych disparít (z 0,02097 v roku 2001 
na 0,021607 v roku 2003), tak v roku 2004 dochádza k ich opätovnému zníženiu (na hodnotu 
0,020874). Napokon v roku 2007 dochádza opä[ k zvýšeniu regionálnych disparít v strednej 
dGžke života mužov o 7om sved7í aj hodnota varia7ného koeficienta, ktorá bola (0,021967).  

Ako ukazuje táto analýza, aj na regionálnej úrovní medzi okresmi regiónu            
NUTS II – východné Slovensko sa môžu prejavova[ ur7ité odlišnosti v rozložení mier 
strednej dGžky života. Identifikácia prí7inných súvislosti týchto rozdielov je veImi náro7ná. 
Za rozhodujúce diferencia7né faktory sa naj7astejšie považujú doj7enská úmrtnos[, kvalita 
životného prostredia, úroveO zdravotnej starostlivosti, vzdelanostná úroveO obyvateIstva, jeho 
ekonomické aktivity, celkový životný štýl a návyky.   

Obrázok 1: Pohlavná a veková štruktúra obyvateIov v okresoch východného Slovenska, 
2006 
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PrameO: http://portal.statistics.sk:8081/PXWebSlovak/, RegDat – databáza regionálnej 
štatistiky. Štatistický úrad SR. (mapa je vlastná tvorba autora)  

DEMOGRAFICKÁ DIMENZIA KVALITY ŽIVOTA V REGIÓNE    
NUTS II – VÝCHODNÉ SLOVENSKO 

Pri analýze demografického statusu regiónu východného Slovenska sme aplikovali 
dáta z databázy regionálnej štatistiky (RegDat), ktorá obsahuje 7asové rady ukazovateIov 
hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja za regióny Slovenskej republiky. Regionálne 
údaje z rôznych štatistických okruhov sú v tejto databáze prezentované vo forme tabuliek 
v ro7ných 7asových radoch. Základné údaje boli použité z roku 2006, pri7om sme vybrali 
nasledovné premenné: 

Hrubá miera prirodzeného prírastku (úbytku) – prirodzený prírastok (úbytok) na 1000 
obyvateIov stredného stavu. Po7íta sa spravidla za jeden kalendárny rok  

Hrubá miera migra7ného prírastku (úbytku) – migra7ný prírastok (úbytok) na 1000 
obyvateIov stredného stavu. Po7íta sa spravidla za jeden kalendárny rok 

Index starnutia populácie – vyjadruje vz[ah obyvateIstva poproduktívnej kategórie 
k produktívnemu obyvateIstvu. Vyjadruje sa v (%). Hodnota indexu je v priamom vz[ahu so 
starnutím obyvateIstva.  

Kombinácia uvedených indikátorov predstavuje výsledné hodnoty úrovne 
demografickej dimenzie.  

V priestorovej diferenciácii sme sa zamerali na prvý zo skupiny premenných – hrubú 
mieru prirodzeného prírastku (úbytku). V roku 2006 bola hrubá miera prirodzeného prírastku 
v regióne východného Slovenska na úrovní (2,81 ‰). Prešovský kraj (3,46 ‰) nadobúdal 
vyššie hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku ako Košický kraj (2,16 ‰). Celkovo 11 
(52,38 %) okresov regiónu malo vyšší podiel hrubej miery prirodzeného prírastku ako bol 
priemer v regióne východného Slovenska. Najvyššie hodnoty dosahujú okresy Kežmarok 
(8,43 ‰), Sabinov ( 6,64 ‰), Spišská Nová Ves (6,61 ‰) a okres Stará HubovOa (4,71 ‰). 
Spolu 4 okresy regiónu mali v roku 2006 prirodzený úbytok obyvateIov. Sú to okresy 
Sobrance (-4,55 ‰), Medzilaborce (-4,15 ‰), Snina (-1,62 ‰) a okres RožOava (-0,4 ‰). 
Priestorová diferenciácia hrubej miery prirodzeného pohybu je do zna7nej miery ovplyvnená 
biologickými faktormi (prirodzená plodnos[, sterilita, sexuálne správanie at@.), sociálnymi 
faktormi (rodinná politika, sociálne normy, životný štýl at@.), ekonomickými faktormi 
(ekonomika štátu, úroveO zdravotníctva, spolo7enská hodnota práce, at@.), kultúrnymi 
faktormi (národnos[, náboženstvo, kultúrne a ideové zmeny, morálne hodnoty, tradícia at@.), 
politickými faktormi (politická stabilita, politická reforma at@.) a demografickými faktormi 
(migra7ný pohyb, štruktúra obyvateIstva – veková, pohlavná at@.).  

V okresoch s najvyššou hrubou mierou prirodzeného prírastku ako sú Kežmarok, 
Sabinov, Spišská Nová Ves a Stará HubovOa bola hrubá miera pôrodnosti vyššia ako       
(13,45 ‰) a podiel Rómov bol vyšší ako (5,9 %) , z celkovej veIkosti populácie. Najvyšší 
prirodzený prírastok (8,43 ‰) má okres Kežmarok, v ktorom bol podiel Rómov (10,8 %) 
z celkovej populácie. Najnižšie hodnoty hrubej miery prirodzeného úbytku vykazujú okresy 
Sobrance, Medzilaborce, Snina. Tieto okresy majú zároveO najvyšší podiel obyvateIov 
v poproduktívnom veku (nad 65 rokov a viac). V okrese Medzilaborce predstavuje tento 
podiel poproduktívnej zložky (17,2 %), Sobrance majú (15,5 %) a v okrese Snina je podiel 
poproduktívnej zložky (12,4 %).  
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Druhým ukazovateIom v poradí je hrubá miera migra7ného prírastku (úbytku). V roku 
2006 sa migra7ný úbytok  v regióne východného Slovenska pohyboval na úrovní (-0,89 ‰). 
Aj pri tomto ukazovateli je hodnota v Prešovskom kraji (-1,1 ‰) nižšia ako v Košickom           
(-0,69 ‰). Spolu 12 (57,1 ‰) okresov malo vyššiu hodnotu hrubej miery migra7ného úbytku 
(prírastku) ako bola hodnota v regióne východného Slovenska. Najvyššie hodnoty  vykazujú 
okresy Košice-okolie (3,78 ‰), Sobrance (1,8 ‰), Kežmarok (1,24 ‰) a okres Medzilaborce      
(1,22 ‰). Iba 6 (28,6 %) okresov vykazovalo hrubú mieru migra7ného prírastku, v ostatných 
15 (71,4 %) okresoch bol migra7ný úbytok. Najnižšie hodnoty migra7ného úbytku vykazovali 
v roku 2006 mestský okres Košice-mesto (-3,62 ‰), Poprad (-3,35 ‰), Spišská Nová Ves     
(-2,7 %) a okres Bardejov (-2,68 ‰).  

Tretí ukazovateI pri analýze demografického statusu poukazuje na starnutie populácie 
v okresoch východného Slovenska. Hodnota indexu starnutia v regióne východného 
Slovenska (2006) bola (56,3 %). Prešovský kraj má vä7ší podiel predproduktívnej zložky 
obyvateIstva ako Košický kraj. PodIa indexu starnutia je v Prešovskom kraji (52,6 %) 
mladšie obyvateIstvo ako v Košickom (60,6 %). Celkovo 8 (38,1 %) okresov východného 
Slovenska malo nižší index starnutia (prevaha predproduktívnej zložky obyvateIstva) ako 
región východného Slovenska. Iba v okrese Medzilaborce je prevaha poproduktívnej zložky, 
7o deklaruje aj hodnota indexu starnutia (106,3 %). Najvyššie hodnoty indexu starnutia 
vykazujú aj okres Sobrance (89,8 %), Snina (71,7 %) a okres Košice-mesto (69 %). Najnižšie 
hodnoty indexu starnutia sú v okresoch Kežmarok (33,1 %), Sabinov (38,7 %) a Stará 
HubovOa (42,2 %). Vo všetkých okresoch je výrazná prevaha predproduktívnej zložky 
obyvateIstva a podiel rómskej populácie je nad 5 %.  

Priestorová diferenciácia jednotlivých premenných vstupujúcich do súhrnného indexu 
charakteristiky demografického statusu skúmaného regiónu vykazuje zna7né odlišnosti 
z hIadiska miery regionálnej nerovnosti. Pozitívnejšie hodnoty dosahuje demografická 
dimenzia v severozápadnej 7asti regiónu východného Slovenska. Najnepriaznivejšia situácia 
je v severovýchodnej 7asti regiónu. Na základe komparácie jednotlivých indikátorov 
demografickej dimenzie môžeme identifikova[ typológiu regiónov, ktorá poukazuje na 
nasledovnú situáciu v oblasti bývania: 

Obrázok 2: Demografická dimenzia kvality života v okresoch východného Slovenska 
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PrameO: http://portal.statistics.sk:8081/PXWebSlovak/, RegDat – databáza regionálnej 
štatistiky. Štatistický úrad SR. (mapa je vlastná tvorba autora) 
*priaznivá situácia: Kežmarok, Košice-okolie, Sabinov, Levo7a, Prešov, Vranov nad 
TopIou, Spišská Nová Ves. 
*priemerná situácia: Stará HubovOa, Gelnica, Trebišov, Michalovce, Bardejov, Stropkov, 
Poprad.  
*nepriaznivá situácia: RožOava, Svidník, Humenné, Košice-mesto, Sobrance, Snina, 
Medzilaborce.  

ZÁVER 

Pri ná7rte základných demografických ukazovateIov v regióne NUTS II – východné 
Slovensko môžeme konštatova[, že regióny východného Slovenska sa v dnešnej 
transforma7nej etape nachádzajú v komplikovanej situácii, ktorú do zna7nej miery ovplyvnili 
spolo7ensko-priestorové procesy charakteristické svojou etapizáciou a direktívnos[ou 
niekdajšieho vývoja spolo7nosti.  

V rámci sociálno-ekologickej situácie v regiónoch východného Slovenska môžeme 
usudzova[, že bude dochádza[ k: 

- diferenciácii regiónov hlavne 7o sa týka ich rozvojových možností: regióny 
severovýchodného Slovenska nedostatkom Iudského potenciálu stratia komparatívnu 
výhodu pred ostatnými regiónmi (na strane druhej ich prírodný potenciál je veImi 
vysoký). VeIký tlak pocítia regióny s nedostatkom pracovných príležitostí, ktoré sú po 
národnostnej stránke zna7ne heterogénne (hlavne 7o sa týka rómskeho etnika). U týchto 
regiónov dôjde dôsledkom ekonomického zaostávania k degradácii kvality života, 
bytového fondu a prírodného potenciálu 

- vytvoria sa relatívne stabilné centrá, ktoré budú akumulova[ ekonomické, technologické a 
Iudské zdroje, 7ím sa vlastne zabezpe7í ich budúci rozvoj a prosperita, na druhej strane 
však dôjde k prehGbeniu rozdielov v zaostávajúcich regiónoch skúmaného územia.  

- od samotných aktérov pôsobiacich v regióne (verejná správa, ob7ania a súkromný sektor) 
bude závisie[ prosperita a rozvoj regiónu. 
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