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ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMNÝCH CELKOV

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Rozloha: 9 454,0 km2 (1./8)
Počet obyvateľov (k 31.12.2018): 647 874 (6./8)
Hustota zaľudnenia: 69 obyv. / km2 (8./8)
Počet okresov: 13 (1.-2./8)
Počet obcí: 516 (2./8)
z toho vidieckych: 492
z toho miest: 24 (1./8)
Miera urbanizácie: 52,72% (4./8)
Priemerná rozloha okresu: 727,2 km2 (3./8)
Priemerný počet obyvateľov okresu: 49 836 (8./8)
Rozlohou najväčší okres: Rimavská Sobota – 1 471,1 km2 (3./72)
Rozlohou najmenší okres: Banská Štiavnica – 292,3 km2 (68./72)
Populačne najväčší okres: Banská Bystrica – 110 941 (13./72)
Populačne najmenší okres: Banská Štiavnica – 16 103 (70./72)
Okres s najväčšou hustotou zaľudnenia: Banská Bystrica – 137 obyv. / km2 (19./72)
Okres s najmenšou hustotou zaľudnenia: Krupina – 38 obyv. / km2 (71./72)

Banskobystrický samosprávny kraj, lokalizovaný v južnej polovici stredného Slovenska (mapa
1), je z hľadiska rozlohy územia najväčším krajom na Slovensku (6 787,7 km2). Z hľadiska
počtu obyvateľov je však Banskobystrický kraj až šiesty v poradí, s celkovým počtom
obyvateľov 647 874 (k 31.12.2018, aj ďalšie nižšie uvedené údaje o počte obyvateľov), keď
populačne menšie sú už len Trenčiansky a Trnavský kraj. Relatívne nízky počet obyvateľov
a veľká rozloha územia majú za následok fakt, že kraj sa vyznačuje najnižšou hustotou
zaľudnenia spomedzi všetkých krajov Slovenska (69 obyv. / km2). Kraj pozostáva z 13 okresov
(spolu s Prešovským krajom 1.-2. pozícia) a celkovo 516 obcí (2. pozícia), z čoho je 24 miest
a 492 vidieckych obcí. Počtom miest (24) je Banskobystrický kraj v medzikrajskom porovnaní
na prvej priečke. Miera urbanizácie (52,72%) je mierne pod celoslovenskou hodnotou
(53,43%), avšak v medzikrajskom porovnaní sa zaraďuje k priemeru. Priemernou rozlohou
okresov (727,2 km2) kraj patrí k väčším v rámci územia Slovenska, keď väčšiu priemernú
veľkosť z hľadiska rozlohy dosahujú už len Košický a Nitriansky kraj, druhý menovaný typický
viacerými väčšími okresmi. Z hľadiska priemernej populačnej veľkosti okresov (49 836
obyvateľov) dosahuje kraj najnižšiu pozíciu. Rozlohou najväčší je okres Rimavská Sobota (1
471,1 km2), ktorý je celkovo 3. najväčším spomedzi všetkých 72 okresov (hneď po okresoch
4

Levice a Košice - okolie). Naopak, najmenším okresom kraja je Banská Štiavnica (292,3 km2),
ktorý obsadil celkovo 68. pozíciu (v celoslovenskom porovnaní majú najmenšiu rozlohu
okresy Bytča, Hlohovec, Košice 1-4 a Kysucké Nové Mesto). Okres Banská Bystrica je
z hľadiska populačnej veľkosti 13. najväčším okresom Slovenska, s počtom obyvateľov 110
941. Populačne najväčšie okresy sú Bratislava 1-5, Košice 1-4, Prešov, Nitra a Žilina. Naopak,
najmenším okresom kraja je Banská Štiavnica, s počtom obyvateľov 16 103, čím sa zaraďuje
na koniec rebríčka hodnotenia okresov Slovenska podľa populačnej veľkosti (70. miesto) keď
nižší počet obyvateľov vykazujú už len okresy Turčianske Teplice a Medzilaborce. Z hľadiska
hustoty zaľudnenia dosahuje najvyššiu hodnotu okres Banská Bystrica (137 obyv. / km2),
okupujúci spomedzi všetkých okresov Slovenska však celkovo až 19. pozíciu. Najvyššiu
koncentráciu obyvateľstva evidujú okresy hlavného mesta, metropoly východného Slovenska
a Senec. Najmenej zaľudneným územím v rámci kraja je okres Krupina (38 obyv. / km2),
nachádzajúci sa celkovo až na predposlednom 71. mieste (nižšiu hustotu zaľudnenia má už
len okres Medzilaborce).
Mapa 1 Poloha kraja a jeho okresov v rámci územia Slovenska

Zdroj podkladových údajov: MapInfo Professional 9.5
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Hodnotenie kraja a jeho okresov
Nižšie uvedená tabuľka (tabuľka 1) hodnotí kraj ako taký, ako i jeho jednotlivé okresy,
v jednotlivých ukazovateľoch pomocou bodového skóre (v škále 1-5 bodov), ktoré reflektuje
postavenie daného územia v celoslovenskom porovnaní (pozícia v porovnaní s ostatnými
krajmi, resp. okresmi).
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že z hľadiska kľúčových demografických ukazovateľov je
na tom spomedzi okresov kraja najlepšie okres Rimavská Sobota (priemerné skóre 4), ktorý
je mimoriadne úspešný pri hodnotení procesu starnutia obyvateľstva. Pri posudzovaní
celkového prírastku obyvateľstva je na tom relatívne priaznivo len okres Banská Bystrica,
keďže ostatné okresy kraja evidujú menší či väčší úbytok obyvateľstva. Demografické
vyhliadky sú v rámci kraja najmenej optimistické v okresoch Brezno, Veľký Krtíš a Žarnovica
(priemerné skóre 1,5). Prvé dva evidujú výrazný úbytok obyvateľstva a nadpriemerné
starnutie populácie, tretí z nich o niečo nižší úbytok obyvateľstva, avšak výrazné starnutie
populácie.
Kraj ako celok dosahuje nadpriemernú úroveň starnutia populácie (114,77, priemer za SR
101,90) a z pohľadu celkového prírastku obyvateľstva je spolu s Nitrianskym krajom vôbec
najmenej úspešným (s najväčším úbytkom obyvateľstva, na úrovni -30 obyvateľov na 10 tisíc
obyvateľov, priemer za SR je +13). Celkovo v oblasti kľúčových demografických ukazovateľov
dosahuje kraj podpriemerné skóre (2), identické s výsledkom za Trenčiansky kraj, keď horšie
demografické vyhliadky eviduje už len Nitriansky kraj.
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Tabuľka 1 Hodnotenie kraja a jeho okresov v oblasti Demografia

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), prepočty autora
Poznámka:
Spôsob hodnotenia
PRE OKRES: 1.-15. pozícia = 5 bodov, 16.-30. pozícia = 4 body, 31.-45. pozícia = 3 body, 46.-60. pozícia = 2 body,
61.-72. pozícia = 1 bod
PRE KRAJ: 1. pozícia = 5 bodov, 2.-3. pozícia = 4 body, 4.-5. pozícia = 3 body, 6.-7. pozícia = 2 body, 8. pozícia = 1
bod
5 bodov = najviac pozitívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu vysoká hodnota,
pri spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií nízka hodnota
1 bod = najviac negatívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu nízka hodnota, pri
spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií vysoká hodnota
Znak - = údaj na danej priestorovej úrovni nie je k dispozícii
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1 CIEĽ INTELIGENTNEJŠIA EURÓPA
Vstupné indikátory
Obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa
Obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa
Podniky v oblasti odborných, vedeckých a technických činností
Zamestnanci výskumu a vývoja
Výdavky na výskum a vývoj
Hrubá pridaná hodnota
Malé a stredné podniky
Priame zahraničné investície

Hodnotenie kraja a jeho okresov
V časti venovanej zhodnoteniu dostupných indikátorov cieľa Inteligentnejšia Európa si kraj
ako taký, i jeho parciálne okresy, zhodnotíme komplexne za celú sledovanú oblasť.
Vstupnými premennými boli všetky vyššie uvedené, dostupné ukazovatele týkajúce sa
hodnoteného cieľa (Inteligentnejšia Európa). Analyzované priestorové jednotky môžu
dosahovať bodové hodnotenie v škále 1-5 bodov (1 = najmenej priaznivé hodnotenie, 5 =
najviac priaznivé hodnotenie), v závislosti od umiestnenia v celoslovenskom medzikrajskom,
resp. medziokresnom hodnotení.
V hodnotení cieľa Inteligentnejšia Európa ako celku jednoznačne dominoval Bratislavský kraj
(graf 1), ktorý dosiahol maximálne možné skóre (5), keďže vo všetkých parciálnych
indikátoroch dosiahol najvyššiu bodovú hodnotu spomedzi všetkých krajov. Ostatné za ním
pomerne výrazne zaostávajú (skóre zväčša v rozmedzí 2,5-3,5). Banskobystrický kraj dosiahol
druhú najnižšiu hodnotu (2,5), keď nižšiu, avšak už so značným odstupom, evidoval už len
Prešovský kraj (1,3).
Na úrovni okresov kraja (graf 2) dosiahli v tejto oblasti najvyššie skoré okresy Banská Bystrica
a Zvolen (zhodne 4,8), čím sa v medziokresnom hodnotení zaradili do najlepšej desiatky
okresov Slovenska (5.-9. pozícia). Výsledok nad celoslovenským priemerom evidujú aj okresy
Banská Štiavnica (18.-25. pozícia), Lučenec a Žiar nad Hronom (28.-34. pozícia). Naopak, pri
hodnotení cieľa Inteligentnejšia Európa sú vyhliadky najmenej pozitívne pri okresoch Poltár a
Revúca (64.-67. pozícia). Negatívnym zistením je však i to, že zvyšné okresy kraja za
celoslovenským priemerom taktiež zaostávajú (len mierne okres Žarnovica, okresy Brezno,
Krupina, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Detva však výraznejšie).
V tomto kontexte je dôležité upozorniť na skutočnosť, že hodnota za kraj nepredstavuje
priemer hodnôt za jednotlivé okresy, preto môže byť iná, ako by sa mohlo zdať pri pohľade
na hodnoty za jednotlivé okresy. Vychádza z postavenia kraja v porovnaní s ostatnými krajmi
Slovenska. Významným spôsobom vedia ovplyvniť priemer za kraj ako celok populačne
najväčšie okresy kraja. Navyše, priemer za kraj je výrazne ovplyvnený tou skutočnosťou, že
na úrovni kraja, z dôvodu rozsiahlejšej databázy dostupných ukazovateľov, vstupoval do
hodnotenia vyšší počet ukazovateľov než pri hodnotení situácie na okresnej úrovni (tabuľka
2). Situáciu na úrovni všetkých okresov Slovenska ilustruje mapa 2.
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Graf 1 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Inteligentnejšia Európa na úrovni krajov
Slovenska

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), Národná banka Slovenska (2019), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 2 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Inteligentnejšia Európa na úrovni okresov kraja

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), Národná banka Slovenska (2019), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Mapa 2 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Inteligentnejšia Európa na úrovni okresov
Slovenska

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), Národná banka Slovenska (2019), prepočty autora

Nižšie uvedená tabuľka (tabuľka 2) hodnotí, podobným spôsobom ako pri kľúčových
demografických ukazovateľoch, kraj ako taký, ako i jeho parciálne okresy v jednotlivých
ukazovateľoch pomocou bodového hodnotenia, ktoré reflektuje postavenie daného územia
v celoslovenskom porovnaní (pozícia v porovnaní s ostatnými krajmi, resp. okresmi).
Z hľadiska relatívneho počtu obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa je
situácia v rámci kraja najviac priaznivá v okresoch Banská Bystrica (17,92%, 4. pozícia),
Zvolen (15,75%, 6. pozícia) a Banská Štiavnica (15,25%, 8. pozícia), ktoré sa v celoslovenskom
hodnotení umiestnili v elitnej desiatke. Naopak, situácia je veľmi nepriaznivá v okresoch
Revúca (7,23%) a Veľký Krtíš (7,12%), ktoré obsadili miesta až v úplnom závere hodnotenia
okresov Slovenska (70., resp. 72. pozícia).
Pri posudzovaní relatívneho počtu obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa sú
v rámci kraja najúspešnejšie okresy Banská Bystrica (1,13%) a Zvolen (1,02%), ktoré
v celoslovenskom hodnotení okupujú pozície v elitnej desiatke (6., resp. 8. miesto). Na
druhej strane, situácia je veľmi nepriaznivá v okresoch Rimavská Sobota (0,28%), Poltár
(0,24%), Detva (0,24%) a Krupina (0,20%), ktoré obsadili miesta v záverečnej desiatke
okresov Slovenska (63.-72. miesto).
Z hľadiska relatívneho počtu podnikov v oblasti odborných, vedeckých a technických činností
je situácia v rámci kraja najviac priaznivá v okresoch Banská Bystrica (139 podnikov na 10
tisíc obyvateľov, 2. pozícia), Zvolen (68 podnikov, 10. pozícia) a Banská Štiavnica (62
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podnikov, 15. pozícia), ktoré sa v celoslovenskom hodnotení umiestnili v najlepšej pätnástke.
Naopak, situácia je veľmi nepriaznivá v okrese Revúca (13 podnikov, 68. pozícia), značné
problémy (48.-60. pozícia) však v tomto smere majú aj okresy Detva (22 podnikov), Rimavská
Sobota (20 podnikov), Krupina (18 podnikov) a Poltár (17 podnikov).
Pri posudzovaní relatívneho počtu malých a stredných podnikov sú v rámci kraja opäť
najúspešnejšie okresy Banská Bystrica (34 podnikov na tisíc obyvateľov) a Zvolen (22
podnikov), ktoré v celoslovenskom hodnotení okupujú pozície v elitnej pätnástke (2., resp.
12. miesto). Lepší výsledok než okres Banská Bystrica v celoslovenskom porovnaní dosahuje
už len Bratislava (67 podnikov). Na druhej strane, situácia je v rámci kraja veľmi nepriaznivá
v okresoch Krupina (11 podnikov), Rimavská Sobota (10 podnikov), Poltár a Revúca (zhodne
po 7 podnikov), ktoré obsadili miesta v závere rebríčka okresov Slovenska (59.-70. miesto).
Z hľadiska objemu priamych zahraničných investícií je situácia v rámci kraja najviac priaznivá
v okresoch Zvolen (3,22€ na obyvateľa, 17. pozícia), Žarnovica (2,56€, 21. pozícia), Žiar nad
Hronom (2,55€, 22. pozícia) a Banská Bystrica (2,21€, 24. pozícia). Naopak, situácia je veľmi
nepriaznivá v okresoch Banská Štiavnica (0,01€), Poltár (0,00€) a Lučenec (-0,24€), ktoré
obsadili miesta až v úplnom závere hodnotenia okresov Slovenska (64.-71. pozícia).
Kraj ako celok pri posudzovaní indikátorov cieľa Inteligentnejšia Európa zaostáva najmä
v hodnotení objemu výdavkov na výskum a vývoj, hrubej pridanej hodnoty produkcie
hospodárstva, relatívnej početnosti malých a stredných podnikov a v objeme priamych
zahraničných investícií.
Tabuľka 2 Hodnotenie kraja a jeho okresov v oblasti cieľa Inteligentnejšia Európa

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), Národná banka Slovenska (2019), prepočty autora
Poznámka:
Spôsob hodnotenia
PRE OKRES: 1.-15. pozícia = 5 bodov, 16.-30. pozícia = 4 body, 31.-45. pozícia = 3 body, 46.-60. pozícia = 2 body,
61.-72. pozícia = 1 bod
PRE KRAJ: 1. pozícia = 5 bodov, 2.-3. pozícia = 4 body, 4.-5. pozícia = 3 body, 6.-7. pozícia = 2 body, 8. pozícia = 1
bod
5 bodov = najviac pozitívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu vysoká hodnota,
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pri spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií nízka hodnota
1 bod = najviac negatívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu nízka hodnota, pri
spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií vysoká hodnota
Znak - = údaj na danej priestorovej úrovni nie je k dispozícii
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2 CIEĽ ZELENŠIA EURÓPA
Vstupné indikátory
Hospodárstvo – spotreba tepla
Hospodárstvo – spotreba elektriny
Hospodárstvo – spotreba zemného plynu
Hospodárstvo – spotreba motorovej nafty
Čistiarne odpadových vôd
Spotreba pitnej vody
Obyvateľstvo zásobované vodou z verejných vodovodov
Obyvateľstvo napojené na verejnú kanalizačnú sieť
Tuhé emisie
Plynné emisie – oxid siričitý
Plynné emisie – oxid dusíka
Plynné emisie – oxid uhoľnatý
Množstvo komunálneho odpadu
Podiel zhodnocovaného komunálneho odpadu
Miera recyklácie komunálneho odpadu

Hodnotenie kraja a jeho okresov
V časti venovanej zhodnoteniu dostupných indikátorov cieľa Zelenšia Európa si kraj ako taký,
i jeho parciálne okresy, zhodnotíme komplexne za celú sledovanú oblasť. Vstupnými
premennými boli všetky vyššie uvedené, dostupné ukazovatele týkajúce sa hodnoteného
cieľa (Zelenšia Európa). Analyzované priestorové jednotky môžu dosahovať bodové
hodnotenie v škále 1-5 bodov (1 = najmenej priaznivé hodnotenie, 5 = najviac priaznivé
hodnotenie), v závislosti od umiestnenia v celoslovenskom medzikrajskom, resp.
medziokresnom hodnotení.
V hodnotení cieľa Zelenšia Európa ako celku bol najúspešnejším Prešovský kraj (graf 3), ktorý
dosiahol skóre 3,7. Ostatné kraje evidujú skóre v pomerne úzkom rozmedzí 2,6-3,3, čo svedčí
o relatívnej vyrovnanosti krajov pri posudzovaní oblasti životného prostredia.
Banskobystrický kraj dosiahol spolu s Trnavským krajom tretiu, resp. štvrtú najvyššiu
hodnotu (3,1), keď vyššiu zaznamenal, okrem Prešovského kraja, už len Nitriansky kraj (3,3).
Na úrovni okresov kraja (graf 4) dosiahli v tejto oblasti najvyššie skoré okresy Poltár (3,4, 19.20. pozícia), Banská Bystrica (3,2, 25.-34. pozícia) a Lučenec (3,1, 35.-39. pozícia). Naopak, pri
hodnotení cieľa Zelenšia Európa sú vyhliadky najmenej pozitívne pri okresoch Krupina (2,5),
Zvolen (2,4), Revúca (2,2), Žarnovica (2,0) a Žiar nad Hronom (1,8), ktoré sa umiestnili
v záverečnej desiatke okresov Slovenska (63.-72. pozícia). Negatívnym zistením je však i to,
že zvyšné okresy kraja za celoslovenským priemerom taktiež zaostávajú (Veľký Krtíš,
Rimavská Sobota, Brezno, Detva a Banská Štiavnica).
V tomto kontexte je dôležité upozorniť na skutočnosť, že hodnota za kraj nepredstavuje
priemer hodnôt za jednotlivé okresy, preto môže byť iná, ako by sa mohlo zdať pri pohľade
na hodnoty za jednotlivé okresy. Vychádza z postavenia kraja v porovnaní s ostatnými krajmi
Slovenska. Významným spôsobom vedia ovplyvniť priemer za kraj ako celok populačne
najväčšie okresy kraja. Navyše, priemer za kraj je výrazne ovplyvnený tou skutočnosťou, že
na úrovni kraja, z dôvodu rozsiahlejšej databázy dostupných ukazovateľov, vstupoval do
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hodnotenia vyšší počet ukazovateľov než pri hodnotení situácie na okresnej úrovni (tabuľka
3). Situáciu na úrovni všetkých okresov Slovenska ilustruje mapa 3.
Graf 3 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Zelenšia Európa na úrovni krajov Slovenska

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 4 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Zelenšia Európa na úrovni okresov kraja

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Mapa 3 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Zelenšia Európa na úrovni okresov Slovenska

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), Národná banka Slovenska (2019), prepočty autora

Nižšie uvedená tabuľka (tabuľka 3) hodnotí, podobným spôsobom ako pri kľúčových
demografických ukazovateľoch, resp. ostatných cieľoch politiky súdržnosti EÚ 2021-2027,
kraj ako taký, ako i jeho parciálne okresy v jednotlivých ukazovateľoch pomocou bodového
hodnotenia, ktoré reflektuje postavenie daného územia v celoslovenskom porovnaní (pozícia
v porovnaní s ostatnými krajmi, resp. okresmi).
Z hľadiska spotreby elektrickej energie je situácia v rámci kraja najviac priaznivá v okresoch
Poltár (0,11 MWh na obyvateľa, 3. pozícia), Veľký Krtíš (0,24 MWh, 10. pozícia), Rimavská
Sobota (0,25 MWh, 11. pozícia) a Krupina (0,34 MWh, 14. pozícia), ktoré sa v celoslovenskom
hodnotení umiestnili v elitnej pätnástke. Naopak, situácia je veľmi nepriaznivá v okrese
Brezno (4,73 MWh), no najmä Žiar nad Hronom (54,83 MWh), ktoré obsadili miesta na
začiatku, resp. na konci záverečnej desiatky hodnotenia okresov Slovenska (63., resp. 72.
pozícia). Situácia v druhom zmienenom okrese jednoznačne súvisí s produkciou hlinikárne
(spoločnosť Slovalco) v Žiari nad Hronom (Správa o kvalite ovzdušia 2016 a 2017, 2018).
Pri posudzovaní environmentálneho dopadu spotreby zemného plynu sú v rámci kraja
najúspešnejšie okresy Poltár (19 m3 na obyvateľa), Veľký Krtíš (19 m3), Krupina (40 m3)
a Rimavská Sobota (43 m3), ktoré v celoslovenskom hodnotení okupujú pozície v elitnej
pätnástke (4.-11. pozícia). Na druhej strane, situácia je veľmi nepriaznivá v okresoch Banská
Bystrica (349 m3), Žiar nad Hronom (730 m3), Brezno (732 m3) a Revúca (1 687 m3), ktoré
obsadili miesta v záverečnej desiatke okresov Slovenska (63.-72. miesto). Súvisí to však
s charakterom a rozsahom priemyselnej výroby podnikov lokalizovaných v týchto okresoch,
náročnej na určitý druh fosílneho paliva.
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Z hľadiska spotreby motorovej nafty je situácia v rámci kraja najviac priaznivá v okresoch
Poltár (15 kg na obyvateľa, 4. pozícia), Revúca (23 kg, 5. pozícia) a Brezno (23 kg, 6. pozícia),
ktoré sa v celoslovenskom hodnotení umiestnili v najlepšej desiatke. Naopak, situácia je
veľmi nepriaznivá v okresoch Banská Štiavnica (265 kg, 68. pozícia) a Žiar nad Hronom (319
kg, posledná 72. pozícia), čo však súvisí s dôvodmi uvedenými i v prípade hodnotenia
spotreby elektrickej energie, resp. zemného plynu.
Pri posudzovaní environmentálneho rozmeru spotreby pitnej vody sú v rámci kraja
najúspešnejšie okresy Poltár (25 m3 na obyvateľa), Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Revúca (26
m3), ktoré v celoslovenskom hodnotení okupujú pozície v druhej desiatke (13.-20. miesto).
Na druhej strane, situácia je v rámci kraja veľmi nepriaznivá v okresoch Zvolen (46 m3)
a Banská Bystrica (49 m3), ktoré obsadili miesta v záverečnej desiatke rebríčka okresov
Slovenska (63., resp. 68. miesto).
Z hľadiska napojenosti obyvateľov na verejný vodovod je situácia v rámci kraja veľmi
priaznivá v okresoch Banská Bystrica (99,7% obyvateľstva, 4. pozícia) a Brezno (98,9%, 6.
pozícia), ktoré sa v celoslovenskom medziokresnom porovnaní umiestnili v elitnej desiatke.
V tomto ukazovateli veľmi dobre obstáli aj okresy Banská Štiavnica (96,5%, 16. pozícia)
a Zvolen (95,2%, 20. pozícia). Naopak, situácia je veľmi nepriaznivá v okresoch Lučenec
(72,1%) a Rimavská Sobota (68,6%), ktoré obsadili miesta v záverečnej desiatke rebríčka
hodnotenia okresov Slovenska (65., resp. 68. pozícia).
Pri posudzovaní napojenosti obyvateľov na verejnú kanalizačnú sieť sú v rámci kraja
najúspešnejšie okresy Banská Bystrica (84,5% obyvateľstva) a Zvolen (78,3%), ktoré
v celoslovenskom hodnotení okupujú pozície v elitnej desiatke (5., resp. 10. miesto). Na
druhej strane, situácia je veľmi nepriaznivá v okresoch Veľký Krtíš (46,5%), Poltár (45,5%),
Rimavská Sobota (44,8%) a Krupina (39,3%), ktoré obsadili miesta v závere hodnotenia
okresov Slovenska (61.-69. miesto).
Z hľadiska produkcie tuhých emisií je situácia v rámci kraja najviac priaznivá v okresoch
Banská Bystrica (4,70 kg na obyvateľa) a Zvolen (5,36 kg), ktoré sa však v celoslovenskom
hodnotení umiestnili až v tretej, resp. na začiatku štvrtej desiatky (23., resp. 31. pozícia).
Naopak, situácia je veľmi nepriaznivá v okresoch Rimavská Sobota (12,80 kg), Detva (12,92
kg), Banská Štiavnica (15,03 kg), Krupina (15,61 kg) a Žarnovica (17,20 kg), ktoré sa zaradili
do najmenej úspešnej desiatky okresov Slovenska (63.-71. pozícia).
Pri posudzovaní environmentálneho rozmeru produkcie emisií oxidu siričitého sú v rámci
kraja najúspešnejšie okresy Lučenec (0,82 kg na obyvateľa), Poltár (0,97 kg) a Detva (1,01
kg), ktoré však v celoslovenskom hodnotení okupujú pozície až v štvrtej desiatke (33.-39.
miesto). Situácia je však v rámci kraja oveľa nepriaznivejšia v okresoch Revúca (3,88 kg),
Zvolen (10,11 kg), Žarnovica (16,57 kg) a Žiar nad Hronom (63,60 kg), ktoré obsadili miesta
v záverečnej desiatke rebríčka okresov Slovenska (63.-72. miesto). O dôvodoch sme písali už
skôr v súvislosti s charakterom výroby veľkých podnikov v týchto okresoch (náročnosť výroby
na fosílne zdroje energie).
Z hľadiska produkcie emisií oxidu dusíka je situácia v rámci kraja najviac priaznivá v okresoch
Lučenec (2,62 kg na obyvateľa, 24. pozícia) a Poltár (3,14 kg, 31. pozícia), ktoré sa však
v celoslovenskom medziokresnom porovnaní umiestnili až v tretej, resp. na začiatku štvrtej
desiatky okresov. Naopak, situácia je, podobne ako pri posudzovaní rozsahu emisií oxidu
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siričitého, veľmi nepriaznivá v okresoch Zvolen (10,94 kg), Žarnovica (12,11 kg), Revúca
(16,52 kg) a Žiar nad Hronom (16,80 kg), ktoré obsadili miesta v závere rebríčka hodnotenia
okresov Slovenska (62.-69. pozícia).
Pri hodnotení environmentálneho rozmeru produkcie emisií oxidu uhoľnatého je situácia
v rámci kraja najviac priaznivá v okrese Banská Bystrica (6,74 kg na obyvateľa, 20. pozícia),
miesto v prvej polovici rebríčka však spomedzi okresov kraja dosiahol už len jediný okres,
a to okres Zvolen (8,77 kg, 32. pozícia). Naopak, situácia je veľmi nepriaznivá v okresoch
Žarnovica (25,30 kg) a Revúca (54,57 kg), no najmä Žiar nad Hronom (400,01 kg, súvislosť
s produkciou spoločnosti Slovalco), ktoré obsadili miesta v záverečnej desiatke hodnotenia
okresov Slovenska (65.-71. pozícia). Navyše, ani veľa ďalších okresov kraja v tomto hodnotení
príliš dobre neobstálo, keď sa umiestnili od 52. po 61. miesto (okresy Brezno, Detva,
Rimavská Sobota, Banská Štiavnica a Krupina).
Kraj ako celok pri posudzovaní indikátorov cieľa Zelenšia Európa zaostáva najmä v hodnotení
environmentálneho rozmeru spotreby elektriny, prístupu obyvateľstva k verejnému
vodovodu a kanalizačnej sieti, environmentálneho rozmeru produkcie emisií oxidu siričitého
a oxidu uhoľnatého, výrazným spôsobom pri posudzovaní produkcie tuhých emisií. Na druhej
strane však možno veľmi pozitívne vnímať relatívnu početnosť čistiarní odpadových vôd
a mieru recyklácie komunálneho odpadu. Environmentálne pozitívne výsledky však dosahuje
aj v prípade spotreby tepla, pitnej vody, produkcie komunálneho odpadu a jeho
zhodnocovania.
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Tabuľka 3 Hodnotenie kraja a jeho okresov v oblasti cieľa Zelenšia Európa

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), prepočty autora
Poznámka:
Spôsob hodnotenia
PRE OKRES: 1.-15. pozícia = 5 bodov, 16.-30. pozícia = 4 body, 31.-45. pozícia = 3 body, 46.-60. pozícia = 2 body,
61.-72. pozícia = 1 bod
PRE KRAJ: 1. pozícia = 5 bodov, 2.-3. pozícia = 4 body, 4.-5. pozícia = 3 body, 6.-7. pozícia = 2 body, 8. pozícia = 1
bod
5 bodov = najviac pozitívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu vysoká hodnota,
pri spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií nízka hodnota
1 bod = najviac negatívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu nízka hodnota, pri
spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií vysoká hodnota
Znak - = údaj na danej priestorovej úrovni nie je k dispozícii
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3 CIEĽ PREPOJENEJŠIA EURÓPA
Vstupné indikátory
Domácnosti s počítačom
Domácnosti s prístupom na internet
Podniky – informácie a komunikácia
Cestná sieť
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty 1. triedy
Železničná sieť
Cestná doprava – preprava tovaru
Cestná doprava – preprava osôb
Motorové vozidlá – osobné motorové vozidlá
Motorové vozidlá – autobusy
Nehodovosť – cesty

Hodnotenie kraja a jeho okresov
V časti venovanej zhodnoteniu dostupných indikátorov cieľa Prepojenejšia Európa si kraj ako
taký, i jeho parciálne okresy, zhodnotíme komplexne za celú sledovanú oblasť. Vstupnými
premennými boli všetky vyššie uvedené, dostupné ukazovatele týkajúce sa hodnoteného
cieľa (Prepojenejšia Európa). Analyzované priestorové jednotky môžu dosahovať bodové
hodnotenie v škále 1-5 bodov (1 = najmenej priaznivé hodnotenie, 5 = najviac priaznivé
hodnotenie), v závislosti od umiestnenia v celoslovenskom medzikrajskom, resp.
medziokresnom hodnotení.
V hodnotení cieľa Prepojenejšia Európa ako celku bol najúspešnejším Bratislavský kraj (graf
5), ktorý dosiahol skóre 4,2. Z hľadiska hodnotenia dopravnej a informačno-komunikačnej
infraštruktúry sú na tom ešte pomerne dobre aj ďalšie kraje situované na západnom
Slovensku, v poradí – Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj. Kraje stredného a východného
Slovenska za nimi už výraznejšie zaostávajú. Z tohto pohľadu je najmenej priaznivá situácia
v Žilinskom kraji (2,3). Podobné skóre však dosiahol aj Banskobystrický, Prešovský (oba 2,4)
a Košický kraj (2,5).
Na úrovni okresov kraja (graf 6) dosiahli v tejto oblasti najvyššie skoré okresy Banská
Štiavnica (3,8, 13.-18. pozícia), Žiar nad Hronom (3,6, 19.-24. pozícia), Banská Bystrica a
Lučenec (zhodne 3,4, 25.-26. pozícia). Relatívne priaznivý výsledok eviduje aj okres Veľký
Krtíš (3,2, 27.-30. pozícia). Naopak, pri hodnotení cieľa Prepojenejšia Európa sú vyhliadky
najmenej pozitívne pri okresoch Žarnovica, Brezno, Poltár (všetky 2,8, 39.-48. pozícia),
Zvolen (2,6, 49.-55. pozícia), no najmä pri okrese Revúca (2,2, 62.-69. pozícia), ktorý sa
umiestnili až v závere hodnotenia okresov Slovenska.
V tomto kontexte je dôležité upozorniť na skutočnosť, že hodnota za kraj nepredstavuje
priemer hodnôt za jednotlivé okresy, preto môže byť iná, ako by sa mohlo zdať pri pohľade
na hodnoty za jednotlivé okresy. Vychádza z postavenia kraja v porovnaní s ostatnými krajmi
Slovenska. Významným spôsobom vedia ovplyvniť priemer za kraj ako celok populačne
najväčšie okresy kraja. Navyše, priemer za kraj je výrazne ovplyvnený tou skutočnosťou, že
na úrovni kraja, z dôvodu rozsiahlejšej databázy dostupných ukazovateľov, vstupoval do
hodnotenia vyšší počet ukazovateľov než pri hodnotení situácie na okresnej úrovni (tabuľka
4). Situáciu na úrovni všetkých okresov Slovenska ilustruje mapa 4.
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Graf 5 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Prepojenejšia Európa na úrovni krajov
Slovenska

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), MV SR (2019), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 6 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Prepojenejšia Európa na úrovni okresov kraja

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), MV SR (2019), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Mapa 4 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Prepojenejšia Európa na úrovni okresov
Slovenska

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), MV SR (2019), prepočty autora

Nižšie uvedená tabuľka (tabuľka 4) hodnotí, podobným spôsobom ako pri kľúčových
demografických ukazovateľoch, resp. ostatných cieľoch politiky súdržnosti EÚ 2021-2027,
kraj ako taký, ako i jeho parciálne okresy v jednotlivých ukazovateľoch pomocou bodového
hodnotenia, ktoré reflektuje postavenie daného územia v celoslovenskom porovnaní (pozícia
v porovnaní s ostatnými krajmi, resp. okresmi).
Z hľadiska relatívneho počtu podnikov v oblasti informácií a komunikácie je situácia v rámci
kraja najviac priaznivá v okrese Banská Bystrica (39 podnikov na 10 tisíc obyvateľov, 2.
pozícia), ktorý je v tomto ukazovateli hneď po Bratislave vôbec druhým najúspešnejším
okresom Slovenska. Výborný výsledok však dosiahli aj okresy Zvolen (21 podnikov, 12.
pozícia) a Detva (16 podnikov, 18. pozícia), situácia je však priaznivá aj v prípade okresov
Žarnovica (13 podnikov, 25. pozícia), Banská Štiavnica (12 podnikov, 28. pozícia) a Žiar nad
Hronom (11 podnikov, 32. pozícia). Naopak, najväčšie problémy boli zaznamenané
v okresoch Rimavská Sobota (6 podnikov, 59. pozícia), Poltár (5 podnikov, 62. pozícia) a
najmä v okrese Revúca (3 podniky, 72. pozícia), ktorý v rámci medziokresného hodnotenia
obsadil posledné miesto.
Pri posudzovaní relatívnej dĺžky cestnej siete sú v rámci kraja najúspešnejšie okresy Banská
Štiavnica (0,437 km na km2), Veľký Krtíš (0,436 km) a Žiar nad Hronom (0,429 km), ktoré
v celoslovenskom hodnotení okupujú pozície v druhej desiatke (13.-17. miesto). Na druhej
strane, situácia je veľmi nepriaznivá v okresoch Poltár (0,325 km, 54. miesto), Revúca (0,323
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km, 55. miesto), Banská Bystrica (0,309 km, 57. miesto), Zvolen (0,291 km, 62. miesto), no
najmä Brezno (0,186 km, 72. miesto), ktoré obsadili miesta v závere hodnotenia okresov
Slovenska. Okres Brezno je z tohto pohľadu vôbec najmenej úspešným okresom Slovenska.
Tieto zistenia (rovnako aj v kontexte hodnotenia dĺžky železničných tratí) však do značnej
miery
súvisia s fyzicko-geografickými
pomermi
v danom
území
(prítomnosťou
kompaktnejších horských celkov).
Z hľadiska relatívnej dĺžky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy je situácia v rámci kraja
najviac priaznivá v okresoch Žiar nad Hronom (0,154 km na km2, 5. pozícia), Banská Štiavnica
(0,120 km, 13. pozícia) a Banská Bystrica (0,105 km, 17. pozícia), ktoré sa v celoslovenskom
hodnotení umiestnili v najlepšej dvadsiatke okresov. Naopak, situácia je veľmi nepriaznivá
v okresoch Revúca (0,027 km, 66. pozícia) a Poltár (0 km, 68.-72. pozícia), ktoré sa zaradili do
poslednej desiatky okresov Slovenska.
Pri posudzovaní relatívnej dĺžky železničných tratí sú v rámci kraja najúspešnejšie okresy
Poltár (0,130 km na km2) a Žiar nad Hronom (0,114 km), ktoré v celoslovenskom hodnotení
okupujú pozície v elitnej desiatke (5., resp. 9. miesto). Druhé najvyššie bodové hodnotenie
ešte zaznamenali okresy Lučenec (0,097 km, 18. miesto) a Rimavská Sobota (0,087 km, 24.
miesto). Na druhej strane, situácia je v rámci kraja veľmi nepriaznivá najmä v okresoch Detva
(0,039 km) a Veľký Krtíš (0,017 km), ktoré obsadili miesta v závere rebríčka okresov
Slovenska (61., resp. 68. miesto).
Z hľadiska počtu dopravných nehôd na cestných komunikáciách je situácia v rámci kraja
najviac priaznivá v okresoch Poltár (9 dopravných nehôd na 10 tisíc obyvateľov, 2. pozícia),
Veľký Krtíš (9 nehôd, 3. pozícia), Rimavská Sobota (15 nehôd, 7. pozícia), Revúca (16 nehôd,
12. pozícia) a Detva (16 nehôd, 13. pozícia), ktoré sa umiestnili v najlepšej pätnástke okresov
Slovenska. Do najlepšej dvadsiatky sa dostal aj okres Brezno (18 nehôd, 19. pozícia). Naopak,
najväčšie problémy evidujú okresy Zvolen (35 nehôd), Žiar nad Hronom (36 nehôd)
a Žarnovica (41 nehôd), ktoré obsadili miesta až v úplnom závere hodnotenia okresov
Slovenska (61.-70. pozícia).
Kraj ako celok pri posudzovaní indikátorov cieľa Prepojenejšia Európa výrazne zaostáva pri
hodnotení výkonov cestnej nákladnej dopravy, zaostáva však i v podiele domácností
s prístupom k počítaču a internetu, v relatívnej dĺžke cestnej siete, diaľnic, rýchlostných ciest,
resp. ciest 1. triedy, železničných tratí a relatívnom počte osobných motorových vozidiel. Na
druhej strane však možno pozitívne vnímať relatívne nízku nehodovosť na cestách.
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Tabuľka 4 Hodnotenie kraja a jeho okresov v oblasti cieľa Prepojenejšia Európa

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), MV SR (2019), prepočty autora
Poznámka:
Spôsob hodnotenia
PRE OKRES: 1.-15. pozícia = 5 bodov, 16.-30. pozícia = 4 body, 31.-45. pozícia = 3 body, 46.-60. pozícia = 2 body,
61.-72. pozícia = 1 bod
PRE KRAJ: 1. pozícia = 5 bodov, 2.-3. pozícia = 4 body, 4.-5. pozícia = 3 body, 6.-7. pozícia = 2 body, 8. pozícia = 1
bod
5 bodov = najviac pozitívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu vysoká hodnota,
pri spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií nízka hodnota
1 bod = najviac negatívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu nízka hodnota, pri
spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií vysoká hodnota
Znak - = údaj na danej priestorovej úrovni nie je k dispozícii
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4 CIEĽ SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA
Vstupné indikátory
Miera evidovanej nezamestnanosti
Miera evidovanej nezamestnanosti mladých ľudí
Priemerná mzda
Gymnáziá
Stredné odborné školy
Obyvateľstvo rómskej národnosti
Osoby pod hranicou chudoby
Bytová výstavba – byty
Bytová výstavba – domy
Nemocnice a polikliniky
Ambulancie
Lekárne a výdajne liekov
Zariadenia sociálnych služieb – kapacita
Dôchodky – priemerná mesačná výška

Hodnotenie kraja a jeho okresov
V časti venovanej zhodnoteniu dostupných indikátorov cieľa Sociálnejšia Európa si kraj ako
taký, i jeho parciálne okresy, zhodnotíme komplexne za celú sledovanú oblasť. Vstupnými
premennými boli všetky vyššie uvedené, dostupné ukazovatele týkajúce sa hodnoteného
cieľa (Sociálnejšia Európa). Analyzované priestorové jednotky môžu dosahovať bodové
hodnotenie v škále 1-5 bodov (1 = najmenej priaznivé hodnotenie, 5 = najviac priaznivé
hodnotenie), v závislosti od umiestnenia v celoslovenskom medzikrajskom, resp.
medziokresnom hodnotení.
V hodnotení cieľa Sociálnejšia Európa ako celku bol najúspešnejším Bratislavský kraj (graf 7),
ktorý dosiahol vysoké skóre 4,5. Väčšina krajov eviduje skóre v pomerne úzkom rozmedzí
2,7-3,2, čo svedčí o relatívnej vyrovnanosti krajov pri posudzovaní sociálnej oblasti. Do tejto
skupiny patrí aj Banskobystrický kraj, dosiahol z nich však najnižšiu hodnotu (2,7). Za krajom
hlavného mesta sa s už výrazným odstupom umiestnil Trnavský kraj, nasledovaný
Trenčianskym, Žilinským a Nitrianskym krajom. Nasleduje už spomínaný Banskobystrický
kraj, pričom situácia v sociálnej oblasti je najmenej priaznivá na východe Slovenska –
v Košickom (2,4) a Prešovskom kraji (2,2).
Na úrovni okresov kraja (graf 8) dosiahli v tejto oblasti najvyššie skoré okresy dvoch
najväčších miest – Banskej Bystrice (3,8, 13.-16. pozícia) a Zvolena (3,6, 18.-20. pozícia).
Hodnotenie je pomerne priaznivé aj v prípade okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská
Štiavnica (zhodne 3,3, 26.-31. pozícia). Naopak, pri hodnotení cieľa Sociálnejšia Európa sú
vyhliadky najmenej pozitívne pri okresoch Brezno, Revúca (zhodne 2,5, 56.-57. pozícia),
Detva (2,3, 60.-61. pozícia), no najmä Rimavská Sobota (2,0, 65.-67. pozícia) a Poltár (1,7,
70.-71. pozícia), ktoré sa umiestnili v záverečnej desiatke okresov Slovenska. Negatívnym
zistením je však i to, že zvyšné okresy kraja za celoslovenským priemerom taktiež zaostávajú
(Lučenec, Krupina a Veľký Krtíš).
V tomto kontexte je dôležité upozorniť na skutočnosť, že hodnota za kraj nepredstavuje
priemer hodnôt za jednotlivé okresy, preto môže byť iná, ako by sa mohlo zdať pri pohľade
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na hodnoty za jednotlivé okresy. Vychádza z postavenia kraja v porovnaní s ostatnými krajmi
Slovenska. Významným spôsobom vedia ovplyvniť priemer za kraj ako celok populačne
najväčšie okresy kraja. Navyše, priemer za kraj je výrazne ovplyvnený tou skutočnosťou, že
na úrovni kraja, z dôvodu rozsiahlejšej databázy dostupných ukazovateľov, vstupoval do
hodnotenia vyšší počet ukazovateľov než pri hodnotení situácie na okresnej úrovni (tabuľka
5). Situáciu na úrovni všetkých okresov Slovenska ilustruje mapa 5.
Graf 7 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Sociálnejšia Európa na úrovni krajov Slovenska

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 8 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Sociálnejšia Európa na úrovni okresov kraja

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Mapa 5 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Sociálnejšia Európa na úrovni okresov
Slovenska

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), prepočty autora

Nižšie uvedená tabuľka (tabuľka 5) hodnotí, podobným spôsobom ako pri kľúčových
demografických ukazovateľoch, resp. ostatných cieľoch politiky súdržnosti EÚ 2021-2027,
kraj ako taký, ako i jeho parciálne okresy v jednotlivých ukazovateľoch pomocou bodového
hodnotenia, ktoré reflektuje postavenie daného územia v celoslovenskom porovnaní (pozícia
v porovnaní s ostatnými krajmi, resp. okresmi).
Z hľadiska miery nezamestnanosti je situácia v rámci kraja najviac priaznivá v okresoch
Banská Bystrica (3,38% ekonomicky aktívnych ľudí, 24. pozícia) a Zvolen (3,56%, 27. pozícia),
do lepšej polovice rebríčka hodnotenia patrí aj okres Žiar nad Hronom (4,24%, 34. pozícia).
Naopak, situácia je veľmi nepriaznivá v okresoch Poltár (10,23%, 61. pozícia), Revúca
(13,71%, 69. pozícia), no najmä v okrese Rimavská Sobota (16,15%, 72. pozícia), ktorý obsadil
v rámci hodnotenie okresov Slovenska posledné miesto. Negatívom je však i to, že k okresom
s nadpriemernou nezamestnanosťou patrí mnoho ďalších okresov kraja, konkrétne Krupina,
Detva, Banská Štiavnica, Žarnovica, Veľký Krtíš a Lučenec (44.-55. pozícia).
Pri posudzovaní miery nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15-24 rokov sú v rámci kraja
najúspešnejšie okresy Zvolen (2,38% ľudí vo veku 15-24 rokov), Banská Bystrica (2,79%),
Detva (2,79%) a Žiar nad Hronom (2,83%) a Krupina (2,96%), ktoré dosahujú nižšiu ako 3%
mieru nezamestnanosti mladých (26.-38. miesto). Na druhej strane, situácia je najmenej
priaznivá v okresoch Poltár (5,21%), Lučenec (5,71%), Revúca (6,05%) a Rimavská Sobota
(8,36%), v ktorých je miera nezamestnanosti mladých ľudí vyššia ako 5% (55.-69. miesto).
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V tomto kontexte je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že údaje o vekovej štruktúre
ekonomicky aktívnych obyvateľov na úrovni okresov Slovenska nie sú k dispozícii. Preto sme
boli nútení pracovať s podielom z vekovej skupiny 15-24 ročných ako takých. Táto databáza
však v sebe zahŕňa aj údaje o školopovinných osobách a preto sú prezentované čísla
pomerne nízke. Ak by bolo možné údaje „očistiť“ od školopovinných osôb, reálne hodnoty
nezamestnanosti mladých ľudí by boli oveľa vyššie.
Z hľadiska výšky mesačnej mzdy je situácia v rámci kraja najviac priaznivá v okrese Banská
Bystrica (1 075€), ktorý sa zaraďuje v celoslovenskom porovnaní na 12. miesto. Relatívne
priaznivá situácia je aj v okresoch Zvolen, Žiar nad Hronom, Detva a Žarnovica, ktoré sa
umiestnili na začiatku tretej desiatky hodnotenia okresov (21.-26. pozícia). Veľkým
negatívom kraja je však to, že až šesť jeho okresov, konkrétne Krupina, Revúca, Veľký Krtíš,
Rimavská Sobota, Poltár a Banská Štiavnica, patrí z hľadiska výšky miezd do desiatky
najmenej úspešných okresov Slovenska (priemerná hrubá mesačná mzda vo výške 797-690€,
63.-72. pozícia).
Pri posudzovaní relatívneho počtu gymnázií sú v rámci kraja najúspešnejšie okresy Revúca
(jedno gymnázium na 13 245 obyvateľov), Žiar nad Hronom (na 15 664 obyvateľov), Banská
Bystrica (na 15 849 obyvateľov) a Banská Štiavnica (na 16 103 obyvateľov), ktoré
v celoslovenskom hodnotení okupujú pozície v prvej desiatke (4.-9. miesto). Na druhej
strane, situácia je v rámci kraja nepriaznivá najmä v okresoch Veľký Krtíš (jedno gymnázium
na 43 683 obyvateľov, 59. miesto) a Poltár (72. miesto). Druhý menovaný okres je jediným
v rámci Slovenska, v ktorom nie je momentálne (údaj za rok 2018) lokalizované žiadne
gymnázium. V tomto kontexte je potrebné podotknúť, že kapacita týchto zariadení (a ani
ďalších v rámci sociálnej oblasti) hodnotená nebola. Posudzovala sa len priestorová
dostupnosť týchto zariadení vyjadrená ich počtom na určitý počet obyvateľov (v zmysle
hodnotenia priestorovej lokalizácie/dostupnosti objektov a ich početnosti v území).
Z hľadiska relatívneho počtu stredných odborných škôl je situácia v rámci kraja veľmi
priaznivá v okresoch Banská Štiavnica (jedna SOŠ na 4 026 obyvateľov), Zvolen (na 7 648
obyvateľov) a Žarnovica (na 8 731 obyvateľov), ktoré sa v celoslovenskom medziokresnom
porovnaní umiestnili v elitnej desiatke (1.-9. pozícia). Okresy Banská Štiavnica a Zvolen sa
v hodnotení zaradili dokonca na prvé, resp. tretie miesto. Najvyššiu známku dosiahol aj okres
Žiar nad Hronom (na 9 398 obyvateľov, 14. pozícia). Naopak, situácia je veľmi nepriaznivá
v okresoch Poltár (na 21 545 obyvateľov), Krupina (na 22 225 obyvateľov), no najmä v okrese
Detva (na 32 135 obyvateľov), ktoré obsadili miesta v závere rebríčka hodnotenia okresov
Slovenska (58.-68. pozícia).
Pri posudzovaní koncentrácie marginalizovaných rómskych komunít (% rómskej populácie,
čím nižšia hodnota, tým vyššia pozícia) dosahujú najnižšie hodnoty okresy Žarnovica (0,44%
obyvateľstva), Banská Bystrica (0,51%), Banská Štiavnica (0,60%) a Detva (0,63%), ktoré však
v celoslovenskom hodnotení okupujú pozície až vo štvrtej desiatke (32.-37. miesto). Na
druhej strane, situácia je z tohto pohľadu najviac problematická v okresoch Rimavská Sobota
(5,70%) a Revúca (6%), ktoré obsadili miesta v závere hodnotenia okresov Slovenska (61.,
resp. 64. miesto). Vyššie hodnoty však evidujú aj okresy Lučenec (2,68%, 52. miesto)
a Brezno (3,39%, 54. miesto). V tomto kontexte je však potrebné pripomenúť skutočnosť, že
reálny počet Rómov je na Slovensku približne štyri krát vyšší než deklarujú oficiálne údaje
(Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013, 2014).
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Z hľadiska intenzity bytovej výstavby je situácia v rámci kraja momentálne najviac priaznivá
v okresoch Veľký Krtíš (33 bytov na 10 tisíc obyvateľov, 19. pozícia) a Krupina (31 bytov, 22.
pozícia), už s istým odstupom nasledovaných okresmi dvoch najväčších miest kraja - Banskej
Bystrice (24 bytov, 36. pozícia) a Zvolena (22 bytov, 39. pozícia). Naopak, situácia je veľmi
nepriaznivá v okresoch Poltár (10 bytov), Lučenec (10 bytov), no najmä Rimavská Sobota (6
bytov) a Revúca (3 byty), ktoré sa zaradili na záver hodnotenia okresov Slovenska (60.-71.
pozícia).
Pri posudzovaní intenzity výstavby rodinných domov nie je situácia v rámci kraja vôbec
priaznivá. Ani jeden z jeho okresov sa neumiestnil v prvej tridsiatke okresov Slovenska.
Najvyššie pozície, v rámci štvrtej desiatky (31.-37. miesto), dosiahli okresy Banská Štiavnica
(18 rodinných domov na 10 tisíc obyvateľov), Veľký Krtíš (17 rodinných domov) a Detva (16
rodinných domov). Stav vo výstavbe rodinných domov je veľmi nepriaznivý v okrese Lučenec
(7 rodinných domov), no najmä okresoch Poltár (5 rodinných domov), Rimavská Sobota (3
rodinné domy) a Revúca (3 rodinné domy), ktoré obsadili miesta v úplnom závere rebríčka
okresov Slovenska (69.-71. miesto), keď nižšiu intenzitu evidoval už len okres Medzilaborce
v Prešovskom kraji.
Z hľadiska relatívneho počtu nemocníc, resp. polikliník je situácia v rámci kraja najviac
priaznivá v okresoch Zvolen (jedna nemocnica, resp. poliklinika na 13 785 obyvateľov),
Banská Bystrica (na 13 866 obyvateľov), Žiar nad Hronom (na 15 720 obyvateľov) a Banská
Štiavnica (na 16 165 obyvateľov), ktoré sa v celoslovenskom medziokresnom porovnaní
umiestnili v najlepšej desiatke okresov (6.-9. pozícia). Z tohto pohľadu je stav pomerne
priaznivý aj v okresoch Revúca, Krupina, Lučenec a Žarnovica, ktoré sa zaradili do druhej
desiatky okresov (13.-18. pozícia). Naopak, situácia je veľmi nepriaznivá v okresoch Poltár ()
a Detva (na 132 270 obyvateľov), na území ktorých sa nenachádza ani jedna nemocnica, či
poliklinika, a ktoré tak obsadili miesta v závere rebríčka hodnotenia okresov Slovenska (68.69. pozícia).
Pri hodnotení relatívneho počtu ambulancií je situácia v rámci kraja najviac priaznivá
v okresoch dvoch najväčších miest, Banskej Bystrice (jedna ambulancia na 247 obyvateľov) a
Zvolena (na 322 obyvateľov), ktoré sa v celoslovenskom medziokresnom hodnotení
umiestnili na 4., resp. 7. mieste. Stav je pomerne priaznivý aj v okresoch Lučenec, Revúca
a Žiar nad Hronom (na 357 obyvateľov), ktoré sa zaradili do druhej desiatky okresov (14.-16.
miesto). Naopak, situácia je veľmi nepriaznivá v okresoch Krupina (na 676 obyvateľov), Detva
(na 768 obyvateľov) a Poltár (na 941 obyvateľov), ktoré obsadili miesta v záverečnej desiatke
hodnotenia okresov Slovenska (64.-71. pozícia).
Z hľadiska relatívneho počtu lekární, resp. výdajní liekov je situácia v rámci kraja najviac
priaznivá v okrese Zvolen (jedna lekáreň, resp. výdajňa liekov na 2 462 obyvateľov, 4.
pozícia), ktorý patrí do najlepšej päťky okresov Slovenska. Dobré výsledky však dosiahli aj
okresy Lučenec (na 2 735 obyvateľov), Banská Bystrica (na 2 919 obyvateľov) a Žarnovica (na
2 921 obyvateľov) (15.-23. miesto). Naopak, stav je veľmi nepriaznivý najmä v okresoch
Krupina (na 4 460 obyvateľov), Detva (4 610 obyvateľov) a Poltár (5 411 obyvateľov), ktoré
obsadili pozície v závere hodnotenia (61.-69. miesto). Negatívom je však i to, že k okresom
s podpriemernou dostupnosťou lekární patrí mnoho ďalších okresov kraja, konkrétne
Brezno, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica (42.-56. pozícia).
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Pri posudzovaní počtu miest v zariadeniach sociálnych služieb sú v rámci kraja najúspešnejšie
okresy Žarnovica (160 miest na 10 tisíc obyvateľov), Banská Štiavnica (153 miest) a Krupina
(126 miest), ktoré sa umiestnili v rozmedzí 6.-16. priečky. Nadpriemerný výsledok však
zaznamenali aj okresy Poltár, Detva a Veľký Krtíš, nachádzajúce sa v tretej desiatke
hodnotenia (23.-27. pozícia). Na druhej strane, stav je najmenej priaznivý v okresoch Brezno
(85 miest), Revúca (84 miest), Rimavská Sobota (79 miest), nachádzajúcich sa na 48.-54.
mieste, a najmä v okrese Zvolen (58 miest), ktorý obsadil až 65. pozíciu. Táto štatistika je
samozrejme do istej miery ovplyvnená aj vekovou štruktúrou obyvateľstva kraja, resp. jeho
okresov, avšak v rámci zariadení sociálnych služieb boli okrem zariadení pre seniorov,
domovov dôchodcov a penziónov hodnotené aj počty miest v domovoch sociálnych služieb
pre postihnutých dospelých, domovoch sociálnych služieb pre postihnuté deti a v detských
domovoch.
Kraj ako celok pri posudzovaní indikátorov cieľa Sociálnejšia Európa výrazne zaostáva pri
hodnotení intenzity výstavby bytov a rodinných domov, zaostáva však aj z hľadiska
hodnotenia nezamestnanosti, nezamestnanosti mladých ľudí, výšky miezd, problémom je
taktiež vysoká koncentrácia marginalizovaných rómskych komunít a chudoba. Na druhej
strane však možno veľmi pozitívne vnímať relatívnu početnosť stredných odborných škôl,
pozitívne výsledky však dosahuje aj v prípade hodnotenia relatívnej početnosti gymnázií,
nemocníc, resp. polikliník, a ambulancií.
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Tabuľka 5 Hodnotenie kraja a jeho okresov v oblasti cieľa Sociálnejšia Európa

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019) prepočty autora
Poznámka:
Spôsob hodnotenia
PRE OKRES: 1.-15. pozícia = 5 bodov, 16.-30. pozícia = 4 body, 31.-45. pozícia = 3 body, 46.-60. pozícia = 2 body,
61.-72. pozícia = 1 bod
PRE KRAJ: 1. pozícia = 5 bodov, 2.-3. pozícia = 4 body, 4.-5. pozícia = 3 body, 6.-7. pozícia = 2 body, 8. pozícia = 1
bod
5 bodov = najviac pozitívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu vysoká hodnota,
pri spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií nízka hodnota
1 bod = najviac negatívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu nízka hodnota, pri
spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií vysoká hodnota
Znak - = údaj na danej priestorovej úrovni nie je k dispozícii
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5 CIEĽ EURÓPA BLIŽŠIE K OBČANOM
Vstupné indikátory
Celkový prírastok obyvateľstva
Index starnutia
Obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa
Obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním o 3. stupňa
Podniky v oblasti odborných, vedeckých a technických činností
Zamestnanci výskumu a vývoja
Výdavky na výskum a vývoj
Hrubá pridaná hodnota
Malé a stredné podniky
Priame zahraničné investície
Hospodárstvo – spotreba tepla
Hospodárstvo – spotreba elektriny
Hospodárstvo – spotreba zemného plynu
Hospodárstvo – spotreba motorovej nafty
Čistiarne odpadových vôd
Spotreba pitnej vody
Obyvateľstvo zásobované vodou z verejných vodovodov
Obyvateľstvo napojené na verejnú kanalizačnú sieť
Tuhé emisie
Plynné emisie – oxid siričitý
Plynné emisie – oxid dusíka
Plynné emisie – oxid uhoľnatý
Množstvo komunálneho odpadu
Podiel zhodnocovaného komunálneho odpadu
Miera recyklácie komunálneho odpadu
Domácnosti s počítačom
Domácnosti s prístupom na internet
Podniky – informácie a komunikácia
Cestná sieť
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty 1. triedy
Železničná sieť
Cestná doprava – preprava tovaru
Cestná doprava – preprava osôb
Motorové vozidlá – osobné motorové vozidlá
Motorové vozidlá – autobusy
Nehodovosť – cesty
Miera evidovanej nezamestnanosti
Miera evidovanej nezamestnanosti mladých ľudí
Priemerná mzda
Gymnáziá
Stredné odborné školy
Obyvateľstvo rómskej národnosti
Osoby pod hranicou chudoby
Bytová výstavba – byty
Bytová výstavba – domy
Nemocnice a polikliniky
Ambulancie
Lekárne a výdajne liekov
Zariadenia sociálnych služieb – kapacita
Dôchodky – priemerná mesačná výška
Kultúrne a voľnočasové zariadenia
Výkon cestovného ruchu – prenocovania
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Hodnotenie kraja a jeho okresov
V časti venovanej zhodnoteniu dostupných indikátorov cieľa Európa bližšie k občanom si kraj
ako taký, i jeho parciálne okresy, zhodnotíme komplexne za celú sledovanú oblasť. Len
upozorňujeme na skutočnosť, že keďže ide o prierezovú oblasť, do celkového hodnotenia,
okrem ukazovateľov za infraštruktúru oblasti kultúry a výkon cestovného ruchu (s výnimkou
miery urbanizácie, pri ktorej nie je možné určiť, či je pozitívnou nižšia alebo vyššia hodnota
tohto ukazovateľa), tak vstupujú aj všetky parciálne indikátory využité pri hodnotení prvých
štyroch cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027, vrátane úvodných kľúčových
demografických ukazovateľov. Analyzované priestorové jednotky môžu dosahovať bodové
hodnotenie v škále 1-5 (1 = najmenej priaznivé hodnotenie, 5 = najviac priaznivé
hodnotenie), v závislosti od umiestnenia v celoslovenskom medzikrajskom, resp.
medziokresnom hodnotení.
V hodnotení cieľa Európa bližšie k občanom ako celku bol najúspešnejším Bratislavský kraj
(graf 9), ktorý dosiahol skóre 3,9. Ostatné kraje evidujú skóre v pomerne úzkom rozmedzí
2,6-3,2, čo svedčí o relatívnej vyrovnanosti krajov pri posudzovaní prierezovej oblasti. Za
krajom hlavného mesta sa s odstupom umiestnil Trnavský kraj, nasledovaný Nitrianskym,
Žilinským a Trenčianskym krajom (3,2-2,9). Toto konštatovanie len potvrdzuje známy fakt
o väčšej socio-ekonomickej rozvinutosti západnej a severozápadnej časti Slovenska oproti
zvyšku územia krajiny. Za päticou najúspešnejších krajov nasleduje Banskobystrický kraj
(2,7), pričom situácia v komplexnej, prierezovej oblasti je najmenej priaznivá na východe
Slovenska – v Prešovskom (2,6) a Košickom kraji (2,6).
Na úrovni okresov Banskobystrického kraja (graf 10) dosiahol v tejto oblasti najvyššie skoré
okres krajského mesta – Banskej Bystrice (3,6, 12. pozícia), za ktorým už s určitým odstupom
nasledujú mierne nadpriemerné okresy Zvolen (3,3, 23.-24. pozícia), Banská Štiavnica (3,2,
27.-30. pozícia) a Lučenec (3,1, 33.-35. pozícia). Za slovenským priemerom však už zaostávajú
okresy Žiar nad Hronom, Krupina, Žarnovica a Veľký Krtíš (2,9-2,8, 44.-55. pozícia). Pri
hodnotení cieľa Európa bližšie k občanom sú však vyhliadky najmenej pozitívne pri piatich
okresoch kraja – Brezno (2,6, 63. pozícia), Rimavská Sobota (2,4, 67. pozícia), Detva (2,4, 68.
pozícia), Poltár (2,4, 70. pozícia) a Revúca (2,3, 71. pozícia), ktoré sa umiestnili až
v záverečnej desiatke okresov Slovenska. Horšie komplexné hodnotenie zaznamenal už len
okres Sobrance v Košickom kraji.
V tomto kontexte je dôležité upozorniť na skutočnosť, že hodnota za kraj nepredstavuje
priemer hodnôt za jednotlivé okresy, preto môže byť iná, ako by sa mohlo zdať pri pohľade
na hodnoty za jednotlivé okresy. Vychádza z postavenia kraja v porovnaní s ostatnými krajmi
Slovenska. Významným spôsobom vedia ovplyvniť priemer za kraj ako celok populačne
najväčšie okresy kraja. Navyše, priemer za kraj je výrazne ovplyvnený tou skutočnosťou, že
na úrovni kraja, z dôvodu rozsiahlejšej databázy dostupných ukazovateľov, vstupoval do
hodnotenia vyšší počet ukazovateľov než pri hodnotení situácie na okresnej úrovni (tabuľka
6). Situáciu na úrovni všetkých okresov Slovenska ilustruje mapa 6.
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Graf 9 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Európa bližšie k občanom na úrovni krajov
Slovenska

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 10 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Európa bližšie k občanom na úrovni okresov
kraja

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Mapa 6 Skóre celkového hodnotenia za cieľ Európa bližšie k občanom na úrovni okresov
Slovenska

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora

Nižšie uvedená tabuľka (tabuľka 6) hodnotí, podobným spôsobom ako pri ostatných nových
cieľoch politiky súdržnosti EÚ 2021-2027, kraj ako taký, ako i jeho parciálne okresy
v jednotlivých ukazovateľoch cieľa Európa bližšie k občanom. Výsledné bodové hodnotenie
(priemer ukazovateľov oblastí 0-4 + 5) v sebe zahŕňa všetky skôr spomenuté oblasti
(demografia, veda, výskum a inovácie, životné prostredie, informačno-komunikačná a
dopravná infraštruktúra, sociálna oblasť), vrátane problematiky kultúry a cestovného ruchu.
Hodnotenie reflektuje postavenie daného územia v celoslovenskom porovnaní (pozícia v
porovnaní s ostatnými krajmi, resp. okresmi). Indikátory oblastí 0-4 sme si zhodnotili
v častiach venovaných kľúčovým demografickým ukazovateľom a prvým štyrom cieľom
politiky súdržnosti EÚ 2021-2027. Poznatky si na tomto mieste doplníme o vybrané
ukazovatele kultúry a cestovného ruchu.
Z hľadiska relatívneho počtu kultúrnych a voľnočasových zariadení je situácia v rámci kraja
výrazne priaznivá v okresoch Banská Štiavnica (19 kultúrnych a voľnočasových zariadení na
10 tisíc obyvateľov), Veľký Krtíš (15 zariadení), Žarnovica (14 zariadení), Krupina (13
zariadení) a Poltár (12 zariadení), ktoré sa zaradili do elitnej desiatky okresov Slovenska (2.-9.
pozícia). Nadpriemerné hodnotenie zaznamenali aj okresy Brezno (12 zariadení, 13. pozícia)
a Zvolen (10 zariadení, 21. pozícia). Naopak, situácia je najmenej priaznivá v okresoch Banská
Bystrica, Detva, Revúca (všetky po zaokrúhlení 7 zariadení, 52.-59. pozícia), no najmä
v okrese Rimavská Sobota (6 zariadení, 67. pozícia).
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Pri posudzovaní efektívnosti výkonu cestovného ruchu z hľadiska počtu prenocovaní na
jedno lôžko v ubytovacom zariadení (vyťaženosti lôžok) sú v rámci kraja najúspešnejšie
okresy Krupina (182 prenocovaní za rok) a Zvolen (111 prenocovaní), ktoré sa umiestnili
v elitnej desiatke okresov Slovenska. Okres Krupina získal dokonca najvyššiu pozíciu
spomedzi všetkých okresov Slovenska. Je to spôsobené najmä efektívnou vyťaženosťou lôžok
v kúpeľoch Dudince. Pri okrese Zvolen je jeho 9. miesto taktiež ovplyvnené kúpeľníctvom, v
tomto prípade kúpeľov Sliač. Pozície v najlepšej dvadsiatke (16.-19. miesto) zaznamenali aj
okresy Rimavská Sobota (87 prenocovaní), Žiar nad Hronom (83 prenocovaní) a Revúca (79
prenocovaní). Pozitívom je, že aj ďalšie okresy kraja sa umiestnili vo vrchnej polovici rebríčka
(26.-35. miesto), konkrétne Žarnovica, Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš
a Lučenec (62-55 prenocovaní). Ani umiestnenie okresu Detva nie je vôbec zlé (50
prenocovaní, 39. miesto). Jediným okresom kraja s nižším počtom prenocovaní na lôžko
v ubytovacom zariadení je Poltár, nachádzajúci sa na 60. mieste (30 prenocovaní).
Kraj ako celok pri posudzovaní indikátorov relatívneho počtu kultúrnych a voľnočasových
zariadení a prenocovaní na lôžko v ubytovacom zariadení nezaostáva. Naopak, z hľadiska
relatívnej početnosti kultúrnych a voľnočasových zariadení je na tom pomerne dobre.
Prehľad akútnych a ďalších problémov kraja a jeho okresov v rámci všetkých hodnotených
oblastí (cieľov) prináša časť Identifikácia kľúčových problémov na úrovni kraja a jeho okresov.
Tabuľka 6 Hodnotenie kraja a jeho okresov v oblasti cieľa Európa bližšie k občanom

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka:
Spôsob hodnotenia
PRE OKRES: 1.-15. pozícia = 5 bodov, 16.-30. pozícia = 4 body, 31.-45. pozícia = 3 body, 46.-60. pozícia = 2 body,
61.-72. pozícia = 1 bod
PRE KRAJ: 1. pozícia = 5 bodov, 2.-3. pozícia = 4 body, 4.-5. pozícia = 3 body, 6.-7. pozícia = 2 body, 8. pozícia = 1
bod
5 bodov = najviac pozitívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu vysoká hodnota,
pri spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií nízka hodnota
1 bod = najviac negatívne hodnotenie na stupnici 1-5, napr. pri recyklácii komunálneho odpadu nízka hodnota, pri
spotrebe energetickej komodity, resp. produkcii emisií vysoká hodnota
Znak - = údaj na danej priestorovej úrovni nie je k dispozícii
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KOMPLEXNÉ HODNOTENIE
Na záver analýzy zhodnotíme postavenia kraja, ako i jeho parciálnych okresov, na základe
priemerného bodového zisku za jednotlivé oblasti (ciele politiky súdržnosti EÚ 2021-2027).
Banskobystrický kraj eviduje, po Prešovskom a Košickom kraji, tretie najnižšie skóre (2,7) za
piatu, komplexnú (prierezovú) oblasť definovanú ako cieľ politiky Európa bližšie k občanom
(tabuľka 7).
Spomedzi jednotlivých politických cieľov sme identifikovali najvyššie bodové hodnotenie pri
cieli Zelenšia Európa (3,1), pri ktorom dosahuje po Prešovskom a Nitrianskom kraji spolu
s Trnavským krajom tretie najvyššie priemerné skóre.
Pri cieli Sociálnejšia Európa sú na tom lepšie ako Banskobystrický kraj (2,7) všetky kraje
Slovenska, s výnimkou Prešovského a Košického.
Cieľ Inteligentnejšia Európa má v prípade Banskobystrického kraja priemerné skóre 2,5, keď
nižšie eviduje už len Prešovský kraj.
Spomedzi piatich nových cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 zaznamenal
Banskobystrický kraj najnižší bodový zisk (2,4) v oblasti Prepojenejšia Európa, keď nižšie
skóre v tejto oblasti registruje už len Žilinský kraj. Identické hodnotenie ako Banskobystrický
kraj má v tejto oblasti Prešovský kraj.
Pri kľúčových demografických ukazovateľoch získal Banskobystrický kraj priemerné skóre 2,0
(rovnaké ako Trenčiansky kraj), pričom horšie demografické vyhliadky eviduje už len
Nitriansky kraj.
Tabuľka 7 Hodnotenie (priemerné skóre) kraja podľa jednotlivých cieľov politiky súdržnosti
EÚ 2021-2027

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora

Na úrovni okresov kraja (tabuľka 8) môžeme konštatovať viacero zaujímavých zistení.
Pri kľúčových demografických ukazovateľoch je situácia priaznivá v okrese Rimavská Sobota
(4,0), pričom ešte s výnimkou okresov Banská Bystrica a Lučenec, všetky ostatné okresy kraja
dosahujú podpriemerné hodnotenie. V tomto smere majú najmenej priaznivé demografické
vyhliadky okresy Žarnovica, Veľký Krtíš, Brezno a Poltár (zhodne 1,5).
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Pri cieli orientovanom na vedu, výskum a inovácie (Inteligentnejšia Európa) vykazujú výborné
predpoklady okresy Banská Bystrica a Zvolen (zhodne 4,8), na druhej strane výrazne
negatívne skóre bolo v tejto oblasti identifikované pri okresoch Poltár a Revúca (zhodne 1,4).
Oblasť životného prostredia definovaná ako cieľ politiky Zelenšia Európa má pomerne
priaznivé vyhliadky v okresoch Poltár, Banská Bystrica a Lučenec (3,4-3,1). Na druhej strane,
najviac v tejto oblasti zaostávajú okresy Revúca, Žarnovica a Žiar nad Hronom (2,2-1,8).
Z hľadiska dopravnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry (Prepojenejšia Európa) je na
tom najlepšie okres Banská Štiavnica (3,8), pomerne dobré hodnotenie dosiahli aj okresy Žiar
nad Hronom, Banská Bystrica, Lučenec a Veľký Krtíš (3,6-3,2). Naopak, najväčšie problémy
v oblasti dopravnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry boli v rámci kraja
identifikované v prípade okresu Revúca (2,2).
Pri cieli Sociálnejšia Európa dosahujú najviac priaznivé výsledky okresy dvoch najväčších
miest – Banskej Bystrice (3,8) a Zvolena (3,6), relatívne dobré výsledky evidujú aj okresy Žiar
nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica (všetky 3,3). Naopak, v tejto oblasti najviac
zaostávajú okresy Detva (2,3), Rimavská Sobota (2,0) a Poltár (1,7).
Pri hodnotení cieľa Európa bližšie k občanom je situácia najpriaznivejšia v okrese Banská
Bystrica (3,6). Za ním nasledujúce okresy Zvolen, Banská Štiavnica a Lučenec sú zoradené
v škále hodnôt 3,3-3,1. Naopak, najviac zaostávajú okresy Rimavská Sobota, Detva, Poltár a
Revúca (2,4-2,3).
Tabuľka 8 Hodnotenie (priemerné skóre) okresov kraja podľa jednotlivých cieľov politiky
súdržnosti EÚ 2021-2027

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora

Na záver analýzy sme pre doplnenie porovnali bodové hodnotenie jednotlivých cieľov
politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 vo vzťahu k miere urbanizácie okresov Slovenska (tabuľka
9).
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Ako môžeme vidieť, najväčšia rozdielnosť medzi typmi okresov z hľadiska miery urbanizácie
je pri hodnotení cieľov Inteligentnejšia Európa a Sociálnejšia Európa (najväčšie variačné
rozpätie hodnôt). Naopak, najmenšie rozdiely medzi jednotlivými typmi okresov na základe
miery urbanizácie boli identifikované v oblasti životného prostredia (Zelenšia Európa).
Pri cieli Inteligentnejšia Európa (veda, výskum a inovácie) môžeme vidieť jednoznačnú
závislosť medzi úspešnosťou okresu pri jeho hodnotení a mierou jeho urbanizácie. Čím je
okres viac urbanizovaný, tým pri hodnotení tohto cieľa dosahuje v zásade lepšie výsledky.
Pri hodnotení cieľa Zelenšia Európa môžeme konštatovať značnú vyrovnanosť hodnôt.
Mestské a vidiecke prostredie však vykazujú v rámci tejto oblasti rozdielne problémy –
okresy s vyššou mierou urbanizácie zaťažujú výraznejšie problémy v súvislosti s nadmernou
spotrebou energetických zdrojov na jednej strane a v oblasti produkcie emisií skleníkových
plynov na strane druhej, okresy s nižšou mierou urbanizácie zasa zápasia s ťažkosťami
spojenými napríklad s nízkou napojenosťou na verejný vodovod či kanalizačnú sieť.
Pri dosahovaní cieľa Prepojenejšia Európa sledujeme najväčšie rozdiely medzi najviac
a najmenej urbanizovanými okresmi, s najväčšími problémami v prípade najviac vidieckych
okresov.
Pomerne jasnú výpovednú hodnotu má taktiež zistenie, že v sociálnej oblasti (Sociálnejšia
Európa) zaostávajú okresy s nižšou mierou urbanizácie (t.j. najviac vidiecke).
Pri komplexnom hodnotení za všetky oblasti spolu, vrátane demografie, a oblasti kultúry a
cestovného ruchu, t.j. pri hodnotení prierezového cieľa Európa bližšie k občanom, môžeme
vidieť taktiež istú závislosť medzi úspešnosťou okresu a mierou jeho urbanizácie. Stredne
urbanizované okresy sú pri komplexnom hodnotení všetkých oblastí priemerne úspešné.
Najviac urbanizované okresy dosiahli najvyššie hodnotenie a naopak, najmenej urbanizované
okresy boli pri komplexnom hodnotení najmenej úspešné.
Na doplnenie môžeme konštatovať, že jasnú výpovednú hodnotu má aj oblasť demografie,
v rámci ktorej platí, že čím je okres viac urbanizovaný, tým je v rámci jeho územia sledovaná
menej priaznivá demografická situácia.
Tabuľka 9 Hodnotenie typov okresov Slovenska na základe miery urbanizácie vo vzťahu k
jednotlivým cieľom politiky súdržnosti EÚ 2021-2027

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
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IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV/OBMEDZENÍ NA ÚROVNI KRAJA A JEHO
OKRESOV
Na základe vyššie uvedenej analýzy boli na úrovni kraja a jeho okresov identifikované
nasledujúce negatívne/obmedzujúce skutočnosti:

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Demografia
- nadpriemerný úbytok obyvateľstva
- nadpriemerné starnutie obyvateľstva

Cieľ Inteligentnejšia Európa
- podpriemerné výdavky na výskum a vývoj
- podpriemerná hrubá pridaná hodnota produkcie hospodárstva
- podpriemerný počet malých a stredných podnikov
- podpriemerný objem priamych zahraničných investícií

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne nadpriemerná produkcia tuhých emisií
- nadpriemerná spotreba elektriny
- podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejný vodovod
- podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu siričitého
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu uhoľnatého

Cieľ Prepojenejšia Európa
- výrazne podpriemerný výkon cestnej nákladnej dopravy
- podpriemerný počet domácností s počítačom
- podpriemerný počet domácností s internetom
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- podpriemerná dĺžka cestnej siete
- podpriemerná dĺžka diaľnic, rýchlostných ciest, resp. ciest 1. triedy
- podpriemerná dĺžka železničných tratí
- podpriemerný počet osobných motorových vozidiel

Cieľ Sociálnejšia Európa
- výrazne podpriemerné tempo výstavby bytov
- výrazne podpriemerné tempo výstavby rodinných domov
- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť
- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť mladých ľudí
- podpriemerné mzdy
- nadpriemerná koncentrácia marginalizovaných rómskych komunít
- nadpriemerný počet osôb žijúcich pod hranicou chudoby

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
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OKRES BANSKÁ BYSTRICA

Demografia
- nadpriemerné starnutie obyvateľstva

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne nadpriemerná spotreba pitnej vody
- nadpriemerná spotreba elektriny
- nadpriemerná spotreba zemného plynu

Cieľ Prepojenejšia Európa
- podpriemerná dĺžka cestnej siete

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
- podpriemerný počet kultúrnych a voľnočasových zariadení
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OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA

Demografia
- nadpriemerný úbytok obyvateľstva
- nadpriemerné starnutie obyvateľstva

Cieľ Inteligentnejšia Európa
- výrazne podpriemerný objem priamych zahraničných investícií

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne nadpriemerná spotreba motorovej nafty
- výrazne nadpriemerná produkcia tuhých emisií
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu siričitého
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu uhoľnatého

Cieľ Prepojenejšia Európa
- podpriemerná dĺžka železničných tratí

Cieľ Sociálnejšia Európa
- výrazne podpriemerné mzdy
- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť
- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť mladých ľudí
- podpriemerný počet lekární, resp. výdajní liekov

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
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OKRES BREZNO

Demografia
- výrazne nadpriemerný úbytok obyvateľstva
- nadpriemerné starnutie obyvateľstva

Cieľ Inteligentnejšia Európa
- podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa
- podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa
- podpriemerný počet malých a stredných podnikov
- podpriemerný objem priamych zahraničných investícií

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne nadpriemerná spotreba elektriny
- výrazne nadpriemerná spotreba zemného plynu
- nadpriemerná produkcia tuhých emisií
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu siričitého
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu dusíka
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu uhoľnatého

Cieľ Prepojenejšia Európa
- výrazne podpriemerná dĺžka cestnej siete
Cieľ Sociálnejšia Európa
- nadpriemerná koncentrácia marginalizovaných rómskych komunít
- podpriemerné tempo výstavby bytov
- podpriemerné tempo výstavby rodinných domov
- podpriemerný počet nemocníc, resp. polikliník
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- podpriemerný počet ambulancií
- podpriemerný počet miest v zariadeniach sociálnych služieb

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
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OKRES DETVA

Demografia
- nadpriemerný úbytok obyvateľstva
- nadpriemerné starnutie obyvateľstva

Cieľ Inteligentnejšia Európa
- výrazne podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa
- výrazne podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa
- podpriemerný počet podnikov v oblasti odborných, vedeckých a technických činností
- podpriemerný objem priamych zahraničných investícií

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne nadpriemerná produkcia tuhých emisií
- podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu dusíka
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu uhoľnatého

Cieľ Prepojenejšia Európa
- výrazne podpriemerná dĺžka železničných tratí
- podpriemerná dĺžka cestnej siete

Cieľ Sociálnejšia Európa
- výrazne podpriemerný počet stredných odborných škôl
- výrazne podpriemerný počet nemocníc, resp. polikliník
- výrazne podpriemerný počet ambulancií
- výrazne podpriemerný počet lekární, resp. výdajní liekov
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- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť
- podpriemerné tempo výstavby bytov

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
- podpriemerný počet kultúrnych a voľnočasových zariadení
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OKRES KRUPINA

Demografia
- nadpriemerný úbytok obyvateľstva

Cieľ Inteligentnejšia Európa
- výrazne podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa
- podpriemerný počet podnikov v oblasti odborných, vedeckých a technických činností
- podpriemerný počet malých a stredných podnikov

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť
- výrazne nadpriemerná produkcia tuhých emisií
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu uhoľnatého
- nadpriemerná spotreba pitnej vody
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu siričitého
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu dusíka

Cieľ Prepojenejšia Európa
- podpriemerná dĺžka železničných tratí

Cieľ Sociálnejšia Európa
- výrazne podpriemerné mzdy
- výrazne podpriemerný počet ambulancií
- výrazne podpriemerný počet lekární, resp. výdajní liekov
- podpriemerný počet stredných odborných škôl

Cieľ Európa bližšie k občanom
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- všetko vyššie uvedené
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OKRES LUČENEC

Demografia
- nadpriemerný úbytok obyvateľstva

Cieľ Inteligentnejšia Európa
- výrazne podpriemerný objem priamych zahraničných investícií

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejný vodovod
- nadpriemerná produkcia tuhých emisií

Cieľ Prepojenejšia Európa
- podpriemerný počet podnikov v oblasti informácií a komunikácie

Cieľ Sociálnejšia Európa
- výrazne podpriemerné tempo výstavby bytov
- výrazne podpriemerné tempo výstavby rodinných domov
- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť
- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť mladých ľudí
- podpriemerné mzdy
- nadpriemerná koncentrácia marginalizovaných rómskych komunít

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
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OKRES POLTÁR

Demografia
- výrazne nadpriemerné starnutie obyvateľstva
- nadpriemerný úbytok obyvateľstva

Cieľ Inteligentnejšia Európa
- výrazne podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa
- výrazne podpriemerný počet malých a stredných podnikov
- výrazne podpriemerný objem priamych zahraničných investícií
- podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa
- podpriemerný počet podnikov v oblasti odborných, vedeckých a technických činností

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť
- podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejný vodovod
- nadpriemerná produkcia tuhých emisií

Cieľ Prepojenejšia Európa
- výrazne podpriemerný počet podnikov v oblasti informácií a komunikácie
- výrazne podpriemerná dĺžka diaľnic, rýchlostných ciest, resp. ciest 1. triedy
- podpriemerná dĺžka cestnej siete

Cieľ Sociálnejšia Európa
- výrazne nadpriemerne vysoká nezamestnanosť
- výrazne podpriemerné mzdy
- výrazne podpriemerný počet gymnázií
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- výrazne podpriemerné tempo výstavby rodinných domov
- výrazne podpriemerný počet nemocníc, resp. polikliník
- výrazne podpriemerný počet ambulancií
- výrazne podpriemerný počet lekární, resp. výdajní liekov
- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť mladých ľudí
- podpriemerný počet stredných odborných škôl
- podpriemerné tempo výstavby bytov

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
- podpriemerný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach
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OKRES REVÚCA

Demografia
- výrazne nadpriemerný úbytok obyvateľstva

Cieľ Inteligentnejšia Európa
- výrazne podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa
- výrazne podpriemerný počet podnikov v oblasti odborných, vedeckých a technických
činností
- výrazne podpriemerný počet malých a stredných podnikov
- podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa
- podpriemerný objem priamych zahraničných investícií

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne nadpriemerná spotreba zemného plynu
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu siričitého
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu dusíka
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu uhoľnatého
- podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejný vodovod
- podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť
- nadpriemerná produkcia tuhých emisií

Cieľ Prepojenejšia Európa
- výrazne podpriemerný počet podnikov v oblasti informácií a komunikácie
- výrazne podpriemerná dĺžka diaľnic, rýchlostných ciest, resp. ciest 1. triedy
- podpriemerná dĺžka cestnej siete
- podpriemerná dĺžka železničných tratí
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Cieľ Sociálnejšia Európa
- výrazne nadpriemerne vysoká nezamestnanosť
- výrazne podpriemerné mzdy
- výrazne nadpriemerná koncentrácia marginalizovaných rómskych komunít
- výrazne podpriemerné tempo výstavby bytov
- výrazne podpriemerné tempo výstavby rodinných domov
- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť mladých ľudí
- podpriemerný počet miest v zariadeniach sociálnych služieb

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
- podpriemerný počet kultúrnych a voľnočasových zariadení
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OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA

Cieľ Inteligentnejšia Európa
- výrazne podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa
- podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa
- podpriemerný počet podnikov v oblasti odborných, vedeckých a technických činností
- podpriemerný počet malých a stredných podnikov
- podpriemerný objem priamych zahraničných investícií

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejný vodovod
- výrazne podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť
- výrazne nadpriemerná produkcia tuhých emisií
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu siričitého
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu dusíka
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu uhoľnatého

Cieľ Prepojenejšia Európa
- podpriemerný počet podnikov v oblasti informácií a komunikácie
- podpriemerná dĺžka cestnej siete
- podpriemerná dĺžka diaľnic, rýchlostných ciest, resp. ciest 1. triedy

Cieľ Sociálnejšia Európa
- výrazne nadpriemerne vysoká nezamestnanosť
- výrazne nadpriemerne vysoká nezamestnanosť mladých ľudí
- výrazne podpriemerné mzdy
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- výrazne nadpriemerná koncentrácia marginalizovaných rómskych komunít
- výrazne podpriemerné tempo výstavby bytov
- výrazne podpriemerné tempo výstavby rodinných domov
- podpriemerný počet lekární, resp. výdajní liekov
- podpriemerný počet miest v zariadeniach sociálnych služieb

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
- výrazne podpriemerný počet kultúrnych a voľnočasových zariadení
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OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ

Demografia
- výrazne nadpriemerný úbytok obyvateľstva
- nadpriemerné starnutie obyvateľstva

Cieľ Inteligentnejšia Európa
- výrazne podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa
- podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa
- podpriemerný počet malých a stredných podnikov
- podpriemerný objem priamych zahraničných investícií

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť
- nadpriemerná spotreba motorovej nafty
- nadpriemerná produkcia tuhých emisií
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu siričitého
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu dusíka
- nadpriemerná produkcia emisií oxidu uhoľnatého

Cieľ Prepojenejšia Európa
- výrazne podpriemerná dĺžka železničných tratí
- podpriemerná dĺžka diaľnic, rýchlostných ciest, resp. ciest 1. triedy

Cieľ Sociálnejšia Európa
- výrazne podpriemerné mzdy
- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť
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- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť mladých ľudí
- podpriemerný počet gymnázií
- podpriemerný počet lekární, resp. výdajní liekov

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
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OKRES ZVOLEN

Demografia
- nadpriemerné starnutie obyvateľstva

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne nadpriemerná spotreba pitnej vody
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu siričitého
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu dusíka
- nadpriemerná spotreba elektriny
- nadpriemerná spotreba zemného plynu
- nadpriemerná spotreba motorovej nafty

Cieľ Prepojenejšia Európa
- výrazne podpriemerná dĺžka cestnej siete
- výrazne nadpriemerná nehodovosť na cestách

Cieľ Sociálnejšia Európa
- výrazne podpriemerný počet miest v zariadeniach sociálnych služieb
- podpriemerný počet gymnázií
- podpriemerné tempo výstavby rodinných domov

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
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OKRES ŽARNOVICA
Demografia
- výrazne nadpriemerné starnutie obyvateľstva
- nadpriemerný úbytok obyvateľstva

Cieľ Inteligentnejšia Európa
- podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa
- podpriemerný počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne nadpriemerná produkcia tuhých emisií
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu siričitého
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu dusíka
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu uhoľnatého
- nadpriemerná spotreba elektriny
- nadpriemerná spotreba zemného plynu
- podpriemerná napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť

Cieľ Prepojenejšia Európa
- výrazne nadpriemerná nehodovosť na cestách

Cieľ Sociálnejšia Európa
- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť
- nadpriemerne vysoká nezamestnanosť mladých ľudí
- podpriemerné tempo výstavby bytov
- podpriemerné tempo výstavby rodinných domov

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
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OKRES ŽIAR NAD HRONOM

Demografia
- nadpriemerné starnutie obyvateľstva
- nadpriemerný úbytok obyvateľstva

Cieľ Zelenšia Európa
- výrazne nadpriemerná spotreba elektriny
- výrazne nadpriemerná spotreba zemného plynu
- výrazne nadpriemerná spotreba motorovej nafty
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu siričitého
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu dusíka
- výrazne nadpriemerná produkcia emisií oxidu uhoľnatého
- nadpriemerná spotreba pitnej vody
- nadpriemerná produkcia tuhých emisií

Cieľ Prepojenejšia Európa
- výrazne nadpriemerná nehodovosť na cestách

Cieľ Sociálnejšia Európa
- nadpriemerná koncentrácia marginalizovaných rómskych komunít
- podpriemerné tempo výstavby bytov
- podpriemerné tempo výstavby rodinných domov
- podpriemerný počet lekární, resp. výdajní liekov

Cieľ Európa bližšie k občanom
- všetko vyššie uvedené
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VIZUALIZÁCIA – HODNOTENIE CIEĽOV NA ÚROVNI KRAJA A JEHO OKRESOV

Graf 11 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v Banskobystrickom kraji

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 12 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Banská Bystrica

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Graf 13 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Banská Štiavnica

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 14 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Brezno

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Graf 15 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Detva

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 16 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Krupina

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Graf 17 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Lučenec

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 18 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Poltár

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Graf 19 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Revúca

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 20 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Rimavská Sobota

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Graf 21 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Veľký Krtíš

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 22 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Zvolen

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Graf 23 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Žarnovica

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie

Graf 24 Bodové skóre cieľov politiky súdržnosti EÚ 2021-2027 v okrese Žiar nad Hronom

Zdroj podkladových údajov: ŠÚ SR (2019), NBS (2019), MV SR (2019), Horňák (2005), prepočty autora
Poznámka: červená línia = 3, t.j. priemerné hodnotenie
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Zoznam indikátorov
0 Demografia
Celkový prírastok obyvateľstva, počet na 10 tisíc obyvateľov (2018)
Index starnutia (2018)

1 Cieľ Inteligentnejšia Európa
Obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním 1. a 2. stupňa, v % (2011)
Obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa, v % (2011)
Podniky v oblasti odborných, vedeckých a technických činností, počet na 10 tisíc obyvateľov (2018)
Zamestnanci výskumu a vývoja, v % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva (2016)
Výdavky na výskum a vývoj, v € na obyvateľa (2017)
Hrubá pridaná hodnota, v € na obyvateľa (2017)
Malé a stredné podniky, počet na tisíc obyvateľov (2017 - okresy, 2018 - kraje)
Priame zahraničné investície, kumulatívny súčet od roku 1993 v € na obyvateľa (2014 - okresy, 2016 kraje)

2 Cieľ Zelenšia Európa
Hospodárstvo – spotreba tepla, v GJ na obyvateľa (2017)
Hospodárstvo – spotreba elektriny, v MWh na obyvateľa (2017)
Hospodárstvo – spotreba zemného plynu, v m3 na obyvateľa (2017)
Hospodárstvo – spotreba motorovej nafty, v kg na obyvateľa (2017)
Čistiarne odpadových vôd, počet na 100 tisíc obyvateľov (2017)
Spotreba pitnej vody, v m3 na obyvateľa (2017)
Obyvateľstvo zásobované vodou z verejných vodovodov, v % (2017)
Obyvateľstvo napojené na verejnú kanalizačnú sieť, v % (2017)
Tuhé emisie, v kg na obyvateľa (2016)
Plynné emisie – oxid siričitý, v kg na obyvateľa (2016)
Plynné emisie – oxid dusíka, v kg na obyvateľa (2016)
Plynné emisie – oxid uhoľnatý, v kg na obyvateľa (2016)
Množstvo komunálneho odpadu, v kg na obyvateľa (2017)
Podiel zhodnocovaného komunálneho odpadu, v % (2017)
Miera recyklácie komunálneho odpadu, v % (2017)

3 Cieľ Prepojenejšia Európa
Domácnosti s počítačom, v % (2017)
Domácnosti s prístupom na internet, v % (2017)
Podniky – informácie a komunikácia, počet na 10 tisíc obyvateľov (2018)
Cestná sieť, v km na km2 (2018)
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty 1. triedy, v km na km2 (2018)
Železničná sieť, v km na km2 (2018)
Cestná doprava – preprava tovaru, v mil. tnkm (2017)
Cestná doprava – preprava osôb, v mil. oskm (2017)
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Motorové vozidlá – osobné motorové vozidlá, počet na 100 tisíc obyvateľov (2017)
Motorové vozidlá – autobusy, počet na 100 tisíc obyvateľov (2017)
Nehodovosť – cesty, počet na 10 tisíc obyvateľov (2018)

4 Cieľ Sociálnejšia Európa
Miera evidovanej nezamestnanosti, v % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva (2018)
Miera evidovanej nezamestnanosti mladých ľudí, pre kraje v % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva
vo veku 15-24 rokov, pre okresy v % z obyvateľstva vo veku 15-24 rokov (2018)
Priemerná mesačná mzda, v € na obyvateľa (2017)
Gymnáziá (štátne, cirkevné, súkromné), pre kraje počet na 100 tisíc obyvateľov, pre okresy 1
gymnázium pre určitý počet obyvateľov (2018)
Stredné odborné školy (stredné odborné školy - štátne, cirkevné, súkromné, stredné odborné
učilištia - štátne, cirkevné, súkromné, združené stredné školy - štátne, cirkevné, súkromné),
pre kraje počet na 100 tisíc obyvateľov, pre okresy 1 gymnázium pre určitý počet obyvateľov (2018)
Obyvateľstvo rómskej národnosti, v % (2018)
Osoby pod hranicou chudoby, v % (2017)
Bytová výstavba – byty, počet dokončených v danom roku na 10 tisíc obyvateľov (2018)
Bytová výstavba – domy, počet dokončených v danom roku na 10 tisíc obyvateľov (2018)
Nemocnice a polikliniky (nemocnice - všeobecné a špecializované, polikliniky samostatné), pre
kraje počet na 100 tisíc obyvateľov, pre okresy 1 nemocnica, resp. poliklinika pre určitý počet obyvateľov

(2017)
Ambulancie (samostatné ambulancie – praktického lekára pre dospelých, praktického lekára
pre deti, praktického lekára stomatológa, praktického lekára gynekológa, lekára špecialistu),
pre kraje počet na 10 tisíc obyvateľov, pre okresy 1 ambulancia pre určitý počet obyvateľov (2017)
Lekárne a výdajne liekov, pre kraje počet na 100 tisíc obyvateľov, pre okresy 1 lekáreň, resp. výdajňa liekov
pre určitý počet obyvateľov (2017)
Zariadenia sociálnych služieb (zariadenia pre seniorov, domovy dôchodcov, penzióny, domovy
sociálnych služieb pre postihnutých dospelých, domovy sociálnych služieb pre postihnuté deti,
detské domovy) – kapacita, počet miest na 10 tisíc obyvateľov (2017)
Dôchodky – priemerná mesačná výška sólo dôchodkov (starobný, invalidný, vdovský,
vdovecký, sirotský, starobný predčasný), v € na oprávnenú osobu (2017)

5 Cieľ Európa bližšie k občanom
Indikátory oblastí 0-4
Kultúrne a voľnočasové zariadenia (divadlá, kiná, verejné knižnice, kultúrno-osvetové
zariadenia, múzeá a galérie, zariadenia na voľný čas a záujmovú činnosť pre deti a mládež),
počet na 10 tisíc obyvateľov (indikátory prevažne pre rok 2017, v niektorých prípadoch pre 2014, resp.
2018)
Výkon cestovného ruchu – prenocovania, počet prenocovaní na 1 lôžko v ubytovacom zariadení za rok
(2018)

Doplňujúci ukazovateľ
Miera urbanizácie, v % (2018)
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