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Predhovor riešiteľského tímu 

Pre každú vyspelú spoločnosť sú relevantné informácie z oblasti vzdelania a pracovného 

potenciálu ľudských zdrojov súčasťou strategického plánovania a ďalšieho využitia potenciálu 

krajiny. Slovensko nie je výnimkou.  

Nástup megatrendov (ako digitalizácia alebo Priemysel 4.0 a už aj 5.0), ktorý urýchlila 

pandémia, ukázal jasne oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť tak, aby sme v konkurencii najmä 

okolitých krajín uspeli a zabezpečili aj v budúcnosti všetkým obyvateľom Slovenska kvalitné 

podmienky pre prácu a život. Kľúčovým prvkom úspechu sú a budú ľudské zdroje. Preto je 

dôležité nielen mať, ale aj udržať kvalitné ľudské zdroje vo všetkých regiónoch Slovenska, t. j. 

vytvoriť dobré podmienky nielen pracovné, ale aj životné. 

Zlepšujúca sa infraštruktúra a regionálne rozdiely v potenciálnom uplatnení na trhu práce 

eskalujú mobilitu pracovných síl. Tá bola síce zabrzdená pandémiou, avšak má dlhodobo 

rastúce tendencie. Na jednej strane je takáto mobilita prospešná pre ekonomiku, trh práce, 

zamestnávateľov a v prevažnej miere aj pre osoby, ktoré sú kvôli lepšiemu uplatneniu ochotné 

vzdať sa „pohodlia domova“, avšak často má negatívne vplyvy na ďalší rozvoj jednotlivých 

regiónov. Predovšetkým regióny, z ktorých odchádzajú mladí a vzdelaní ľudia, môžu mať 

problémy s ďalším napredovaním v budúcnosti. Avšak aj „gravitačné“ regióny priťahujúce 

pracovné sily z iných regiónov, môžu mať následne problémy s infraštruktúrou a sociálnym 

vybavením. 

Pred nami je jedinečná príležitosť a výzva, efektívne využiť ponúkané prostriedky 

Eurofondov na Operačný program Slovensko z nového programového obdobia vo výške viac 

ako 12 mld. eur. Jednou z najvýznamnejších výziev je zníženie existujúcich regionálnych 

rozdielov, najmä medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska. Aj slovami komisárky Európskej 

komisie p. Ferreira, by vyrovnávanie medzi regiónmi malo byť prioritou na Slovensku. 

Regionálne rozdiely sa dotýkajú viacerých oblastí, akými je napríklad regionálna zamestnanosť 

resp. nezamestnanosť, kvalita života, úroveň vzdelania, regionálna mobilita a možnosť 

uplatnenia sa na trhu práce, zhoršujúca sa demografia (starnutie obyvateľstva) a iné.  

Na všetky výzvy neexistujú jednoduché a rýchle riešenia, avšak na základe kvalitných 

dátových zdrojov, akým je napr. SODB, je možné vytvoriť a ponúknuť kvalitné podklady 
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relevantným stakeholderom pre optimálne nastavenie riešení a stratégií ľudských zdrojov až 

na úroveň jednotlivých regiónov a miest.  

V predkladanom výstupe sú publikované hodnoty unikátnych indikátorov, ktoré analyzujú 

vzdelanostnú úroveň a kariérne uplatnenie obyvateľstva v jednotlivých územných celkoch SR 

vo vzťahu k mobilite. Umožňujú zodpovedať otázky ako napr. „Aká vysoká je motivácia k 

odchodu z regiónu?“, alebo „O aký potenciál tieto regióny prichádzajú z dôvodu migrácie 

alebo pracovnej mobility?“. Taktiež výstup identifikuje medziregionálny unik mozgov 

a obsahuje aj vymedzenie prirodzených regiónov SR na báze dochádzky za prácou.    

Predmetný analytický výstup má ambíciu prostredníctvom vyvinutých indikátorov 

kariérneho a vzdelanostného diferenciálu priložiť ďalšiu základnú tehličku do pomyselného 

múru analytických podkladov s využitím jedinečných údajov zo SODB 2021.  
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1 Manažérske zhrnutie 

 

Do súčasnosti neexistovali kvantitatívne (merateľné) charakteristiky vyjadrujúce 

komplexne úroveň vzdelania v skúmanej entite osôb. Pri potrebe kvantitatívneho ukazovateľa 

sa zväčša uvažuje napríklad s podielom osôb s vysokoškolským vzdelaním, avšak takáto 

kvantitatívna charakteristika nevyjadruje vzdelanostnú úroveň komplexne, keďže neuvažuje 

s ostatnými úrovňami vzdelania. To komplikuje porovnávanie vzdelanostnej úrovne v rôznych 

skupinách, zahrnutie vzdelania do kvantitatívnych modelov, skúmanie závislostí, identifikáciu 

úniku mozgov a ďalších analýz, do ktorých vstupuje úroveň vzdelania. 

V štúdii sme preto kardinalizovali (spravili merateľnou) klasifikáciu vzdelania tak, aby 

korelovala s produktivitou práce. Vďaka tomu dokážeme každej osobe na základe 

dosiahnutého vzdelania (podľa používanej klasifikácie) priradiť kvantitatívnu úroveň 

a vypočítať indikátor vzdelanostnej úrovne za ľubovoľnú skupinu osôb. Indikátor 

vzdelanostnej úrovne je kvantitatívnou premennou, nad ktorou môžu byť realizované všetky 

matematické operácie vrátane odčítania a podielov. Dokážeme tak určiť rozdiel vo vzdelaní 

medzi dvoma ľubovoľnými skupinami osôb a vypočítať vzdelanostný diferenciál, čo je druhým 

vyvinutým indikátorom na účely tejto štúdie. 

Podobne ako pri vzdelaní, ani z hľadiska štruktúry pracovných miest do súčasnosti 

neexistovali kvantitatívne indikátory charakterizujúce kariérnu úroveň a kariérny potenciál. 

Analogickým spôsobom ako pri vzdelaní bol aj v prípade hodnotenia kariéry vyvinutý indikátor 

kariérneho potenciálu a kariérny diferenciál. Zásadným rozdielom je vstupná klasifikácia, 

ktorou je v tomto prípade klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08. 

Nakoniec, najdôležitejším vyvinutým indikátorom v tejto štúdii je ekonomický potenciál 

vzdelanostného diferenciálu, ktorý charakterizuje, do akej miery medziregionálny „únik 

mozgov“ vplýva na ekonomický potenciál regiónov. Resp. jedná sa o odhad prínosu 

vzdelanostného diferenciálu k ekonomickej výkonnosti danej entity. Prvé 4 indikátory síce 

dokážu merať a identifikovať rozdiely v úrovni vzdelania a kariérneho potenciálu medzi 

V štúdii je vyvinutých 5 nových indikátorov charakterizujúcich 

vzdelanostnú úroveň, kariérnu úroveň a medziregionálny únik mozgov, 

ktoré umožňujú novú kvalitu analýzy daných oblastí. 
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rôznymi entitami, avšak popisujú len rozdiely v štruktúrach, nie v absolútnych číslach. To 

znamená, že dokážeme napríklad povedať, akú úroveň majú prichádzajúce a odchádzajúce 

osoby v regióne, vypočítať rozdiel v týchto úrovniach a povedať, ktorá skupina je vzdelanejšia 

a o koľko, avšak môže sa jednať o dve diametrálne veľkostne odlišné skupiny osôb. Na účely 

analýzy medziregionálneho úniku mozgov sme potrebovali zohľadniť tak vzdelanostnú úroveň, 

ako aj absolútne početností rôznych skupín a práve oba tieto faktory zahŕňa ekonomický 

potenciál vzdelanostného diferenciálu, ktorý súčasne kvantifikuje aj vplyv vzdelania a mobility 

na ekonomickú výkonnosť regiónu 

 

Analýza je síce postavená na dátach zo SODB 2021, avšak indikátory boli vyvinuté tak, aby 

ich bolo možné použiť pri rôznych vstupných členeniach vzdelania a kariéry (klasifikácií). Ich 

použitie preto nie je limitované len na údaje z SODB. 

Jednou z dôležitých výhod týchto indikátorov aj pre ďalšie účely je ich kvantitatívny 

charakter. Nominálne premenné (akými sú napríklad väčšina klasifikácii) nemajú žiadnu 

informačnú hodnotu samé o sebe a slúžia len na zlučovanie a označenie objektov. Ordinálne 

premenné sú síce viac výpovedné ako nominálne, ale umožňujú len usporiadanie objektov. 

Avšak kvantitatívne premenné umožňujú realizáciu akýchkoľvek matematických 

a štatistických procedúr. To je jedným z hlavných prínosov vyvinutých indikátorov (všetky sú 

kvantitatívne/kardinálne). 

Môžeme skúmať napríklad koreláciu ľubovoľnej premennej s úrovňou vzdelania 

a kariérnym potenciálom, pridávať úroveň vzdelania a kariérneho potenciálu do 

matematických/štatistických modelov bez nutnosti členenia vstupných dát podľa klasifikácie1, 

testovať hypotézy, ale taktiež dokážeme určiť rozdiely medzi rôznymi entitami. 

 
1 Je si potrebné uvedomiť, že pri použití nominálnych znakov v modeloch ako napríklad stupeň vzdelania, 
vykonávané zamestnanie a pod. celý vstupný súbor delíme 0-1 kovými premennými za jednotlivé obmeny 
klasifikácie a parametre sú odhadované na týchto parciálnych súboroch. Tým v skutočnosti strácame množstvo 
vstupných informácií, na základe ktorých sú odhadnuté parametre modelu a tých parametrov je oveľa viac. 
Nehovoriac o neprehľadnosti a komplikovanosti modelov s množstvom 0-1 kových premenných 
a problematickosti zahrnutia kombinovaných vplyvov rôznych premenných. Vyvinuté indikátory v skutočnosti 

 

Využitie vyvinutých indikátorov je širokospektrálne a nielen v rámci 

údajov Sčítania obyvateľstva domov a bytov (SODB). 
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Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu je prelomovým indikátorom, ktorým 

dokážeme priamo odhadovať straty (a zisky) regiónov z hľadiska tvorby pridanej hodnoty 

v dôsledku odchodu a príchodu pracovných síl s rôznym vzdelaním. 

 

Administratívne hranice obcí, okresov a krajov často plne nekorešpondujú s pracovnou 

mobilitou osôb. V štúdii bola vyvinutá jedinečná metodika identifikácie pracovných 

mikroregiónov SR tak, aby vnútroregionálna mobilita bola čo najvyššia a medziregionálna čo 

najnižšia. Boli identifikované pracovné mikroregióny, vďaka čomu bola znížená 

medziregionálna mobilita (oproti mobilite medzi okresmi) o 35 %. Pracovné mikroregióny 

môžu v budúcnosti napomôcť lepšiemu pochopeniu regionálnych personálnych ale aj 

ekonomických tokov a môžu byť užitočné pri rozhodovaní decíznej sféry (napríklad z hľadiska 

pôsobnosti regionálnych úradov práce a lepšieho cielenia rôznych príspevkov). 

Obrázok č. 1-1: Vyvinuté pracovné mikroregióny na základe dochádzky za prácou a porovnanie s hranicami okresov SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

  

 
riešia tento problém a umožňujú zahrnúť úroveň vzdelania a kariérny potenciál do modelov bez nutnosti tvorby 
0-1 kových premenných. 

Na základe údajov SODB a o mobilite pracovných síl bola vyvinutá 

metodika tvorby pracovných mikroregiónov. 



   
 

13 
 

 

Trvale bývajúce obyvateľstvo je najvzdelanejšie v Bratislavskom kraji. Indikátor 

vzdelanostnej úrovne tu dosahuje hodnotu 772, čo je o približne 10 % viac ako v ostatných 

krajoch, ktoré majú približne rovnakú vzdelanostnú úroveň (70). Z mapky môžeme jasne 

identifikovať nižšiu úroveň vzdelania v okresoch na juhu SR oproti severu. S najvyššou 

vzdelanostnou úrovňou dominujú predovšetkým okresy krajských miest, okres Senec 

a Pezinok, na druhej strane spektra sa nachádzajú okresy Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, 

Gelnica, Poltár, Veľký Krtíš. 

Na úroveň vzdelania sa môžeme pozrieť aj z hľadiska pracujúcich osôb v regióne. Aj 

v tomto prípade dominuje Bratislavský kraj (82) a pri ostatných krajoch môžeme sledovať 

vyššiu variabilitu vzdelanostnej úrovne pracujúceho obyvateľstva ako pri trvalo bývajúcom 

obyvateľstve. Košický kraj je druhý v poradí s indikátorom vzdelanostnej úrovne presahujúcim 

hodnotu 77. Pracujúce osoby majú najnižšiu vzdelanostnú úroveň v Trnavskom kraji (73), čo 

súvisí so skladbou pracovných miest orientovanou viac na stredoškolákov. 

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva v SR rastie a rastie aj vo všetkých krajoch oproti roku 

2011. Vzdelanostná úroveň mierne poklesla za ostatných 10 rokov len v okrese Rimavská 

Sobota a Lučenec. Vo všetkých ostatných okresoch SR vzdelanostná úroveň rastie. 

 
2 77 % maximálnej možnej úrovne vzdelania. Metodika výpočtu a interpretácia sa nachádza v kapitole 
venovanej metodike. 

Sever je vzdelanejší ako juh. Najvyššia vzdelanostná úroveň je 

v Bratislavskom kraji a rastie vo väčšine regiónov. 
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Obrázok č. 1-2: Indikátor vzdelanostnej úrovne (trvalo bývajúcich) v jednotlivých okresoch SR 2021 

 
Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

„Gravitačnými“ regiónmi priťahujúcimi najvzdelanejšie pracovné sily sú Košický 

a Bratislavský kraj. Na druhej strane najvzdelanejšie pracovné sily odchádzajú z Prešovského, 

Žilinského a Trenčianskeho kraja. Bratislavský kraj je špecifický tým, že síce do neho 

prichádzajú pracovať osoby s najvyššou vzdelanostnou úrovňou (81), ale odchádzajúci majú 

taktiež vysokú vzdelanostnú úroveň. Najhoršie je na tom Trenčiansky kraj, z ktorého 

odchádzajú výrazne vzdelanejšie osoby ako prichádzajú (negatívny rozdiel vo vzdelanostnej 

úrovni medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi o 5 p. b.). V skutočnosti jedine Bratislavský 

a Košický kraj získava vzdelanejších pracovníkov z iných krajov ako stráca.  

Najvyššiu úroveň vzdelania majú prichádzajúci do Bratislavského 

a Košického kraja, najvzdelanejších stráca Prešovský a Žilinský kraj. 
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Obrázok č.  1-3: Indikátor vzdelanostnej úrovne – prichádzajúci do kraja SR 2021 

 
Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Obrázok č.  1-4: Indikátor vzdelanostnej úrovne – odchádzajúci z kraja SR 2021 

 
Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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Pri porovnávaní vzdelanostných štruktúr prichádzajúcich a odchádzajúcich osôb za prácou 

je nevyhnutné uvažovať aj s početnosťami týchto skupín. Bratislavský kraj je jediným krajom, 

do ktorého prichádza viac osôb za prácou ako odchádza. Takmer tretina pracujúcich v tomto 

kraji má trvalé bydlisko v inom kraji. Bratislavský kraj preto jednoznačne získava mobilitou 

pracovných síl najviac zo všetkých krajov. Košický kraj má síce spolu s Bratislavským kladný 

diferenciál vzdelanostnej úrovne medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi, avšak má negatívne 

saldo pracovnej mobility (-1 % z celkového počtu pracujúcich). Najviac stráca Trnavský kraj, 

ktorého saldo mobility predstavuje -14 % z celkového počtu pracujúcich. Z hľadiska salda 

pracovnej mobility na počte pracujúcich sú na tom najhoršie okres Pezinok (-76 %),  

Senec (-65 %), Košice – okolie (-112 %) a Poltár (-119 %). To znamená, že okresy Košice – okolie 

a Poltár strácajú viac pracovných síl ako je reálny počet pracujúcich v týchto okresoch. 

Najlepšie sú na tom okresy krajských miest, predovšetkým Bratislava (45 %) a Košice (30 %).  

 Obrázok č.  1-5: Saldo pracovnej mobility na počte pracujúcich v okresoch SR 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

23 % z pracujúcich v Bratislavskom kraji je z iného kraja. Jedine do 

Bratislavského kraja prichádza viac osôb ako odchádza. 
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Indikátor kariérneho potenciálu vyjadruje kariérny potenciál a izoluje pritom 

medziregionálne mzdové rozdiely. Zohľadňuje štruktúru pracovných miest podľa klasifikácie 

zamestnaní SK ISCO-08. Jeho vyššia úroveň v regióne hovorí o lepšej štruktúre pracovných 

miest z hľadiska potenciálnej kariéry. Je síce jasné, že aj mzdy sú dôležitou súčasťou kariéry 

jednotlivca, avšak zahrnutie regionálnych miezd by znamenalo napríklad, že kariéra operátora 

v Bratislavskom kraji má vyšší kariérny potenciál ako špecialistov v Prešovskom. Čo 

samozrejme nie je pravda. Vďaka indikátoru kariérneho potenciálu môže byť do modelov 

samostatne zahrnutý kariérny potenciál z hľadiska štruktúry pracovných miest a samostatne 

úroveň odmeňovania. Vďaka tomu je možné izolovať tieto vplyvy na mobilitu pracovných síl. 

Mobilita pracovných síl je samozrejme vo veľkej miere závislá od kariérneho potenciálu 

regiónov. Kraje s pozitívnym vzdelanostným diferenciálom prichádzajúcich a odchádzajúcich 

poskytujú zväčša aj najlepšie kariérne možnosti z hľadiska pracovných miest (Bratislavský 

a Košický kraj). 

Obrázok č.  1-6: Indikátor kariérneho potenciálu v krajoch SR 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

Mobilita pracovných síl závisí od kariérneho potenciálu regiónov. 

Najvyšší kariérny potenciál je v Bratislavskom a Košickom kraji. 
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Avšak z hľadiska štruktúry pracovných miest a kariéry je na tom výrazne lepšie len 

Bratislavský kraj a to aj pri izolovaní vplyvu miezd v tomto kraji. V ostatných krajoch je 

štruktúra pracovných miest z hľadiska kariérneho potenciálu približne rovnaká. Aj preto je 

Bratislavský kraj jediným krajom s výrazným kladným saldom mobility pracovných síl. 

Vzťah medzi mobilitou pracovných síl a kariérnym potenciálom „vysielajúceho“ kraja a 

„prijímajúceho“ kraja ilustruje nasledujúci graf. Jednotlivé body v ňom sú všetky usporiadané 

kombinácie krajov (napríklad Bratislavský a Trnavský, Košický a Prešovský a pod.). V grafe je 

súčasne uvedený rozdiel v kariérnom potenciáli kraja, z ktorého osoby odchádzajú 

(„vysielajúci“) a kraja, do ktorého tieto osoby prichádzajú („prijímajúci“). Kladný kariérny 

diferenciál hovorí o vyššom kariérnom potenciáli v prijímajúcom kraji a naopak. Rovnako tak 

saldo mobility sa vzťahuje k vysielajúcemu kraju. Tento graf vhodne ilustruje ako kariérny 

potenciál a štruktúra pracovných miest vplýva na medziregionálnu mobilitu pracovných síl. 

Kým je rozdiel v kariérnom potenciáli medzi regiónmi na úrovni +-2 p. b., medzi týmito 

regiónmi neexistuje výraznejšia mobilita pracovných síl. Táto mobilita pracovných síl sa začína 

prejavovať až od rozdielu v kariérnom potenciáli na úrovni 6 a viac p. b., kde mobilita 

pracovných síl je nad úrovňou 10 tisíc osôb. 

Obrázok č.  1-7: Vzťah medzi kariérnym diferenciálom a mobilitou pracovných síl medzi krajmi SR 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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Na základe vyvinutej metodiky korešpondujú pomery individuálnych úrovní vzdelania 

s pomermi produktivity práce. Vďaka tomu s produktivitou práce korešpondujú aj sumy 

individuálnych úrovní vzdelania za rôzne skupiny osôb. Vyplýva z toho, že tieto vstupné údaje 

nemusíme používať len na identifikáciu priemernej vzdelanostnej úrovne (resp. výpočet 

indikátora vzdelanostnej úrovne), ale môžeme vypočítať ich sumu za všetky prichádzajúce 

osoby do regiónu, ale aj za všetky odchádzajúce osoby z regiónu. Keď tieto dve sumy od seba 

odrátame a vydelíme sumou za všetky pracujúce osoby v regióne, dostaneme indikátor 

ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu. Keďže sa jedná o pomer dvoch 

kumulatívnych úrovní korešpondujúci s pomerom produktivít práce, tak výsledná hodnota 

nám hovorí, akú časť pridanej hodnoty získava región v dôsledku mobility pracovných síl 

z hľadiska vzdelania.3 Jedná sa o unikátny ukazovateľ prvý svojho druhu, vďaka ktorému 

dokážeme spojiť mobilitu, vzdelanie a ekonomický výsledok a jednoducho ho interpretovať. 

Vďaka tomu dokážeme jasne kvantifikovať medziregionálny únik mozgov z hľadiska 

ekonomického potenciálu. 

Bratislavský kraj získava vďaka mobilite vzdelania viac ako štvrtinu svojej ekonomickej 

výkonnosti4. Všetky ostatné kraje strácajú ekonomický potenciál v dôsledku mobility 

pracovných síl medzi regiónmi, najviac však Trnavský kraj (-16 %), Nitriansky (-11 %) 

a Prešovský kraj (-13 %). V štúdii je ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

vypočítaný aj na úrovni všetkých okresov. Bratislavský okres5 získava viac ako tretinu (43 %) 

svojej ekonomickej výkonnosti vďaka mobilite vzdelania. Hodnotu nad 20 % už majú len okresy 

Košice (29 %), Žilina (20 %). Na druhej strane najviac zo svojej ekonomickej výkonnosti 

 
3 Matematický dôkaz platnosti tohto vzťahu je uvedený v metodike 
4 Za ekonomickú výkonnosť považujeme úroveň pridanej hodnoty, ktorá je zas hlavnou zložkou regionálneho 
HDP 
5 Okresy Bratislava I-V boli na účely analýzy zlúčené do jedného celku Bratislava, analogicky boli zlúčené Košice 
I-IV. Vysvetlenie sa nachádza v metodike. 

Viac ako štvrtina ekonomického potenciálu Bratislavského kraja je 

tvorená dochádzajúcimi zamestnancami. Všetky ostatné kraje strácajú 

svoj potenciál v dôsledku mobility pracovných síl. 
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v dôsledku medziregionálneho úniku mozgov strácajú okresy Košice-okolie (-115 %), Poltár  

(-118 %), Pezinok (-85 %) a Senec (-83 %).6  

Obrázok č.  1-8: Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu v krajoch SR 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

  

 
6 Ekonomická strata v dôsledku vzdelanostnej mobility pracovných síl môže byť aj nižšia ako -100 % v prípade, 
keď z regionálnej entity odchádza viac osôb ako je reálny počet pracujúcich v danom regióne. Podrobnejšie 
vysvetlenie sa nachádza v kapitole metodiky. 
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2 Zdroje dát a metodika tvorby indikátorov 

2.1 Metodika výpočtu indikátorov vzdelanostného diferenciálu 

Indikátor vzdelanostného diferenciálu nie je do súčasnosti definovaný pojem. Samotný 

názov však indikuje, že sa má jednať o hodnotu charakterizujúcu rozdiel medzi dvomi 

vzdelanostnými štruktúrami. V súčasnosti však neexistuje ani ukazovateľ, ktorý by plne 

charakterizoval vzdelanostnú úroveň osôb v jednej entite. V prvom rade tak musíme vyvinúť 

indikátor vzdelanostnej úrovne a mať pri tom na pamäti, že následne potrebujeme s týmto 

indikátorom pracovať ako s kardinálnou premennou (metrickou), aby sme mohli určiť rozdiel 

medzi dvoma štruktúrami. 

Keď tento ukazovateľ vyvíjame, mali by sme vopred myslieť aj na to, že vzdelanie môže byť 

charakterizované rôznymi ordinálnymi a nominálnymi štruktúrami. Medzi tie ordinálne patrí 

napríklad stupeň vzdelania, medzi nominálne napríklad odbory vzdelania. Nakoniec aj 

klasifikácie vzdelania môžu byť na rôznej úrovni agregácie. Našim cieľom je vyvinúť indikátor 

tak, aby bol použiteľný a v čo najvyššej miere porovnateľný aj pri použití rôznych vstupných 

štruktúr. 

Rozdiel medzi ordinálnou a kardinálnou premennou je ten, že ordinálne dokážeme len 

usporiadať a pri kardinálnych aj určiť, aký je rozdiel a podiel medzi dvoma prvkami. Nominálne 

znaky nedokážeme ani usporiadať. Ten zásadný problém spočíva v tom, ako zo štruktúry 

vzdelania, ktorá je ordinálna alebo nominálna, vytvoriť indikátor v kardinálnej mierke. Na 

účely tejto analýzy budeme uvažovať s charakteristikou vzdelania na základe stupňa vzdelania 

podľa klasifikácie používanej v SODB 2021. Stupeň vzdelania je ordinálna mierka, teda 

dokážeme usporiadať osoby podľa stupňa vzdelania, avšak nedokážeme určiť, aký je rozdiel 

medzi napríklad stredoškolským vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním, alebo či je medzi 

základným a stredným vzdelaním s maturitou vyšší rozdiel ako medzi stredným a bakalárskym. 

Najjednoduchší spôsob ako „kardinalizovať“ stupeň vzdelania je predpokladať, že medzi 

ľubovoľnými dvoma susednými položkami v usporiadanom zozname je rovnaký rozdiel. 

V takomto prípade by sme mohli vypočítať napríklad „priemerný stupeň vzdelania“, alebo 

akékoľvek kvantitatívne charakteristiky rozdelenia. Avšak takýto predpoklad je chybný 

a predovšetkým nekonzistentný naprieč rôznymi používanými klasifikáciami stupňa vzdelania.  
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Ak však dokážeme ku každému stupňu vzdelania priradiť nejakú kvantitatívnu premennú, 

tak jej hodnoty dokážeme použiť na lepšiu identifikáciu rozdielov medzi stupňami vzdelania. 

Dôležitý je výber tejto premennej vzhľadom na cieľ analýzy. Takouto kvantitatívnou 

premennou by mohla byť napríklad doba štúdia a finálny indikátor by tak vyjadroval skôr „akú 

dlhú dobu venujú štúdiu osoby v danej entite“. Našim cieľom je však pozerať sa na danú 

problematiku z ekonomického hľadiska. To znamená, že musíme rozdiely medzi rôznymi 

stupňami vzdelania kvantifikovať na základe ekonomického významu. Ekonomický význam je 

najlepšie vyjadrený tým, koľko dokáže daná osoba s konkrétnym vzdelaním vyprodukovať, 

resp. aká je jej produktivita práce. Tieto údaje ale neexistujú na úrovni osôb. V skutočnosti 

najlepšou „proxy“ premennou na tieto účely je mzda. Mzda je kľúčovou súčasťou pridanej 

hodnoty vytvorenej zamestnancom a druhou kľúčovou časťou pridanej hodnoty je zisk. To 

znamená, že každý zamestnanec vytvára určitú pridanú hodnotu, z ktorej časť dostáva vo 

forme mzdy a časť ostáva zamestnávateľovi vo forme zisku. Výška mzdy je preto najčastejšie 

používanou „proxy“ premennou k produktivite práce a bude použitá aj na účely tvorby 

indikátora vzdelanostného diferenciálu. 

Našou kľúčovou požiadavkou je však tiež to, aby výsledný indikátor nielen umožnil 

usporiadať povedzme obce, okresy, odvetvia a iné entity podľa indikátora vzdelanostnej 

úrovne, ale aby sme ich mohli aj porovnať, vypočítať diferenciál a súčasne tento diferenciál 

interpretovať. 

Postup výpočtu indikátora vzdelanostnej úrovne 𝑉 v ľubovoľnej entite 𝑒 je preto 

nasledovný. 

Najskôr „kardinalizujeme“ používanú klasifikáciu vzdelania 

Za každú obmenu 𝑖 používanej klasifikácie vzdelania 𝑘 vypočítame priemernú mzdu 𝑚 

v súkromnej sfére. Výsledkom je diskrétna mzdová funkcia podľa všetkých obmien klasifikácie 

vzdelania 𝑘𝑖: 

𝑚(𝑘𝑖) 

 

 

Určíme, v ktorom bode (obmene klasifikácie) 𝑘𝑚𝑎𝑥  dosahuje funkcia 𝑚 svoje maximum, 

vytvoríme funkciu vzdelania: 
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𝑣(𝑘) =
𝑚(𝑘𝑖)

𝑚(𝑘𝑚𝑎𝑥)
∗ 100, 𝑝𝑟𝑒 𝑣š𝑒𝑡𝑘𝑦 𝑜𝑏𝑚𝑒𝑛𝑦 𝑖 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘á𝑐𝑖𝑒 𝑘 

,kde 𝑣(𝑘) je diskrétna funkcia vzdelania priraďujúca každej obmene používanej klasifikácie 

vzdelania kvantitatívnu úroveň, 𝑘 je použitá klasifikácia vzdelania a 𝑚(𝑘𝑖), 𝑚(𝑘𝑚𝑎𝑥) sú 

hodnoty zo mzdovej funkcie definovanej vyššie. Funkcia vzdelania nadobúda hodnoty 

v rozmedzí (0,100⟩ a jej hodnotu dokážeme priradiť každej osobe so známym vzdelaním podľa 

klasifikácie vzdelania 𝑘. 

Následne vypočítame indikátor vzdelanostnej úrovne  

Každej osobe 𝑗 v entite 𝑒 (entitou môže byť akákoľvek vymedzená skupina osôb) priradíme 

individuálnu úroveň vzdelania 𝑣𝑗  z funkcie 𝑣(𝑘) 

Indikátor vzdelanostnej úrovne 𝑉 v entite 𝑒 vypočítame následne ako priemer 

individuálnych hodnôt vzdelania: 

𝑉𝑒 =
∑ 𝑣𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁
 

, kde 𝑉𝑒 je indikátor vzdelanostnej úrovne v skúmanej entite/skupine osôb 𝑒, 𝑣𝑗  je individuálna 

úroveň vzdelania osoby 𝑗 z funkcie vzdelania 𝑣(𝑘) a N je početnosť skúmanej entity 𝑒. 

Zjednodušene, najskôr vypočítame priemernú mzdu ku každej položke používanej 

klasifikácie vzdelania. Tu je podmienka súkromnej sféry z dôvodu, že verejná správa sa riadi 

trhovými princípmi v omnoho menšej miere pri stanovovaní svojich miezd a preto nemusia 

byť dobrou aproximáciou produktivity práce. Následne určíme, v ktorej položke klasifikácie 

vzdelania je najvyššia priemerná mzda. K tejto položke je priradená hodnota 100 a pri 

ostatných položkách klasifikácie je hodnota určená podľa podielu miezd k maximu miezd. 

Nakoniec vypočítame indikátor vzdelanostnej úrovne ako priemer týchto hodnôt za celý 

uvažovaný súbor, alebo uvažované členenie (entitu). 

Indikátor vzdelanostnej úrovne 𝑽𝒆 tak vyjadruje percento z maximálnej možnej 

vzdelanostnej úrovne a jeho interpretácia je „vzdelanostná úroveň vo vybranom členení je na 

úrovni 𝑉𝑒 % z maximálnej úrovne vzdelania“.  

Vďaka tomu, že hodnota indikátora vzdelanostnej úrovne je kardinálna a súčasne 

interpretovateľná, aj rozdiel medzi dvoma entitami je interpretovateľný. 
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To sme presne potrebovali dosiahnuť, aby sme mohli ďalej definovať indikátor 

vzdelanostného diferenciálu. Indikátor vzdelanostného diferenciálu má vyjadrovať to, koľko 

stráca, alebo získava región na základe mobility a migrácie. Schválne sme indikátor 

vzdelanostnej úrovne definovali plne všeobecne, aby bol použiteľný s ľubovoľnou klasifikáciou 

vzdelania a súčasne na ľubovoľné entity, teda skupiny osôb. Vzdelanostný diferenciál za dve 

ľubovoľné entity 𝑖 a 𝑗 vypočítame preto ako: 

𝑉𝑖,𝑗 = 𝑉𝑖 − 𝑉𝑗  

, kde 𝑉𝑖,𝑗 je vzdelanostný diferenciál medzi entitami/skupinami osôb 𝑖 a 𝑗, 𝑉𝑖 je indikátor 

vzdelanostnej úrovne v entite 𝑖 a 𝑉𝑗 je indikátor vzdelanostnej úrovne v entite 𝑗. Keďže 

vzdelanostný diferenciál je rozdielom indikátora vzdelanostnej úrovne medzi dvoma 

skupinami osôb, musí byť jasne určené poradie entít, pretože platí vzťah: 𝑉𝑖,𝑗 = −𝑉𝑗,𝑖. Inak 

povedané, pri výpočte vzdelanostného diferenciálu musí byť jasne špecifikované medzi 

ktorými entitami počítame. Aj preto je v štúdii vždy uvedené „vzdelanostný diferenciál medzi 

... a ...“, alebo je rozdiel uvedený v zátvorke. 

Keďže našim cieľom je definovať koľko stráca, alebo získava región z hľadiska vzdelania 

v dôsledku migrácie a mobility, budeme uvažovať o entitách 𝑖 =

𝑜𝑠𝑜𝑏𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑒 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑢 a 𝑗 = 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑦 𝑜𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑒 𝑧 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑢. Pozitívna 

hodnota hovorí o tom, že región získava lepšie vzdelané osoby a naopak záporná hodnota 

hovorí, že región stráca vzdelanostnú úroveň. Ukazovateľ je súčasne interpretovateľný aj 

v zmysle rozdielu v produktivite práce medzi týmito entitami7. 

Indikátor vzdelanostného diferenciálu nám hovorí o rozdiele v štruktúrach vzdelania 

medzi dvomi entitami. Avšak nezohľadňuje početnosti jednotlivých uvažovaných entít. Z tohto 

dôvodu je pri analýze dochádzky za prácou nutné uvažovať aj s hodnotou indikujúcou rozsah 

týchto entít. Na tieto účely bude používané saldo pracovnej mobility vypočítané ako: 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛𝑒𝑗 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝐼𝑒 − 𝐸𝑒

𝑁𝑒
∗ 100 

, kde 𝐼𝑒 je počet pracujúcich prichádzajúcich osôb do danej regionálnej entity 𝑒, 𝐸𝑒 je počet 

pracujúcich odchádzajúcich osôb z danej entity a 𝑁𝑒 je počet trvalo bývajúcich osôb v danej 

 
7 Vzťahy medzi indikátormi a ekonomickou výkonnosťou sú podrobnejšie vymedzené v časti 2.3 
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entite. V niektorých prípadoch je v štúdii toto saldo vyjadrené aj na počte pracujúcich v danej 

entite (𝑁𝑒 je v tomto prípade počet pracujúcich), avšak v tomto prípade je to vždy uvedené. 

 

 

2.2 Metodika výpočtu indikátorov kariérneho diferenciálu 

Rovnako, ako pri vzdelanostnej úrovni, ani pri identifikácii kariéry neexistuje kvantitatívny 

ukazovateľ, ktorý by dokázal zhodnotiť jej úspešnosť. Základným údajom zo SODB 

identifikujúcim kariéru jednotlivých osôb je vykonávané zamestnanie podľa klasifikácie 

zamestnaní. Úloha vývoja indikátorov kariérneho diferenciálu je preto podobná ako pri 

vzdelanostnom diferenciáli. V prvom kroku je nevyhnutné kardinalizovať (spraviť merateľnou) 

klasifikáciu zamestnaní SK ISCO-08. Potrebujeme nájsť kvantitatívny ukazovateľ 

kvantifikovateľný za jednotlivé položky klasifikácie, ktorý by najlepšie hodnotil rozdiely medzi 

nimi. Aj v tomto prípade je najlepšou „proxy“ premennou výška mzdy a to nielen preto, že vo 

veľkej miere korešponduje s úrovňou produktivity práce, ale pri hodnotení kariéry je jedným 

z hlavných ukazovateľov aj pre jednotlivé osoby. 

Najskôr potrebujeme kardinalizovať klasifikáciu zamestnaní:  

1. Za každú obmenu 𝑖 používanej klasifikácie zamestnaní 𝑧 vypočítame priemernú mzdu 

𝑚 v súkromnej sfére8. Výsledkom je diskrétna mzdová funkcia 𝑚(𝑧𝑖) podľa obmien 

klasifikácie zamestnaní 𝑧𝑖: 

𝑚(𝑧𝑖) 

2. Určíme, v ktorom bode (obmene klasifikácie) 𝑧99 dosahuje funkcia 𝑚(𝑧) svoj 99-ty 

percentil. 

3. Vytvoríme funkciu kariéry: 

𝑘(𝑧) = {

      100                , 𝑎𝑘 𝑚(𝑧𝑖) ≥ 𝑚(𝑧99) 

𝑚(𝑧𝑖)

𝑚(𝑧99)
∗ 100, 𝑎𝑘 𝑚(𝑧𝑖) ≤ 𝑚(𝑧99)

 

 

, kde 𝑘(𝑧) je funkcia kariéry priraďujúca každej obmene z použitej klasifikácie zamestnaní 𝑧 

kvantitatívnu úroveň, 𝑚(𝑧𝑖) a 𝑚(𝑧99) sú konkrétne hodnoty zo mzdovej funkcie prislúchajúce 

k obmene 𝑖 a k 99-temu percentilu klasifikácie 𝑧. 

 
8 Pri typicky nepodnikateľských pozíciách sa prihliada aj na nepodnikateľskú sféru. 
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Tu nastáva mierny rozdiel oproti klasifikácii stupňa vzdelania, vzhľadom na to, že sa jedná 

o jemnejšie členenie. V takomto prípade je vhodnejšie za maximálnu hodnotu považovať 99-

ty percentil miezd podľa položiek klasifikácie zamestnaní a všetkým položkám „v horných 1 %“ 

priradiť vo funkcii kariéry hodnotu 100. Je to preto, že niektoré extrémne a málo početné 

kategórie na vrchole rozdelenia by mohli výrazne ovplyvňovať výsledky. Keď sa na to pozrieme 

z praktickej roviny, znamená to, že za najlepší kariérny potenciál nepovažujeme len jednu 

konkrétnu položku klasifikácie, ale top 1 % položiek klasifikácie. Rovnaký postup by mal byť 

zvážený aj pri výpočte vzdelanostného diferenciálu za iné podrobnejšie členenia vzdelania 

(napríklad odbory vzdelania), avšak na účely tejto štúdie to nie je potrebné, keďže sa uvažuje 

so stupňom vzdelania s počtom obmien klasifikácie menším ako 20. 

Následne vypočítame indikátor kariérneho potenciálu  

4. Každému objektu 𝑗 v entite 𝑒 priradíme „hodnotu“ kariéry 𝑘𝑗 z funkcie 𝑘(𝑧) 

5. Indikátor kariérneho potenciálu 𝐾 v entite 𝑒 vypočítame následne ako priemer 

„hodnôt“ kariéry z funkcie kariéry: 

𝐾𝑒 =
∑ 𝑘𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁
 

, kde 𝐾𝑒 je indikátor kariérneho potenciálu v skúmanej entite 𝑒, 𝑘𝑗 je individuálna úroveň 

kariéry zamestnania 𝑗 z funkcie kariéry 𝑘(𝑧) a N je početnosť skúmanej entity 𝑒. 

 

Indikátor kariérneho potenciálu 𝐾𝑒 tak vyjadruje percento z „najlepšej možnej kariéry“ 

a jeho interpretácia je „kariérny potenciál vo vybranom členení je na úrovni 𝐾𝑒 % z najlepšej 

možnej dosiahnuteľnej kariéry“. V niektorých častiach štúdie používame aj označenie 

„indikátor kariérnej úrovne“, a to v prípade, keď skúmanou entitou je skupina osôb a nie 

skupina pracovných miest. Pri regionálnych úrovniach sa jedná o kariérny potenciál regiónu, 

pri charakteristikách jednotlivých osôb (vek, pohlavie a pod.) o kariérnu úroveň jednotlivých 

osôb. 

Vďaka tomu, že hodnota indikátora kariérneho potenciálu je kardinálna a súčasne 

interpretovateľná, aj rozdiel medzi dvoma entitami je interpretovateľný. 

Vďaka tomu môžeme ďalej definovať indikátor kariérneho diferenciálu. Indikátor 

kariérneho diferenciálu má vyjadrovať úroveň o akú je kariérny potenciál v jednom regióne 

vyšší ako v inom. Samozrejme, nemusíme sa obmedziť len na regióny, ale môžeme robiť 
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rozdiely v kariére aj v rôznych ďalších entitách (napríklad vek, pohlavie, vzdelanie, odvetvie 

a i.). 

Kariérny diferenciál za dve ľubovoľné entity 𝑖 a 𝑗 vypočítame preto ako: 

𝐾𝑖,𝑗 = 𝐾𝑖 − 𝐾𝑗  

, kde 𝐾𝑖,𝑗 je kariérny diferenciál medzi entitami/skupinami osôb 𝑖 a 𝑗, 𝐾𝑖 je indikátor kariérneho 

potenciálu/úrovne v entite 𝑖 a 𝐾𝑗 je indikátor kariérneho potenciálu/úrovne v entite 𝑗. Keďže 

kariérny diferenciál je rozdielom indikátora kariérneho potenciálu medzi dvoma entitami, 

musí byť jasne určené poradie entít, pretože platí vzťah: 𝐾𝑖,𝑗 = −𝐾𝑗,𝑖. Inak povedané, pri 

výpočte kariérneho diferenciálu musí byť jasne špecifikované medzi ktorými entitami 

počítame. Aj preto je v štúdii vždy uvedené „kariérny diferenciál medzi ... a ...“, alebo rozdiel 

je uvedený v zátvorke. 

 

Pozitívna hodnota hovorí o tom, že región 𝑖 má vyšší kariérny potenciál ako región 𝑗. 

Interpretovateľná je však aj úroveň tohto rozdielu v percentuálnych bodoch (o koľko 

percentuálnych bodov je región bližšie k najvyššiemu kariérnemu potenciálu).  

 

 

2.3 Metodika výpočtu ekonomického potenciálu vzdelanostného diferenciálu 

Jedným z hlavných inovatívnych prvkov štúdie je vývoj a kvantifikácia ukazovateľa 

ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu. Jeho hlavný význam spočíva 

v kvantifikácii vplyvu mobility pracovných síl podľa vzdelania na ekonomickú výkonnosť 

regiónu (vyjadrenú pridanou hodnotou). 

Výpočet ekonomického potenciálu vzdelanostného diferenciálu (EPVD) za región 𝑖 je 

nasledovný: 

𝐸𝑃𝑉𝐷𝑖 =
∑ 𝑣𝑗

𝑝𝑟𝑖𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖 𝑑𝑜 𝑖
𝑗 − ∑ 𝑣𝑘

𝑜𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖 𝑧 𝑖
𝑘

∑ 𝑣𝑚
𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗ú𝑐𝑖 𝑣 𝑖

𝑚

 

, kde 𝐸𝑃𝑉𝐷𝑖  je ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu v regióne 𝑖, 

∑ 𝑣𝑗
𝑝𝑟𝑖𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖 𝑑𝑜 𝑖

𝑗  je suma individuálnych úrovní vzdelania za všetkých prichádzajúcich do 
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regiónu, ∑ 𝑣𝑘
𝑜𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖 𝑧 𝑖

𝑘  je suma individuálnych úrovní vzdelania za všetkých 

odchádzajúcich z regiónu a ∑ 𝑣𝑚
𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗ú𝑐𝑖 𝑣 𝑖

𝑚  je suma individuálnych úrovní vzdelania za 

všetkých pracujúcich v regióne. 

Na účely tejto štúdie pod prichádzajúcimi do regiónu rozumieme všetkých pracujúcich 

v danom regióne s trvalým pobytom v inom regióne (týmto regiónom môže byť kraj pri 

krajskej analýze, okres pri okresnej analýze), pod odchádzajúcimi z regiónu rozumieme 

všetkých s trvalým pobytom v danom regióne a pracoviskom v inom regióne. 

Tvrdíme, že ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu v regióne 𝒊 je odhadom 

podielu prínosu mobility pracovných síl podľa vzdelania k ekonomickej výkonnosti regiónu 

meranú celkovou pridanou hodnotou v regióne. Keďže sa jedná o kľúčové a prelomové 

tvrdenie, musíme ho dokázať pred jeho používaním. 

Dôkaz: 

Predpoklad: Základným predpokladom tohto tvrdenia je, že mzda je dobrou proxy premennou 

k produktivite práce. Tu nejde o to, aby mzdy korešpondovali v absolútnych hodnotách, ale 

aby korešpondovali v relatívnych hodnotách. Teda skupiny osôb s vyššou mzdou majú vyššiu 

produktivitu práce a naopak a pri porovnaní pomery korešpondujú s pomermi produktivity 

práce.  

Relevantnosť predpokladu: Mzda je významnou súčasťou pridanej hodnoty vyprodukovanej 

či už na úrovni individuálnych osôb, na úrovni podnikov, odvetví, ale aj národného 

hospodárstva. Keďže produktivita práce individuálnej osoby je vlastne jeho vyprodukovanou 

pridanou hodnotou (v danom referenčnom období) a pri skupine osôb je to priemernou 

vyprodukovanou pridanou hodnotou, výška mzdy je vždy dôležitou súčasťou produktivity 

práce. Aj preto je mzda považovaná za dobrú proxy premennú pre produktivitu práce na 

medzinárodnej aj výskumnej úrovni (pri výpočtoch za oblasti, v ktorých nie je možné získať 

produktivitu práce). Ako príklad môžeme uviesť QALI experimentálny indikátor publikovaný 

Eurostatom, ktorý je indikátorom produktivity práce a taktiež sa v jeho výpočte uvažuje 

so mzdou ako proxy premennou pre produktivitu práce.  

Individuálne úrovne vzdelania sú na základe metodiky odhadované ako pomer k maximálnej 

úrovni miezd. To znamená, že za vyššie uvedeného predpokladu platí: 
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𝑉𝑧ť𝑎ℎ 2.3.1 

𝑣𝑗

𝑣𝑖
≈

𝑝𝑝𝑗

𝑝𝑝𝑖
=

𝑝ℎ𝑗

1
𝑝ℎ𝑖

1

=
𝑝ℎ𝑗

𝑝ℎ𝑖
 

, kde 𝑣𝑗  je individuálna úroveň vzdelania pre osobu 𝑗, 𝑣𝑖  pre osobu 𝑖, 

 𝑝𝑝𝑗 je produktivita práce osoby 𝑗, 𝑝𝑝𝑖 produktivita práce osoby 𝑖, 

 𝑝ℎ𝑗 je pridaná hodnota vyprodukovaná osobou 𝑗 a 𝑝ℎ𝑗 osobou 𝑗. 

Ďalej vždy pri aplikácii tohto predpokladu vo vzťahoch používame symbol ≈, ktorý vyjadruje 

„je odhadom“. 

Keďže sa bavíme o individuálnych vzdelanostných úrovniach na úrovni jednotlivých osôb, tak 

produktivita práce je súčasne nimi vytvorenou pridanou hodnotou. 

Potrebujeme ďalej ukázať, že na základe vyššie uvedeného predpokladu za ľubovoľné 4 osoby 

(𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙) platí: 

𝑉𝑧ť𝑎ℎ 2.3.2 

𝑣𝑗 + 𝑣𝑖

𝑣𝑘+𝑣𝑙
≈

𝑝𝑝𝑗 + 𝑝𝑝𝑖

𝑝𝑝𝑘+𝑝𝑝𝑙
 

To je v skutočnosti jednoduché. Vzdelanostnú úroveň ľubovoľnej osoby 𝑚 môžeme totiž 

na základe 𝑉𝑧ť𝑎ℎ𝑢 2.3.1 vyjadriť prostredníctvom ľubovoľnej inej osoby 𝑖 ako: 

𝑉𝑧ť𝑎ℎ 2.3.3 

𝑣𝑚 ≈
𝑣𝑖 ∗ 𝑝𝑝𝑚

𝑝𝑝𝑖
 

Po dosadení 𝑉𝑧ť𝑎ℎ𝑢 2.3.3 do 𝑉𝑧ť𝑎ℎ𝑢 2.3.2 dostávame: 

𝑉𝑧ť𝑎ℎ 2.3.4 

𝑣𝑗 + 𝑣𝑖

𝑣𝑘+𝑣𝑙
≈

𝑣𝑗 ∗ 𝑝𝑝𝑗

𝑝𝑝𝑗
+

𝑣𝑗 ∗ 𝑝𝑝𝑖

𝑝𝑝𝑗

𝑣𝑗 ∗ 𝑝𝑝𝑘

𝑝𝑝𝑗
+

𝑣𝑗 ∗ 𝑝𝑝𝑙

𝑝𝑝𝑗

=
𝑝𝑝𝑗 + 𝑝𝑝𝑖

𝑝𝑝𝑘+𝑝𝑝𝑙
 

, čím je platnosť vzťahu 𝑉𝑧ť𝑎ℎ𝑢 2.3.2 dokázaná. Toto môžeme ďalej zovšeobecniť na 

ľubovoľný počet sčítancov a platí: 



   
 

30 
 

 

𝑉𝑧ť𝑎ℎ 2.3.5 

∑ 𝑣𝑗𝑚

∑ 𝑣𝑖𝑛
≈

∑ 𝑝𝑝𝑗𝑚

∑ 𝑝𝑝𝑖𝑛
=

∑ 𝑝ℎ𝑗𝑚

∑ 𝑝ℎ𝑖𝑛
 

Jedinou podmienkou pre platnosť tohto vzťahu je to, aby sčítavané hodnoty v čitateli na ľavej 

strane rovnice boli za rovnaké osoby ako sčítavané osoby v čitateli na pravej strane vzťahu. To 

isté platí aj o menovateľoch (osoby nemusia byť totožné s čitateľom zlomku, ale musia byť 

totožné v menovateľoch). Keďže stále sa bavíme o individuálnych osobách, tak vzťah platí aj 

pre pridanú hodnotu (ktorá je produktivitou práce danej osoby). Z toho už jednoducho 

ukážeme platnosť tvrdenia: 

𝑉𝑧ť𝑎ℎ 2.3.6 

 

𝐸𝑃𝑉𝐷𝑖 =
∑ 𝑣𝑗

𝑝𝑟𝑖𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖 𝑑𝑜 𝑖
𝑗 − ∑ 𝑣𝑘

𝑜𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖 𝑧 𝑖
𝑘

∑ 𝑣𝑚
𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗ú𝑐𝑖 𝑣 𝑖

𝑚

≈ 

≈
∑ 𝑝ℎ𝑗

𝑝𝑟𝑖𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖 𝑑𝑜 𝑖
𝑗 − ∑ 𝑝ℎ𝑘

𝑜𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖 𝑧 𝑖
𝑘

∑ 𝑝ℎ𝑚
𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗ú𝑐𝑖 𝑣 𝑖

𝑚

= 

=
𝑃𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖𝑐ℎ − 𝑃𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑖𝑐ℎ

𝑃𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖
 

, čo bolo treba dokázať ∎.  

Ukázali sme si teda, že za daného predpokladu je ekonomický potenciál vzdelanostného 

diferenciálu odhadom podielu rozdielu medzi pridanou hodnotou realizovanou 

prichádzajúcimi osobami do kraja a odchádzajúcimi osobami z kraja na celkovom objeme 

vyprodukovanej pridanej hodnoty v regióne.  

Na základe tejto definície a aproximácie môže ukazovateľ nadobúdať hodnoty z intervalu 

(−∞, 1⟩, resp. v percentách (−∞ ,100 ⟩. Maximálnu hodnotu 100 % nadobúda v prípade, ak 

všetci pracujúci v regióne sú z iných regiónov a súčasne žiadna osoba z regiónu neodchádza. 

Táto hraničná hodnota je samozrejme len hypotetická a v podmienkach SR neexistuje jediná 

obec, okres, kraj, v ktorom by pracovali len prichádzajúci a žiadne osoby z regiónu 

neodchádzali. Podstatné je však vysvetlenie skutočnosti, prečo v záporných hodnotách môže 
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ísť ukazovateľ aj pod -100 %. Takáto situácia nastáva v prípade, keď z regiónu odchádza 

výrazne viac osôb (s vyššou vzdelanostnou úrovňou), ako v regióne pracuje. To znamená, že 

región prichádza o väčší potenciál ako v súčasnosti má. V skutočnosti však na úrovni krajov je 

vo všetkých prípadoch v rozmedzí (−100,100) percent. Na úrovni okresov je pod úrovňou -100 

len v dvoch prípadoch (Košice – okolie a Poltár). Na úrovni obcí sa vyskytuje viacero hodnôt 

nižších ako -100. Jedná sa predovšetkým o malé obce, z ktorých odchádza výrazne viac osôb 

ako je počet pracujúcich v obci. 

Mohli by sme ďalej analogicky ukázať, že tento príspevok k pridanej hodnote je súčasne 

rovnako dobrým odhadom príspevku k regionálnemu HDP, keďže pridaná hodnota je hlavnou 

zložkou HDP. Podstatné na naše účely je, že ukazovateľ ekonomický potenciál 

vzdelanostného diferenciálu skutočne spája vzdelanostnú úroveň osôb a mobilitu pracovných 

síl a ich percentuálny vplyv na celkovú ekonomickú výkonnosť regiónu. 

 

2.4 Zdroje dát, identifikácia dochádzky a migrácie 

Predkladaná analýza sa zaoberá dochádzkou obyvateľstva za prácou, migráciou a ich 

vzdelanostnou úrovňou. Preto je dôležité charakterizovať pohyb obyvateľstva medzi 

jednotlivými regionálnymi štatistickými územnými jednotkami na rôznej hierarchickej úrovni. 

Pre potreby tejto analýzy bude hierarchická úroveň v členení na kraje (RŠÚJ 3), okresy (LŠÚJ 

1) a obce (LŠÚJ 2), t. j. úrovne NUTS 3, LAU 1 (NUTS 4) a LAU 2 (NUTS 5). Na úrovni okresov 

budú mestské okresy Bratislavy a Košíc agregované na úroveň katastrálnych hraníc týchto 

dvoch miest. 

Do analýzy tak na úrovni regionálnych štatistických územných jednotiek vstupuje: 

• 8 krajov, 

• 70 okresov + 2 mestá (Bratislava a Košice), ktoré tvoria agregát zložený z vnútorných 

mestských okresov, 

• 2 927 obcí na úrovni LAU 2, pričom celkový počet obcí bez mestských častí Bratislavy 

(17) a Košíc (22), vrátane Bratislavy a Košíc ako celku je 2 890. 

Existujú tri základné kategórie pohybov obyvateľstva, a to prirodzený pohyb, sociálno-

ekonomický pohyb a mechanický pohyb. Práve mechanický pohyb v sebe zahŕňa všetky 

priestorové presuny obyvateľstva bez ohľadu na vzdialenosť, dĺžku trvania, účel pohybu a 
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ďalšie charakteristiky. V zásade je možné identifikovať štyri typy mechanických priestorových 

pohybov9:  

• Migrácia (sťahovanie) obyvateľstva - ide o taký pohyb obyvateľstva, pri ktorom sa 

mení trvalé bydlisko, bez ohľadu na to, či ide o sťahovanie v rámci určitých sídiel alebo 

medzištátne sťahovanie.  

• Dočasné zmeny pobytu sú zmeny bydliska na určitý vymedzený čas a zároveň sa miesto 

trvalého bydliska nemení.  

• Dochádzka do zamestnania je taký pohyb ekonomicky aktívnych obyvateľov, kedy sa 

pracovníci musia premiestniť z miesta bydliska na miesto výkonu zamestnania.  

• Nepravidelné dočasné pohyby obyvateľstva, ktoré sa viažu na rekreáciu, cestovný 

ruch, nákupy a služby a podobne. Spoločným znakom tohto pohybu je nepravidelnosť. 

Z vyššie uvedených typov mechanických priestorových pohybov sú predmetom 

predkladanej analýzy migrácia (sťahovanie) obyvateľstva a dochádzka do zamestnania. 

Zdrojom údajov sú datasety zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej len „SODB 

2021“) a zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (ďalej len „SODB 2011“). 

Základnou štatistickou jednotkou pre potreby predkladanej analýzy je obyvateľ – 

respondent SODB 2021. 

 

Dochádzka do zamestnania 

Hlavným zdrojom údajov o dochádzke do zamestnania je SODB (2011 a 2021).  

Základnou štatistickou jednotkou za účelom identifikácie dochádzky do zamestnania je 

obyvateľ, ktorého súčasná ekonomická aktivita (kód položky ukazovateľa: DA8645) je 

charakterizovaná príznakom „Pracujúci (okrem dôchodcov)“ alebo príznakom „Pracujúci 

dôchodca“ (ďalej len „obyvateľ dochádzajúci do zamestnania“). 

Pod termínom „dochádzka do zamestnania“ sa rozumie proces cestovania medzi 

bydliskom a miestom výkonu zamestnania. Súčasne obyvateľ dochádzajúci do zamestnania 

 
9 MARYÁŠ J., VYSTOUPIL J., a kol. Ekonomická geografie I. Brno : Masarykova univerzita, 2001. s. 156. ISBN 80-210-2595-6. 
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musí prekročiť hranice regionálnej štatistickej územnej jednotky. Skúmané regionálne 

štatistické územné jednotky pri dochádzke do zamestnania sú obec, okres a kraj. 

Kým miesto výkonu zamestnania je exaktný ukazovateľ, metodickým problémom sa stáva 

určenie bydliska obyvateľa dochádzajúceho do zamestnania. Jednou z možností, ktorú 

poskytujú údaje zo SODB 2021 a 2011 je „trvalý pobyt“ obyvateľa. Tento termín je však 

v značnej miere administratívny a nemusí reflektovať reálne miesto, kde sa daná osoba 

nachádza a odkiaľ dochádza do práce. Je nevyhnutné sledovať aj účel analýzy. V prípade 

identifikácie mechanickej dochádzky za prácou a každodenných tokov medzi regiónmi je 

relevantnejšie porovnávať súčasný a trvalý pobyt. Analýza tohto mechanického pohybu je 

predmetom kapitoly 6, kde sa pri dochádzke za prácou uvažuje porovnanie súčasného pobytu 

a pracoviska. Na druhej strane, pokiaľ je našim cieľom určiť „stratu a zisk“ regiónu v dôsledku 

mobility pracovných síl, je relevantnejšie uvažovať o porovnaní trvalého bydliska a pracoviska. 

Množstvo osôb si totiž po odchode pracovať do iného regiónu nemení trvalý pobyt, len 

súčasný pobyt (z rôznych dôvodov, nedostatočné finančné prostriedky na vlastnú 

nehnuteľnosť v regióne pracoviska, dočasnosť pôsobenia v regióne a pod.). Pri porovnaní 

súčasného pobytu a pracoviska by sme tak reálne nemohli relevantne identifikovať koľko osôb 

a s akým vzdelaním región stráca a získava. Vo všetkých častiach venovaným 

medziregionálnemu úniku mozgov a vzdelanostnému diferenciálu sa preto uvažuje 

s porovnaním trvalého bydliska a pracoviska. 

Z regionálneho hierarchického hľadiska v kapitole 6 venovanej dochádzke preto budú 

charakterizované nasledovné typy dochádzky za prácou: 

Dochádzka medzi obcami – nastáva, keď má obyvateľ dochádzajúci do zamestnania 

odlišný kód obce, v ktorej má miesto výkonu zamestnania (kód položky ukazovateľa: 

DA8668) od kódu obce, v ktorej má obyvateľ súčasný pobyt (LAU2) (kód položky 

ukazovateľa: DA8562), 

Dochádzka medzi okresmi – nastáva, keď má obyvateľ dochádzajúci do zamestnania 

odlišný kód okresu, v ktorom má miesto výkonu zamestnania (kód položky ukazovateľa: 

DA8666) od kódu okresu, v ktorom má obyvateľ súčasný pobyt (LAU1) (kód položky 

ukazovateľa: DA8560), 
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Dochádzka medzi krajmi – nastáva, keď má obyvateľ dochádzajúci do zamestnania 

odlišný kód kraja, v ktorom má miesto výkonu zamestnania (kód položky ukazovateľa: 

DA8664) od kódu kraja, v ktorom má obyvateľ súčasný pobyt (NUTS3) (kód položky 

ukazovateľa: DA8558). 

 

Pracovná migrácia 

Hlavným zdrojom údajov o pracovnej migrácii je SODB 2011 a 2021.  

Základnou štatistickou jednotkou za účelom identifikácie migrácie za prácou je obyvateľ. 

Pri analýze migrácie sa bude operovať so všetkými skupinami obyvateľov, lebo všetky 

priestorové migračné pohyby majú do budúcna vplyv na trh práce. 

Z hľadiska evidencie migrácie je už niekoľko desaťročí zaužívaná metodika pri ktorej sa 

sleduje „trvalý pobyt“ migrujúceho obyvateľa. Najčastejšie sa na tento účel využívalo Hlásenie 

o sťahovaní (Obyv 5- 12), resp. výsledky cenzu. Z toho vyplýva, že hlavný spôsob evidencie 

vnútornej migrácie je striktne vymedzený ako zmena obce trvalého pobytu prisťahovaním z 

inej obce Slovenskej republiky, pričom zadefinovanie metodiky na evidencie tohto typu 

migrácie vychádza aj priamo zo zadania projektu. Vďaka tomu je síce migrácia jednoznačne 

definovaná, problémom však zostáva, že miesto, kde má osoba trvalý pobyt, sa nemusí 

zhodovať s miestom jej súčasného pobytu (resp. obvyklého pobytu podľa SODB 2011). Veľká 

časť faktických zmien miesta pobytu tak zostáva skrytá pod rôznymi formami neevidovanej 

migrácie. 

Z regionálneho hierarchického hľadiska preto budú charakterizované nasledovné typy 

migrácie: 

Migrácia medzi okresmi – nastáva, keď má obyvateľ odlišnú časť kódu obce 

(pomocou ktorého je možné obec zaradiť do príslušného okresu) v ktorej mal trvalý 

pobyt rok pred sčítaním (kód položky ukazovateľa: DB0734) od časti kódu obce 

(pomocou ktorého je možné obec zaradiť do príslušného okresu), v ktorej má obyvateľ 

trvalý pobyt (kód položky ukazovateľa: DA8536). 

Migrácia medzi krajmi –nastáva, keď má obyvateľ odlišnú časť kódu obce (pomocou 

ktorého je možné obec zaradiť do príslušného kraja) v ktorej mal trvalý pobyt rok pred 

sčítaním (kód položky ukazovateľa: DB0734) od časti kódu obce (pomocou ktorého je 
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možné obec zaradiť do príslušného kraja), v ktorej má obyvateľ trvalý pobyt (kód položky 

ukazovateľa: DA8536). 

2.5 Metodika tvorby pracovných mikroregiónov 

Pracovné mikroregióny sú vytvárané od regionálnych centier zamestnanosti na úrovni 

obcí. Cieľom je vytvoriť homogénne spojité územné celky na základe pohybu pracujúcich za 

prácou tak, aby bola minimalizovaná medziregionálna dochádzka a maximalizovaná 

vnútroregionálna dochádzka. V prvom kroku sú identifikované regionálne centrá, resp. centrá 

mikroregiónov. Centrá mikroregiónov sú identifikované na základe dvoch podmienok, 

z ktorých aspoň jedna musí byť splnená.  

Týmito podmienkami sú:  

1. viac ako 7 000 dochádzajúcich zamestnancov do obce, 

2. kladné saldo dochádzajúcich zamestnancov, aspoň 1 000 obyvateľov s miestom výkonu 

v práce v obci a aspoň 5 000 pracujúcich so súčasným pobytom v obci. 

Špecifikácia podmienok vychádza z analýzy metropolitných oblastí, ktorá bola predmetom 

štúdie, ktorú v Českej republike realizoval Maier a kol. v roku 2007. Prvým krokom pri 

identifikácii metropolitných oblastí bola prioritná identifikácia centier. Autori vychádzali z 

troch základných kritérií:  

1. minimálny počet 1 000 pracovných miest v danom centre,  

2. pozitívne dochádzkové saldo daného centra, 

3. populácia v centre väčšia počas dňa ako počas noci.10 

Bod 3. však bol pre potreby predkladanej analýzy vynechaný, keďže sme nedisponovali 

informáciami o počte študentov, ktorí sa počas dňa v regionálnych centrách nachádzajú. 

Problém pri takomto spôsobe výberu regionálnych centier v podmienkach SR bol, že ani 

niektoré mestá nad 50 tis. obyvateľov sa medzi regionálne centrá nedostali. Následne bol 

stanovený limit 7 000 dochádzajúcich bez ohľadu na to, či má dané regionálne centrum 

pozitívne migračné saldo, a to z dôvodu, aby medzi regionálne centrá patrili všetky mestá nad 

50 tis. obyvateľov. 

 
10 MAIER, K., DRDA, F., MULÍČEK, O., SÝKORA, L. (2007). Dopravní dostupnost funkčních městských regionů a 
urbanizovaných zón v České republice. Urbanismus a územní rozvoj, 10(3), 75-80. 
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Súčasne bolo potrebné určiť aj minimálny počet pracujúcich z danej obce. V podmienkach 

SR sa častokrát stretávame s tým, že významné priemyselné podniky sú umiestnené v menších 

obciach, ktoré sú lokalizované v zázemí veľkých miest. V mnohých prípadoch tak nastávala 

situácia, že počet dochádzajúcich bol vyšší ako celkový počet obyvateľov obce.  

Veľkostné kritériá bývajú nastavené rôznorodo a subjektívne. Pri štyroch skúmaných 

štátoch z hľadiska ich špecifikácie regionálnych centier bolo stanovené veľkostné kritérium 

podľa počtu obyvateľov, ktoré sa pohybovalo od 2,5 tis. po 100 tis. Päť skúmaných štátov malo 

kritérium počet pracovných miest, resp. kombinované kritérium s počtom obyvateľov. Počet 

pracovných miest v regionálnom centre sa v týchto štátoch pohyboval od 1 tis. po 20 tis.11 Na 

základe uvedených zistení sme zvolili kritériá, ktoré rešpektovali populačnú veľkosť SR. 

Samotná tvorba mikroregiónov spočíva v postupnom zatrieďovaní obcí nachádzajúcich sa 

v susedstve mikroregiónov na základe objemu dochádzky za prácou obyvateľov týchto obcí do 

jednotlivých existujúcich mikroregiónov. To zabezpečuje postupný organický rast 

mikroregiónu smerom od regionálneho centra zamestnanosti, čo je výrazne odlišný spôsob 

kategorizácie obcí oproti obvykle používaným klasifikačným postupom vychádzajúcich zo 

stanovenej sady parametrov popisujúcich daný územný celok, na základe ktorých je následne 

zaradený do väčšieho celku. Týmto algoritmom je zabezpečené, aby bol mikroregión ucelený 

a ohraničený. 

Pri zatrieďovaní obcí môže dôjsť k situácií, kedy je obec na základe pracovnej dochádzky 

priradená k regiónu, s ktorým v danom momente bezprostredne nesusedí. S takto 

identifikovanou „enklávou“ vyskytujúcou sa na hranici medzi k nej neprislúchajúcimi 

mikroregiónmi a nezaradenými obcami pracuje algoritmus špecificky. 

Pri obciach, ktoré algoritmus nedokázal zaradiť do niektorého susedného mikroregiónu 

(enklávy), bol opakovaný nasledovný postup:  

1. identifikácia obcí v susedstve existujúcich mikroregiónov 

a. kontrola existencie enkláv 

b. pokiaľ existujú enklávy dotýkajúce sa k nim prislúchajúcemu mikroregiónu: 

i. identifikujeme obce susediace s enklávou 

 
11 TÓTH, V. 2014. Teoretické prístupy k identifikácii vnútornej štruktúry funkčných mestských regiónov na 
Slovensku. In Geografický časopis, vol. 66, no.4, pp. 363-381. ISSN 0016-7193. 
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ii. rušíme status enklávy pre danú obec z ktorej sa stáva člen mikroregiónu 

2. výpočet dochádzky susediacich obcí do v danej fáze cyklu existujúcich mikroregiónov 

3. priradenie obcí k mikroregiónom, do ktorých dochádza najväčší počet pracujúcich 

4. identifikácia nových enkláv 
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3 Vzdelanostný diferenciál 

V kapitole je aplikovaná vyvinutá metodika indikátora vzdelanostnej úrovne 

a vzdelanostný diferenciál na údaje zo SODB 2011 a 2021 a analyzovaná vzdelanostná úroveň 

a vzdelanostný diferenciál v rôznych regionálnych členeniach, ako aj podľa demografických 

charakteristík obyvateľstva. 

3.1 Vzdelanostná úroveň obyvateľstva SR 

3.1.1 Národná vzdelanostná úroveň 

Vzdelanostná úroveň v SR rastie. Indikátor vzdelanostnej úrovne obyvateľstva je na úrovni 

70, čo znamená, že osoby dosahujú v priemere 70 % maximálnej možnej vzdelanostnej 

úrovne. Táto hodnota vzrástla od roku 2011 o 2 p. b. Tu si je potrebné uvedomiť, že do tejto 

hodnoty sú zahrnuté všetky osoby s trvalým pobytom v SR vrátane mladistvých, ktorí ešte 

nedosiahli svoju plnú úroveň vzdelania. Preto je zaujímavý pohľad na osoby podľa 

ekonomickej aktivity. Pod priemernou vzdelanostnou úrovňou v SR sa nachádzajú 

nezamestnaní a nepracujúci dôchodcovia s približne rovnakou vzdelanostnou úrovňou (66). 

Graf č. 3-1: Indikátor vzdelanostnej úrovne podľa ekonomickej aktivity 2011, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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Najvzdelanejšie osoby sú na materskej 

Výraznejšie nad priemernou republikovou úrovňou vzdelania sa nachádzajú pracujúci o 6 

p. b. bližšie k maximálnej úrovni vzdelania, ale predovšetkým osoby na materskej a rodičovskej 

dovolenke s indikátorom vzdelanostnej úrovne 85. Práve úroveň vzdelania v tejto kategórii 

najvýraznejšie vzrástla oproti roku 2011 a v súčasnosti tak na materskú a rodičovskú 

dovolenku odchádzajú stále vzdelanejšie osoby. Môže za to samozrejme aj legislatíva 

zvyšujúca maximálnu sumu materského a zjednodušenie pravidiel pre „otcovskú dovolenku“. 

V roku 2011 bolo zo všetkých osôb v tejto kategórii len 2 % mužov, dnes je to takmer 10 %. 

Môžeme tu však sledovať viacero ďalších zaujímavých skutočností. Jedine pri kategórii 

pracujúcich dôchodcov poklesla úroveň vzdelania za ostatných 10 rokov. V roku 2011 mali 

dokonca pracujúci dôchodcovia vyššiu úroveň vzdelania ako ostatní pracujúci, to však už 

v súčasnosti neplatí.  

V ďalšej analýze už nebudeme ďalej odlišovať pracujúcich dôchodcov a budú spolu 

s ostatnými pracujúcimi v jednej kategórii. Pod dôchodcami budeme ďalej rozumieť len 

nepracujúcich dôchodcov. 

Ženy sú vzdelanejšie 

Celková vzdelanostná úroveň žien bola v roku 2021 na hodnote 71, čo je o 1 p. b. viac ako 

u mužov. Výraznejšie rozdiely v prospech žien sú v členení podľa ekonomickej aktivity, kde 

majú nezamestnané ženy vyššiu vzdelanostnú úroveň ako nezamestnaní muži, v priemere o 2. 

p. b. a takisto pracujúce ženy v priemere o 3 p. b. vyššiu úroveň ako pracujúci muži. 
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Graf č. 3-2: Indikátor vzdelanostnej úrovne podľa pohlavia a ekonomickej aktivity v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

Mladí sú vzdelanejší 

Vo všeobecnosti majú mladšie generácie vyššiu vzdelanostnú úroveň. Tu je však potrebné 

mať na pamäti odlišnú dostupnosť vysokoškolského vzdelania v minulosti. 

Graf č. 3-3: Indikátor vzdelanostnej úrovne podľa veku v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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Starší muži sú výrazne vzdelanejší 

Pokles vzdelanostnej úrovne s narastajúcim vekom je mierne odlišný pri zástupcoch 

pohlaví. Mladšie ženy sú výrazne vzdelanejšie ako muži, keďže v kategóriách do 34 rokov je 

rozdiel vzdelanostnej úrovne v prospech žien na úrovni 6 p. b. S pribúdajúcim vekom sa tento 

rozdiel medzi pohlaviami znižuje, až sa napokon pri vekovej kategórii 60 – 64 rokov 

vzdelanostná úroveň vyrovná. Vo vyšších vekových kategóriách potom dominujú muži, keď 

napríklad vo vekovej kategórii 95 a viac rokov činí rozdiel vzdelanostnej úrovne až 12 p. b. 

v prospech mužov. To je možné sčasti vysvetliť odlišným spoločenským postavením mužov 

a žien v minulom storočí (režime). 

Graf č.  3-4: Indikátor vzdelanostnej úrovne podľa veku a pohlavia v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

Špecialisti výrazne nadpriemerní 

Vzdelanostná úroveň hlavnej triedy zamestnaní 5 Pracovníci v službách a obchode 

dosahuje úroveň celoslovenského priemeru (70). Nadpriemerne vzdelaní zamestnanci sú v 

hlavných triedach 4 až 1, najvýraznejšie medzi Špecialistami. Naopak, pod priemerom sú 

hlavné triedy 6 až 9. 
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Graf č.  3-5: Indikátor vzdelanostnej úrovne podľa hlavných tried klasifikácie zamestnaní v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

Najvzdelanejšie skupiny zamestnaní  

Maximálnu možnú vzdelanostnú úroveň mali v roku 2021 tri skupiny zamestnaní, a to 

vysokoškolskí učitelia, veterinárni lekári a lekári. Len o 1 p. b. nižšiu vzdelanostnú úroveň badať 

v skupinách Učitelia v stredných školách, Špecialisti v oblasti práva a Dôstojníci ozbrojených 

síl. V týchto skupinách je vzdelanie priam nutným predpokladom k výkonu daného 

zamestnania. 

Z pohľadu pohlavia nájdeme výraznejšie odlišnosti vo vzdelanostnej úrovni v niektorých 

skupinách zamestnaní. Výrazne vyššiu vzdelanostnú úroveň majú muži napríklad v skupine 

zamestnaní Odborní pracovníci v oblasti finančníctva, poisťovníctva, ostatných finančných 

služieb a matematiky, kde je to 6 p. b. (muži 89, ženy 83).  

Na opačnej strane spektra sa nachádzajú skupiny zamestnaní, v ktorých majú výraznejšie 

vyššiu úroveň vzdelania ženy. Takými sú napríklad Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej 

medicíny, kde je to 10 p. b. (ženy 88, muži 78); Odborní pracovníci vo verejnej správe s 

rozdielom 7 p. b. (ženy 88, muži 81). 
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Graf č.  3-6: Indikátor vzdelanostnej úrovne podľa skupín zamestnaní v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

3.1.2 Krajská vzdelanostná úroveň 

Bratislavský kraj podľa očakávaní lídrom 

Vzdelanostná úroveň obyvateľov Bratislavského kraja je najvyššia spomedzi všetkých 

krajov SR, v roku 2021 dosiahla hodnotu 77, čo je hodnota o 7 p. b. vyššia úroveň ako hodnota 

celoslovenského priemeru. Všetky ostatné kraje SR dosiahli v roku 2021 vzdelanostnú úroveň 

nižšiu, nanajvýš rovnú priemeru SR. To len potvrdzuje postavenie Bratislavy ako hlavného 

mesta a ekonomického a vzdelanostného centra republiky. Pozitívom je určite nárast 

vzdelanostnej úrovne obyvateľstva každého z krajov od realizácie posledného sčítania v roku 

2011. 
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Graf č.  3-7: Indikátor vzdelanostnej úrovne v krajoch SR podľa trvalého bydliska v rokoch 2011 a 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

3.1.3 Okresná vzdelanostná úroveň 

Južné Slovensko podpriemerné 

Ak sa bližšie pozrieme na vzdelanostnú úroveň obyvateľstva v členení podľa okresov SR, 

tak môžeme konštatovať, že okresmi s najvyššou vzdelanostnou úrovňou sú okresy Bratislava 

I až V (na účely tejto analýzy chápané ako 1 celok) s hodnotou 80, čo znamená, že osoby 

dosahujú v priemere 80 % maximálnej možnej vzdelanostnej úrovne. Za bratislavskými 

okresmi nasledujú košické, kde dosiahla vzdelanostná úroveň hodnotu nižšiu o 5 p. b. Medzi 

okresy s vyššou vzdelanostnou úrovňou patria aj Senec (74), Banská Bystrica (74), Zvolen (73) 

a Pezinok (73). 

Iba štvrtina okresov má nadpriemernú vzdelanostnú úroveň 

Vo všeobecnosti však platí, čo je zrejmé aj z nasledujúcej mapky, že okresy, ktoré sú 

zároveň sídlom krajského mesta, majú vzdelanostnú úroveň nad úrovňou celoslovenského 

priemeru (70). Zaujímavosťou je takisto situácia na východe republiky, kde iba 3 okresy 

(Košice, Prešov a Humenné) dosahujú hodnotu vzdelanostnej úrovne priemeru SR alebo 

vyššiu. Vo všeobecnosti takisto platí, že severnejšie okresy majú vyššiu vzdelanostnú úroveň 

ako okresy na južnom Slovensku. Medzi okresy s najnižšou vzdelanostnou úrovňou patria 

napríklad Rimavská Sobota, Revúca a Kežmarok (zhodne po 65). 
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Obrázok č.  3-1: Indikátor vzdelanostnej úrovne v okresoch SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

Muži zaostávajú aj na okresnej úrovni 

Okresná vzdelanostná úroveň s prihliadnutím na pohlavie vykazuje totožné črty ako 

celoslovenská úroveň, to znamená, že ženy sú vzdelanejšie a to dokonca vo všetkých 79 

okresoch. Najmenší rozdiel vo vzdelanostnej úrovni žien a mužov zaznamenali napríklad 

okresy Liptovský Mikuláš, Zvolen, Košice, Veľký Krtíš a Snina, menej ako 1 p. b. v prospech žien. 

Naopak v severných okresoch Námestovo (3,5 p. b.), Levoča (2,5 p. b.), Stará Ľubovňa 

(2,4 p. b.), Bytča (2,3 p. b.) a Tvrdošín (2,3 p. b.) bol medzi pohlaviami najvyšší rozdiel v úrovni 

vzdelania v prospech žien. 

 

3.1.4 Vzdelanostná úroveň v obciach 

Nadpriemernú vzdelanostnú úroveň má len približne 12 % obcí 

Nasledovná mapka zobrazuje vzdelanostnú úroveň podľa obcí. Na prvý pohľad je zrejmé, 

že medzi obcami s najnižšou vzdelanostnou úrovňou prevládajú obce, ktoré sú situované na 

južnom Slovensku. Najvýraznejšie zaostávajú obce z okresov Revúca, Rimavská Sobota, 

Komárno, Veľký Krtíš a Lučenec. V okrese Revúca má až 57 percent obcí vzdelanostnú úroveň 
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do hodnoty 62 (najbledšia farba na mape). V okrese Rimavská Sobota je podiel takýchto obcí 

44 %. 

Vzdelanostnú úroveň nad hodnotou celoslovenského priemeru má iba 12 % obcí. Podľa 

očakávania a predošlých konštatovaní sa jedná hlavne o väčšie obce, keďže sem patria všetky 

krajské mestá a takmer 50 okresných (zo 72). Medzi obce s najvyššou vzdelanostnou úrovňou 

patria napríklad: Bratislava, Donovaly, Miloslavov, Špania Dolina, Rovinka, Marianka, 

Chorvátsky Grob. 

Medzi obce s najnižšou vzdelanostnou úrovňou patria menšie obce z okresu Rimavská 

Sobota; Sútor, Kesovce, Dulovo, Radnovce. Na posledných priečkach možno takisto nájsť aj 

obce s obyvateľstvom z marginalizovaných komunít, a to: Lomnička, Jurské, Chminianske 

Jakubovany, Žehra, Jarovnice a Bystrany. 

Obrázok č.  3-2: Indikátor vzdelanostnej úrovne v obciach SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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3.2 Vzdelanostný diferenciál v regiónoch SR 

3.2.1 Krajský vzdelanostný diferenciál 

Len Košický kraj získava viac vzdelanejších zamestnancov ako stráca 

Vzdelanostný diferenciál prichádzajúcich a odchádzajúcich je na krajskej úrovni kladný iba 

v Košickom kraji. To znamená, že do tohto kraja prichádza vzdelanejšie obyvateľstvo, ako 

z neho odchádza. Prichádzajúcich treba chápať ako pracujúce osoby s pracoviskom v kraji a 

s trvalým pobytom mimo kraja, odchádzajúcich naopak. Najvyšší vzdelanostný diferenciál je 

u prichádzajúcich a odchádzajúcich z Trenčianskeho kraja, kde majú odchádzajúci vyššiu 

úroveň vzdelania o 5 p. b. Saldo pracovnej mobility v pomere k počtu pracujúcich v tomto kraji 

však činí iba 6 %, čo zmierňuje výsledný negatívny efekt. Vyššie záporné saldo mobility majú 

až tri ďalšie kraje a to Prešovský, Nitriansky a Trnavský kraj. Kladné saldo na počte pracujúcich 

má spomedzi krajov SR iba Bratislavský kraj, kde tvorí približne 30 % pracovnej sily 

a potvrdzuje tak status administratívneho, ekonomického a vzdelanostného centra Slovenska. 

Graf č.  3-8: Vzdelanostný diferenciál prichádzajúcich a odchádzajúcich a saldo pracovnej mobility na počte pracujúcich v 
krajoch SR v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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Vyššiu úroveň trvalo bývajúceho obyvateľstva ako migrujúceho obyvateľstva má len 

Bratislavský kraj. 

Vo všetkých krajoch SR okrem Bratislavského platí, že vzdelanostná úroveň trvalo 

bývajúceho a pracujúceho obyvateľstva je nižšia ako u prichádzajúcich do a odchádzajúcich 

z kraja. V Žilinskom a Košickom kraji majú prichádzajúci do kraja najvyšší vzdelanostný 

diferenciál oproti trvalo bývajúcemu obyvateľstvu a to na úrovni 4,4 p. b.. Najmarkantnejší 

rozdiel vo vzdelanostnej úrovni odchádzajúcich a trvalo bývajúceho obyvateľstvo 

zaznamenáva Trenčiansky a Žilinský kraj (indikátor vzdelanostnej úrovne vyšší o 6,9 p. b. pri 

odchádzajúcich). V Bratislavskom kraji je situácia opačná, trvalo bývajúce a pracujúce 

obyvateľstvo má vyššiu vzdelanostnú úroveň, aj v porovnaní s prichádzajúcimi (o 0,8 p. b.), aj 

s odchádzajúcimi (0,4 p. b.). 

Graf č.  3-9: Vzdelanostný diferenciál prichádzajúcich a trvalo bývajúcich a odchádzajúcich a trvalo bývajúcich v krajoch SR 
v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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3.2.2 Okresný vzdelanostný diferenciál 

Vo väčšine okresov sú vzdelanejší odchádzajúci 

Iba v približne štvrtine okresov majú prichádzajúci vyššiu vzdelanostnú úroveň ako 

odchádzajúci. Viacero okresov s kladným vzdelanostným diferenciálom (medzi 

prichádzajúcimi a odchádzajúcimi) je aj ekonomicky slabých s výrazným negatívnym saldom 

pracovnej mobility a nízkou vzdelanostnou úrovňou. Je to spôsobené tým, že do týchto 

okresov prichádza pracovať len málo osôb, avšak s vyšším vzdelaním a odchádza veľké 

množstvo osôb s nízkym vzdelaním. Do tejto kategórie patria napríklad okresy Gelnica, 

Kežmarok a Poltár (7 p. b.). Najvyšší záporný rozdiel medzi vzdelanostnou úrovňou 

prichádzajúcich a odchádzajúcich je v okresoch Stropkov (-9 p. b.) a Senec (-9 p. b.). 

Obrázok č.  3-3: Vzdelanostný diferenciál prichádzajúcich a odchádzajúcich v okresoch SR v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Okresy Košice – okolie a Poltár výrazne strácajú potenciálnu pracovnú silu 

Vzdelanostný diferenciál nám vyjadruje rozdiel v úrovniach vzdelania medzi dvoma 

skupinami osôb nezohľadňuje však početnosti týchto skupín. Preto je vždy potrebné pri 

porovnávaní vzdelania prichádzajúcich a odchádzajúcich sledovať aj ich absolútne hodnoty 
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prepočítané na počet pracujúcich vyjadrené saldom pracovnej mobility. Najvyššie pozitívne 

saldo pracovnej mobility na celkovom počte pracujúcich má podľa očakávaní okres Bratislava 

(Bratislava I až V), toto saldo tvorí 45 % pracovnej sily v bratislavských okresoch. Nasledujú 

košické okresy, kde saldo mobility tvorí až takmer tretinu pracovnej sily. Najvýraznejší 

negatívny efekt je badať v okresoch Košice – okolie a Poltár, kde je negatívne saldo pracovnej 

mobility a jeho podiel na celkovom počte pracujúcich je vyšší ako 110 %. 

Obrázok č.  3-4: Podiel salda pracovnej mobility na celkovom počte pracujúcich v okresoch SR v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Migrujúci pracujúci sú vzdelanejší 

Zaujímavým je aj porovnanie vzdelanostnej úrovne prichádzajúcich a trvalo bývajúcich – 

pracujúcich. Až na pár výnimiek (Bratislava, Košice, Senec, Nitra, Poprad, Stropkov) je 

vzdelanostná úroveň prichádzajúcich vo všetkých okresoch rovná alebo vyššia ako trvalo 

bývajúcich a pracujúcich. Najvýraznejší diferenciál medzi prichádzajúcimi a trvalo bývajúcimi 

je v okresoch Kežmarok, Sobrance a Gelnica, v ktorých činí až 9 p. b. V priemere za všetky 

okresy je tento vzdelanostný diferenciál na úrovni 2,6 p. b. v prospech prichádzajúcich. 
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Obrázok č.  3-5: Vzdelanostný diferenciál prichádzajúcich a trvalo bývajúcich - pracujúcich v okresoch SR v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Zo všetkých okresov odchádzajú vzdelanejší obyvatelia okrem Bratislavy 

V prípade porovnania vzdelanostnej úrovne odchádzajúcich a trvalo bývajúcich – 

pracujúcich je situácia podobná. Iba v jednom okrese majú trvalo bývajúci vyššiu vzdelanostnú 

úroveň ako odchádzajúci, a to v Bratislave, o 2 p. b. Vo všetkých ostatných okresoch majú 

vyššiu vzdelanostnú úroveň odchádzajúci. V priemere za všetky okresy má vzdelanostný 

diferenciál odchádzajúcich a trvalo bývajúcich hodnotu 4,2 p. b. v prospech odchádzajúcich.  
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Obrázok č.  3-6: Vzdelanostný diferenciál odchádzajúcich a trvalo bývajúcich - pracujúcich v okresoch SR v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

3.2.3 Obecný vzdelanostný diferenciál 

Vzdelanostný diferenciál prichádzajúcich a odchádzajúcich na úrovni obcí dosahuje 

hodnoty od - 26 p. b. až po 35 p. b. Približne pri 54 % obcí platí, že vzdelanostná úroveň 

odchádzajúcich je vyššia ako prichádzajúcich. Priemerná hodnota vzdelanostného diferenciálu 

je -2,3 p. b., teda odchádzajúci z obcí majú vyššiu vzdelanostnú úroveň ako prichádzajúci. 



   
 

53 
 

Obrázok č.  3-7: Vzdelanostný diferenciál prichádzajúcich a odchádzajúcich v obciach SR v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Z hľadiska veľkostných kategórií obcí je najvýraznejší rozdiel medzi vzdelanostnou 

úrovňou prichádzajúcich a odchádzajúcich v obciach s 20 tisíc až 50 tisíc obyvateľmi 

s hodnotou 5,4 p. b. v prospech odchádzajúcich. Podobne sú na tom aj kategórie obcí s 10 až 

20 tisíc obyvateľmi a 50 až 100 tisíc obyvateľmi. V obciach s veľkosťou 1 000 až 1 999 

obyvateľov majú prichádzajúci v priemere mierne vyššiu vzdelanostnú úroveň ako 

odchádzajúci (0,2 p. b.). 
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Graf č.  3-10: Vzdelanostný diferenciál prichádzajúcich a odchádzajúcich podľa veľkosti obce v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

3.2.4 Medziregionálny vzdelanostný diferenciál 

Najvýraznejší medziregionálny vzdelanostný diferenciál je medzi Banskobystrickým 

a Prešovským krajom, na úrovni 7,4 p. b. To znamená, že pracujúci v Banskobystrickom kraji 

s trvalým pobytom v Prešovskom kraji majú vzdelanostnú úroveň o 7,4 p. b. vyššiu ako 

pracujúci v Prešovskom kraji s trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji. 

Zaujímavosťou taktiež je, že prichádzajúci pracujúci v Nitrianskom kraji z ostatných krajov 

majú vyššiu vzdelanostnú úroveň oproti všetkým odchádzajúcim pracujúcim s trvalým 

bydliskom v kraji, až teda s výnimkou Bratislavského kraja. 
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Graf č.  3-11: Medziregionálny vzdelanostný diferenciál z pohľadu krajov SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Najvýznamnejšie toky pracovných síl na úrovni okresov sú zobrazené na nasledovnom 

grafe. Z okresu Senec do okresu Bratislava tvorí saldo pracovnej mobility až takmer 22 % 

celkovej pracovnej sily seneckého okresu. Zároveň majú pracujúci v okrese Senec s trvalým 

pobytom v okrese Bratislava o 5 p. b. nižšiu vzdelanostnú úroveň ako pracujúci v okrese 

Bratislava s trvalým pobytom v okrese Senec. Významnú časť domácej pracovnej sily odkrajuje 

saldo pracovnej mobility aj v kombinácii okresov Košice – okolie do okresu Košice (-15 

%), Pezinok do okresu Bratislava (-17,8%) a Malacky do okresu Bratislava (-14,6 %). 
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Graf č.  3-12: Hlavné toky mobility pracovných síl, vzdelanostný diferenciál a saldo mobility na počte trvalo bývajúcich 
obyvateľov 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

3.3 Demografické aspekty vzdelanostného diferenciálu 

Indikátor vzdelanostného diferenciálu bol síce v prvom rade vyvinutý na porovnávanie 

vzdelanostnej úrovne prichádzajúcich a odchádzajúcich osôb z regiónu, avšak môže byť 

aplikovaný na rôzne skupiny osôb. Môžeme tak porovnávať úroveň vzdelania podľa rôznych 

charakteristík osôb. 
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Graf č.  3-13: Vzdelanostný diferenciál prichádzajúcich a odchádzajúcich podľa krajov a pohlavia v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Ako vyplýva z grafu vzdelanostného diferenciálu členeného na základe krajských 

územných jednotiek, kladnú hodnotu vzdelanostného diferenciálu sledujeme len v prípade 

oboch pohlaví v Košickom kraji a v prípade žien v Bratislavskom kraji. Hodnota +0,8 p. b. 

v prípade mužov v Košickom kraji nám vyjadruje, že do tohto východoslovenského kraja 

prichádzajú vzdelanejší muži ako odchádzajú. V prípade žien sme v danom kraji zaznamenali 

hodnotu +1 p. b., ktorá rovnako vypovedá o tom, že do tohto kraja prichádzajú vzdelanejšie 

ženy ako odchádzajú. Poslednú kladnú hodnotu vzdelanostného diferenciálu vidíme v prípade 

prítoku vzdelanejších žien do Bratislavského kraja, kde sme zaznamenali hodnotu +0,9 p. b.. 

Negatívnu hodnotu vzdelanostného diferenciálu sledujeme predovšetkým u žien 

v Trenčianskom kraji, kde táto hodnota dosiahla -6,5 p. b.. Pomerne vysoký negatívny 

vzdelanostný diferenciál u žien môžeme tiež sledovať v Prešovskom kraji (-4,3 p. b.) 

a Banskobystrickom kraji (-4 p. b.). 

Taktiež ako v prípade žien, aj v prípade mužskej populácie je na tom najhoršie Trenčiansky 

kraj, kde hodnota vzdelanostný diferenciál medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi mužmi 
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dosahuje hodnotu -3,9 p. b.. Za ním nasleduje Trnavský kraj, kde je vzdelanostná úroveň 

prichádzajúcich mužov o 2,3 p. b. nižšia ako v prípade odchádzajúcich. V prípade Prešovského 

kraja je hodnota vzdelanostného diferenciálu -2 p. b., nasleduje Žilinský s -1,6 p. b. 

 

Graf č. 3-14: Vzdelanostný diferenciál prichádzajúcich a odchádzajúcich podľa krajov a vekovej kategórie v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Ak sa pozrieme na hodnoty vzdelanostného diferenciálu z hľadiska 9 vekových kategórii 

(z osôb od 20 – 64 rokov), zistíme nasledovné:  

- Najvyšší kladný vzdelanostný diferenciál medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi vo 

vekovej kategórii 20-24 rokov je v Bratislavskom kraji (5 p. b.). Najvyššia negatívna 

hodnota vzdelanostného diferenciálu v tejto vekovej kategórii je v Trenčianskom 

a Prešovskom kraji 

- Vôbec najvyšší vzdelanostný diferenciál zo všetkých krajov a vekových kategórii je 

v Bratislavskom kraji vo vekovej skupine 25-29 rokov (kde dosahuje takmer úroveň  

7,7 p. b.). Kladný vzdelanostný diferenciál má už Bratislavský kraj len vo vekových 

kategóriách do 34 rokov. To súvisí predovšetkým s absolventmi z iných regiónov, ktorí 
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absolvujú niektorú vysokú školu v Bratislave a následne si tu hľadajú aj uplatnenie. Vo 

všetkých vekových kategóriách nad 40 rokov stráca Bratislavský kraj vzdelanejšie osoby 

ako získava. 

- Podobné vývojové tendencie možno pozorovať aj v Košickom kraji, kde pri mladších 

osobách je kladný a starších osobách záporný vzdelanostný diferenciál.  

- V ostatných krajoch môžeme vidieť opačnú situáciu, kedy v mladších generáciách je 

záporný vzdelanostný diferenciál a pri starších je vo viacerých prípadoch kladný. 
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4 Medziregionálny únik mozgov 

Únik mozgov je chápaný ako odchod osôb s potenciálom pre Slovenskú republiku do 

zahraničia. Nejedná sa však o všeobecne definovaný pojem tak z hľadiska úrovne vzdelania 

a ani z hľadiska regionálnej úrovne. Jedná sa teda skôr o „názov procesu“, pri ktorom dochádza 

k strate ekonomického potenciálu spojeného so vzdelaním v dôsledku odchodu osôb 

z regionálnej entity. Tieto procesy sa však dejú nielen na medzinárodnej úrovni, ale aj medzi 

regiónmi. Niektoré regióny priťahujú pracovné sily s vyšším vzdelaním. Tým sú však súčasne 

„ochudobňované“ regióny, z ktorých tieto osoby odchádzajú. Rovnako tak neexistuje ani 

definícia úrovne vzdelania, ktorá spadá pod pojem „únik mozgov“. Tento pojem je tak len 

vágnym pomenovaním bez jasnej špecifikácie.  

Pred ďalšou analýzou si preto musíme najskôr presne definovať, čo pod medziregionálnym 

únikom mozgov budeme rozumieť. V skutočnosti odchod všetkých osôb je v určitej miere 

„únikom mozgov“ bez ohľadu na to, aké vzdelanie tieto osoby majú. Aj stredoškolsky vzdelané 

osoby majú ekonomický a ľudský potenciál pre región, nie len osoby s vysokoškolským 

vzdelaním. Tento potenciál je však v priemere nižší ako pri osobách s vyššou úrovňou 

vzdelania. Na tieto účely nám veľmi dobre poslúžia vyvinuté indikátory vzdelanostnej úrovne. 

Vďaka nim sa nemusíme obmedzovať len na „únik vysokoškolákov“, ale môžeme zhodnotiť 

stratu potenciálu vzhľadom na všetky odchádzajúce a prichádzajúce osoby. Keďže indikátor 

vzdelanostnej úrovne je kardinálnou premennou, môžeme pri ňom používať všetky 

matematické operácie. Dokážeme porovnávať vzdelanostnú úroveň rôznych osôb a vyjadriť aj 

pomer o koľko má jedna skupina vyššiu vzdelanostnú úroveň ako iná. Keďže metodika bola 

navrhnutá tak, aby rozdiely medzi jednotlivými stupňami vzdelania korešpondovali s rozdielmi 

v produktivite práce osôb s týmto vzdelaním, indikátor ekonomický potenciál 

vzdelanostného diferenciálu nám umožňuje kvantifikovať aj stratu ekonomického potenciálu 

regiónu spojenú s odchodom osôb do iných regiónov12. 

V prvom rade sa musíme pozrieť na regióny, ktoré priťahujú najvzdelanejšie pracovné sily.  

Bratislavský a Košický kraj môžeme považovať za regióny, ktoré v rámci Slovenskej 

republiky priťahujú pracovné sily s najvyššou vzdelanostnou úrovňou. V rámci Bratislavského 

kraja je hlavným magnetom podľa očakávania okres Bratislava (Bratislava I až V), s hodnotou 

 
12 V metodickej kapitole sa nachádza aj matematický dôkaz týchto tvrdení 
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vzdelanostnej úrovne prichádzajúcich na úrovni 82 % maximálnej možnej vzdelanostnej 

úrovne. V rámci Košického kraja nedominuje podľa očakávaní okres Košice (Košice I až IV), ale 

okres Sobrance s hodnotou vzdelanostnej úrovne prichádzajúcich na úrovni 82 %. To je 

spôsobené špecifickou skladbou prichádzajúcich pracujúcich, hlavne v odvetviach 

a zamestnaniach, ktoré vyžadujú vyšší stupeň vzdelania (lekári, učitelia, špecialisti 

v religionistike, odborní pracovníci vo verejnej správe). Táto skutočnosť je príznačná aj pre 

niektoré ostatné menšie okresy východného Slovenska, ako napríklad Gelnica, Levoča 

a Sabinov, ktoré taktiež dosahujú vyššie vzdelanostné úrovne prichádzajúcich pracujúcich. 

Avšak počty prichádzajúcich do týchto okresov sú oveľa nižšie ako počty odchádzajúcich. 

Obrázok č.  4-1: Indikátor vzdelanostnej úrovne prichádzajúcich - pracujúcich podľa krajov SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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Obrázok č.  4-2: Indikátor vzdelanostnej úrovne prichádzajúcich - pracujúcich podľa okresov SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Medzi regióny, ktoré naopak opúšťajú najviac vzdelané pracovné sily, patria severné kraje 

SR a to Prešovský, Žilinský a Trenčiansky so vzdelanostnou úrovňou odchádzajúcich na úrovni 

81 % maximálnej možnej vzdelanostnej úrovne. Avšak v kontexte vzdelanostnej úrovne 

prichádzajúcich je najvýznamnejší medziregionálny únik mozgov v Trenčianskom kraji, kde je 

hodnota vzdelanostného diferenciálu na úrovni 5 p. b. v prospech odchádzajúcich pracujúcich. 
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Obrázok č.  4-3: Indikátor vzdelanostnej úrovne odchádzajúcich - pracujúcich podľa krajov SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Okres Banská Bystrica je okresom s najvyššou vzdelanostnou úrovňou odchádzajúcej 

pracovnej sily na úrovni 84 % maximálnej vzdelanostnej úrovne. Nasledujú okresy Senec, 

Prešov a Košice s hodnotou na úrovni 83 %. 
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Obrázok č.  4-4: Indikátor vzdelanostnej úrovne odchádzajúcich - pracujúcich podľa okresov SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Kľúčovým ukazovateľom indikujúcim medziregionálny únik mozgov a jeho vplyv na 

ekonomickú výkonnosť regiónu je ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu. Tento 

ukazovateľ v sebe spája vzdelanostnú úroveň prichádzajúcich a odchádzajúcich vo vzťahu 

k ekonomickej výkonnosti regiónu. Vyjadruje tak efekt medziregionálneho úniku mozgov13.  

Bratislavský kraj získava až viac ako štvrtinu svojej ekonomickej výkonnosti vďaka 

prichádzajúcej pracovnej sile a teda vďaka tomu, že je gravitačným regiónom priťahujúcim 

vzdelané pracovné sily. Je zároveň jediným krajom, ktorý získava ekonomický potenciál 

v dôsledku mobility a vzdelania. Všetky ostatné kraje strácajú svoj ekonomický potenciál, 

najmenej Košický kraj (-1 %), najviac kraj Trnavský (-16 %), čo je predovšetkým dôsledkom 

blízkosti k Bratislavskému kraju. 

 
13 Podrobnejšie vysvetlenie a matematické vyjadrenie sa nachádza v kapitole metodiky 
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Obrázok č.  4-5: Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu podľa krajov SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

V prípade okresov je dominancia Bratislavy (okresy Bratislava I až V) ešte zreteľnejšia, 

keďže až 43 % celkového ekonomického potenciálu získava prostredníctvom vzdelaných osôb 

z ostatných regiónov. Okrem Bratislavy prispieva mobilita pracovných síl podľa vzdelania aj 

k ekonomickej výkonnosti okresov ostatných krajských miest (okrem Trenčína) a takisto aj v 

okresoch s významnejšími sídlami ako Poprad a Zvolen. 

Naopak okresy v blízkosti Bratislavy, hlavne Pezinok a Senec významne strácajú svoj 

ekonomický potenciál z hľadiska vzdelania, a to až viac ako 80 %. Podobne je na tom aj okres 

Košice – Okolie, ktorý stráca až 115 % svojho ekonomického potenciálu. 

Tu môžeme sledovať ďalší význam tohto indikátora v spojení s indikátorom vzdelanostnej 

úrovne a vzdelanostného diferenciálu. Tieto indikátory spolu vytvárajú komplexný pohľad na 

medziregionálny únik mozgov a je ich potrebné analyzovať spoločne. Napríklad pri okresoch 

ako Poltár, či Gelnica je prítomná kladná úroveň vzdelanostného diferenciálu avšak celkovo 

tieto regióny v dôsledku odchodu vzdelaných osôb strácajú 118 %, resp. 71 % zo svojej celkovej 

ekonomickej výkonnosti. Ako už bolo uvedené, je to predovšetkým spôsobené tým, že aj keď 
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prichádzajú vzdelanejšie osoby ako odchádzajú, ale je ich výrazne menej a tieto okresy celkovo 

výrazne strácajú ekonomický potenciál. 

Obrázok č.  4-6: Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu v okresoch SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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5 Kariérny potenciál a kariérny diferenciál 

V kapitole je analyzovaný kariérny potenciál regiónov na základe vyvinutých indikátorov 

kariérneho potenciálu a kariérneho diferenciálu, ktorých presná špecifikácia sa nachádza 

v metodickej kapitole. Kľúčové je, že tieto indikátory hodnotia kariérny potenciál z hľadiska 

štruktúry pracovných miest očistený o medziregionálne nerovnosti v mzdách. 

5.1 Kariérny potenciál regiónov 

Indikátory kariérneho potenciálu sú určené predovšetkým na analýzu a porovnanie medzi 

regiónmi. V tejto časti sa nachádza práve analýza kariérneho potenciálu v jednotlivých 

regiónoch. 

5.1.1 Kariérny potenciál krajov 

 

Bratislavský a Košický kraj majú najvyšší kariérny potenciál 

Výrazne najlepšie kariérne možnosti ponúka Bratislavský kraj s hodnotou kariérneho 

potenciálu na úrovni 56,4 %, nasledovaný Košickým krajom s mierne nadpriemernými 

kariérnymi možnosťami. Kariérny potenciál ostatných krajov SR sa nachádza v intervale 47,5 – 

48,9 %. Významne vyššia hodnota kariérneho potenciálu v Bratislavskom kraji je daná 

koncentráciou pracovných pozícií s vyšším stupňom kvalifikačnej náročnosti súvisiacich 

s pozíciou Bratislavy ako administratívneho a obchodného centra SR. Na území Bratislavského 

kraja sídli veľké množstvo medzinárodných biznis centier a štátnych inštitúcií, čo výrazne 

zlepšuje kariérne možnosti v Bratislavskom kraji. Porovnanie Bratislavského a Košického kraja 

na krajskej úrovni komplikuje odlišná rozloha týchto krajov a podrobnejší pohľad na okresnej 

úrovni je z toho dôvodu vhodnejší pre vyvodenie akýchkoľvek záverov.  
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Obrázok č.  5-1: Indikátor kariérnej úrovne v krajoch SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

Muži majú lepšie kariérne možnosti 

 Vo všetkých krajoch SR majú muži lepšie kariérne možnosti. Napriek odlišným 

úrovniam je rozdiel medzi kariérnym potenciálom mužov a žien v jednotlivých krajoch dosť 

podobný, vyskytujúci sa v rozmedzí 5 až 6 percentuálnych bodov. 
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Graf č.  5-1: Indikátor kariérnej úrovne v krajoch SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 a pohlavia 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

S rastúcim vzdelaním rastie kariérny potenciál 

Stupeň dosiahnutého vzdelania je možné označiť za významný prediktor kariérneho 

potenciálu, čo je možné sledovať vo všetkých krajoch SR. Spomedzi stredoškolských foriem 

vzdelania vykazujú výrazne lepší kariérny potenciál absolventi s ukončeným Úplným 

všeobecným stredoškolským vzdelaním v Bratislavskom a Košickom kraji. V Bratislavskom 

kraji je tento rozdiel spôsobený výrazne vysokým podielom zamestnancov s týmto stupňom 

vzdelania pracujúcich v sektoroch IKT a vo finančných a poisťovacích službách, kde zastávajú 

prevažne pozíciu špecialistov. Mierny výkyv v danej vzdelanostnej skupine zamestnancov 

tvoria aj Špecialisti v oblasti IKT v Košickom kraji. Najlepšie uplatnenie majú vo väčšine krajov 

zamestnanci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa. Výnimkou je Trenčiansky kraj, 

kde majú najvyšší kariérny potenciál zamestnanci s ukončeným 3. stupňom VŠ. Je to 

spôsobené výrazne vyšším podielom zamestnancov s týmto stupňom vzdelania pôsobiacich 

v priemyselnom sektore, kde zastávajú prevažne vedúce pozície. Vyšší kariérny potenciál 

zamestnancov s ukončeným 3. stupňom VŠ súvisí s relatívne malými podielmi týchto 
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zamestnancov pôsobiacich vo vzdelávacom sektore. V Trenčianskom kraji pôsobí vo 

vzdelávaní iba 37,5 % týchto zamestnancov a v Bratislavskom je tento podiel 47,5 %, zatiaľ čo 

v ostatných krajoch sa tento podiel pohybuje v intervale 57,3 – 71,1 %. 

Tabuľka č.  5-1: Indikátor kariérnej úrovne v krajoch SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 a vzdelania 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

5.1.2 Kariérny potenciál okresov 

Krajské mestá ponúkajú zamestnancom najlepšie kariérne príležitosti 

 Okresy, ktorých súčasťou je krajské mesto, je na nižšie uvedenej mape okresov podľa 

kariérneho potenciálu možné jednoducho rozlíšiť, keďže majú najvyššiu úroveň kariérneho 

potenciálu vo svojom kraji a bezprostrednom okolí. Všetky tieto okresy okrem okresu Nitra a 

Prešov majú hodnotu kariérneho potenciálu 50 a viac percent. Jediným okresom s kariérnym 

potenciálom presahujúcim 50 %, ktorý v sebe neobsahuje krajské mesto je okres Zvolen. Na 

mape je výrazne viditeľná línia okresov medzi Bratislavou a Žilinou na ktorej sa nachádzajú 4 

krajské mestá prepojené diaľnicou, čo viditeľne pomáha aj ostatným okresom na tejto línii. 

Druhý takýto zhluk okresov s nadpriemernými pracovnými príležitosťami možno nájsť medzi 

Žilinou a Zvolenom. Na východnom Slovensku ponúka nadpriemerné kariérne príležitosti iba 

Košický okres. Medzi okresmi s najnižšou úrovňou kariérneho potenciálu sú v najväčšej miere 

zastúpené okresy z juhu stredného Slovenska. 

BA TT TN NR ZA BB PO KE

Základné 38 38 39 38 37 37 37 37

Vyučení 41 41 41 41 40 40 39 40

Stredné (bez maturity) 42 41 42 41 41 40 40 41

Vyučení s maturitou 46 44 45 44 45 44 43 44

Úplné stredné všeobecné 53 47 48 47 48 47 46 48

Úplné stredné odborné 50 47 47 47 47 47 45 47

Vyššie odborné 49 46 46 46 46 46 45 47

Vysokoškolské - 1. stupeň 59 52 53 52 52 52 50 54

Vysokoškolské - 2. stupeň 66 60 61 59 61 60 58 62

Vysokoškolské - 3. stupeň 63 59 65 57 60 58 58 59

Kraj
Stupeň vzdelania
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Obrázok č.  5-2: Indikátor kariérnej úrovne v okresoch SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

Kariérne príležitosti žien sú vo všetkých okresoch SR horšie ako kariérne príležitosti mužov 

Kariérny potenciál mužov a žien sa vo väčšine okresov vyvíja v súlade s agregovaným 

kariérnym potenciál. Najlepšie pracovné príležitosti majú obidve skupiny pracujúcich podľa 

očakávaní v Bratislavskom a Košickom okrese. Napriek najlepším pracovným príležitostiam je 

v týchto okresoch najväčší rozdiel medzi hodnotami kariérneho potenciálu mužov a žien vo 

výške 7 a 6 percentuálnych bodov. Veľmi vysoká nerovnosť medzi mužmi a ženami je aj 

v okresoch Šaľa, Žilina, Bytča, Námestovo, Detva, Bánovce nad Bebravou, Dolný Kubín 

a Piešťany, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že ide o okresy s jednými z najnižších hodnôt 

okresného kariérneho potenciálu.  

Najväčšia rovnosť pracovných príležitostí podľa hodnôt kariérneho potenciálu je 

pozorovaná v okrese Sobrance, kde je genderový rozdiel pracovných príležitostí iba 1 p. b. 

V porovnaní s mužmi majú ženy nadštandardný kariérny potenciál v okrese Myjava, ktorý patrí 
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medzi top 15 okresov z hľadiska pracovných príležitostí pre ženy ale z hľadiska pracovných 

príležitostí mužov sa nachádza iba v prvej dvadsiatke okresov.  

Tabuľka č.  5-2: Indikátor kariérnej úrovne v okresoch SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 a pohlavia 

Okres 
Kariérny potenciál 

spolu muži ženy rozdiel 

Šaľa 48 51 44 7 

Košice 53 57 50 7 

Žilina 51 54 48 7 

Bytča 47 51 44 7 

Námestovo 46 50 44 7 

Detva 47 50 44 7 

Bánovce nad Bebravou 46 49 43 7 

Dolný Kubín 49 53 46 7 

Piešťany 49 52 46 7 

Bratislava 58 61 55 6 

Zvolen 50 53 47 6 

Levice 48 51 45 6 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

5.1.3 Kariérny potenciál obcí 

Mapa kariérneho potenciálu jednotlivých obcí najjasnejšie vyobrazuje vysoký rozdiel 

medzi kariérnymi príležitosťami v obciach nachádzajúcich sa na severozápade krajiny 

v porovnaní s väčšinou obcí na južnom Slovensku a taktiež veľkého množstva obcí na 

Východnom Slovensku. Najlepšie kariérne možnosti podľa očakávania ponúkajú krajské 

a okresné mestá, ktoré okolo seba tvoria spádové oblasti vyšších kariérnych príležitostí. Pokles 

významu okresných miest pri tvorbe pracovných príležitostí smerom na východ možno 

pozorovať napríklad v Poprade, kde napriek vytvorenej spádovej oblasti samotné mesto 

neponúka nadštandardné kariérne príležitosti, ako napríklad priľahlé Vysoké Tatry. Podobná 

situácia je aj v Michalovciach, kde napriek výraznej spádovej oblasti samotné mesto neponúka 

nadštandardné kariérne možnosti ako je to v prípade 4 obcí na severovýchod od Michaloviec. 

Okrem týchto 4 obcí sú výrazné zhluky nadštandardných pracovných príležitostí lokalizované 

v okolí Prešova a Košíc. Na juhu Stredného Slovenska okresné mestá ponúkajú nanajvýš 

priemerné kariérne príležitosti spolu s obvykle niekoľkými priľahlými obcami. 



   
 

73 
 

Obrázok č.  5-3: Indikátor kariérnej úrovne v obciach SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

5.2 Medziregionálny kariérny diferenciál v regiónoch SR 

5.2.1 Krajský kariérny diferenciál 

  Množstvo dochádzajúcich zamestnancov závisí od viacerých faktorov akými sú najmä 

rozdiely v životnej úrovni, kvalite pracovných príležitostí a ich množstve, geografická 

vzdialenosť regiónov a kvalita dopravnej siete medzi nimi.  
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Graf č.  5-2: Počty osôb s rôznym krajom trvalého bydliska a pracoviska 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Najviac zamestnancov dochádza za prácou do Bratislavského kraja 

Takmer 122 tisíc pracovníkov pracujúcich v Bratislavskom kraji má bydlisko v inom kraji SR. 

Viac ako tretina z nich býva v Trnavskom kraji. Tu nepochybne zohráva úlohu jednoduchá 

dostupnosť spolu s významným kariérnym diferenciálom medzi týmito krajmi ako aj dlhodobo 

výrazne nadštandardná úroveň miezd v porovnaní s priemerom SR. Z väčšiny ostatných krajov 

dochádza za prácou do Bratislavy približne rovnaké množstvo pracovníkov z čoho možno 

BA TT TN NR ZA BB PO KE

BA 5 261       896          1 598       848          1 126       455          520          

TT 43 830     3 312       4 437       551          778          259          263          

TN 12 116     3 985       4 080       3 999       1 484       385          391          

NR 20 808     11 699     2 131       751          2 501       358          394          

ZA 12 050     1 289       3 414       902          2 453       1 270       616          

BB 12 138     1 716       1 074       3 293       1 939       730          1 646       

PO 11 742     1 191       874          993          2 557       1 463       15 666     

KE 9 069       1 117       590          883          1 361       1 982       7 983       
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usúdiť, že vzdialenosť medzi krajmi je menej významným faktorom v porovnaní s lepšími 

pracovnými príležitosťami a mzdami.  

 

Rast kariérneho potenciálu zamestnancov a regiónu umožňuje rast práce na diaľku 

S rastúcou kvalitou pracovných miest a presunom zamestnancov v regióne z priemyslu do 

služieb sa týmto zamestnancom otvárajú možnosti ako vykonávať svoju pracovnú činnosť bez 

potreby byť každý deň prítomný na pracovisku. Pandémia normalizovala prácu z domu 

u veľkej časti slovenských zamestnávateľov a vo svete obrátila zaužívaný trend sťahovania sa 

za prácou. Vo svete sa v dôsledku rozširovania práce na diaľku zamestnanci presúvajú aj 

smerom od miesta výkonu svojej práce do regiónov s nižšími životnými nákladmi alebo 

vyhovujúcejšími životnými podmienkami. Práve práca z domu by mohla v značnej miere 

vysvetľovať nízky význam vzdialenosti na dochádzku za prácou v Bratislavskom kraji. 

Geografická poloha je významným faktorom pri dochádzke za prácou mimo Bratislavského 

kraja 

Košický kraj má druhý najvyšší kariérny potenciál v SR, pričom pri dochádzke do tohto kraja 

možno jasne vidieť ako klesá počet zamestnancov s rastúcou vzdialenosťou kraja bydliska. Až 

89 % zamestnancov dochádzajúcich do Košického kraja má bydlisko v susednom Prešovskom 

(80 %) a Banskobystrickom kraji (9 %), pričom kariérny diferenciál týchto dvoch krajov je 

podobný s ostatnými mimobratislavskými krajmi. Podobný trend možno pozorovať aj pri 

dochádzke do ostatných krajov, kde susediace kraje majú vždy výrazne vyšší počet 

dochádzajúcich zamestnancov ako zvyšné kraje. Spravidla dochádza zo susediacich krajov viac 

ako 80 % dochádzajúcich zamestnancov. Výnimku tvorí Žilinský kraj, kde z 3 susediacich krajov 

dochádza iba 71 % zamestnancov.  
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Graf č.  5-3: Medziregionálny kariérny diferenciál z pohľadu krajov SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

V nasledujúcom grafe je možné pozorovať vyššie popísané skutočnosti, ktorými sú vysoké 

saldo mobility smerujúce do Bratislavského kraja z ostatných regiónov SR reprezentované 

krajnými siedmimi bodmi v hornom pravom a spodnom ľavom kvadrante. Viditeľný je taktiež 

intenzívny pohyb pracovnej sily medzi Prešovským a Košickým krajom vyvolaný veľkou 

hodnotou kariérneho diferenciálu medzi týmito dvoma krajmi spolu s ich geografickou 

polohou. Tretím pozorovateľným fenoménom je vysoký pohyb pracovnej sily medzi 

Nitrianskym a Trnavským krajom napriek nízkej hodnote kariérneho diferenciálu, z čoho 

BA TT TN NR ZA BB PO KE

BA +8,3 +7,9 +8,4 +7,5 +7,8 +8,8 +5,8

TT -8,3 -0,3 +0,1 -0,8 -0,5 +0,6 -2,4

TN -7,9 +0,3 +0,5 -0,5 -0,2 +0,9 -2,1

NR -8,4 -0,1 -0,5 -0,9 -0,6 +0,4 -2,6

ZA -7,5 +0,8 +0,5 +0,9 +0,3 +1,4 -1,6

BB -7,8 +0,5 +0,2 +0,6 -0,3 +1,0 -2,0

PO -8,8 -0,6 -0,9 -0,4 -1,4 -1,0 -3,0

KE -5,8 +2,4 +2,1 +2,6 +1,6 +2,0 +3,0
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možno usudzovať, že tento pohyb bol vyvolaný geografickou polohou krajov a ďalšími skrytými 

faktormi. 

Graf č.  5-4: Závislosť mobility od kariérneho diferenciálu v krajoch SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

5.2.2 Okresný kariérny diferenciál 

Najväčší podiel pracovnej sily odchádza z okresu Senec do Bratislavy. Senec prichádza  

v dôsledku migrácie do mesta Bratislava o takmer 22 % svojej pracovnej sily, pričom títo 

pracovníci obsadzujú výrazne nižšie pracovné pozície ako domáci zamestnanci. Rovnako 

významný odliv pracovnej sily je taktiež z okresu Pezinok do Bratislavy, z Malaciek do Bratislavy 

a z okresu Košice – okolie do mesta Košice. Vo všetkých prípadoch má prijímajúci okres kladný 

kariérny diferenciál (teda vyšší kariérny potenciál ako okres, z ktorého osoby odchádzajú).  
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Graf č.  5-5: Hlavné toky mobility pracovných síl, kariérny diferenciál a saldo mobility na počte trvalo bývajúcich obyvateľov 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

5.3 Demografické aspekty kariérneho diferenciálu 

Výsledky nižšie znázornené v grafe potvrdzujú relevantnosť predmetného inovatívneho 

indikátora kariérneho potenciálu v nadväznosti na ekonomickú aktivitu osôb. Vzhľadom na 

početnú prevahu nie je neočakávané, že rovnaká hodnota indikátora je u pracujúcich a za celú 

Slovenskú republiku. Úroveň kariérneho potenciálu u pracujúcich dôchodcov je logicky 

najnižšia, vzhľadom na skutočnosť, že v prevažujúcej miere pracujúci dôchodcovia vykonávajú 
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prácu v menej kvalifikovaných zamestnaniach a sú to vo väčšej miere ženy (ktoré majú nižší 

kariérny potenciál – viď v kontexte nižšie uvedených grafov). 

 

Pracujúci dôchodcovia majú nižšiu kariérnu úroveň 

 Graf č.  5-6: Indikátor kariérnej úrovne podľa ekonomickej aktivity v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

Aj napriek vyššiemu vzdelaniu majú ženy nižší kariérny potenciál 

Z údajov uvedených v grafe o kariérnej úrovni podľa pohlavia osôb je zrejmé, že ženy sú 

na tom horšie ako muži, a to aj napriek tomu, že majú v priemere vyššiu úroveň vzdelania. 

Medzi hlavné faktory patrí odvetvová segregácia, t. j. ženy majú viac kariérnych možností 

v odvetviach s nižšou produktivitou práce a mzdovým ohodnotením.  
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Graf č.  5-7: Indikátor kariérnej úrovne podľa pohlavia v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

Osoby s vyšším vzdelaním majú vyšší kariérny potenciál 

Z údajov je zrejmé, že so zvyšujúcim sa stupňom vzdelania sa zvyšuje aj úroveň kariérneho 

potenciálu, to znamená že platí pomyselný „automat“ dosiahnutého vzdelania a kariérneho 

potenciálu. Najväčší rozdiel (skok) medzi stupňami vzdelania pri prechode na vysokoškolské 

vzdelanie 1. a následne aj 2. stupňa a teda oplatí sa získať minimálne vysokoškolské vzdelanie 

1. stupňa. 
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Graf č.  5-8: Indikátor kariérnej úrovne podľa stupňa dosiahnutého vzdelania v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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6 Analýza pracovnej mobility 

Kapitola „Analýza pracovnej mobility“ je tematicky členená na dve základné podkapitoly. 

Prvá sa zaoberá dochádzkou za prácou, pričom druhá podkapitola si kladie za cieľ analyzovať 

mobilitu na základe zmeny trvalého pobytu. 

Následné tematické členenie podkapitol sa zameriava na dochádzku z hľadiska pohlavia, 

veku a vzdelania. 

6.1 Dochádzka za prácou 

Z nižšie uvedeného grafu vyplýva, že 14 % pracujúcich obyvateľov v SR pri dochádzaní za 

prácou prekročilo administratívne hranice kraja, v ktorom malo svoj trvalý pobyt. Pri 

súčasnom pobyte to však bolo len 11 % pracujúcich obyvateľov. Z toho vyplýva, že adresa 

súčasného pobytu vo výraznej miere „priblížila“ pracujúcich obyvateľov k miestu výkonu 

práce. Najmarkantnejší rozdiel je v Bratislavskom kraji, pričom tento rozdiel predstavoval 

9 p. b. Súčasne možno skonštatovať, že v každom kraji je podiel dochádzajúcich zo súčasného 

pobytu nižší ako podiel dochádzajúcich z pobytu trvalého.  

Graf č.  6-1: Podiel dochádzajúcich pracujúcich na celkovom počte pracujúcich na úrovni krajov SR 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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Toto zistenie potvrdzuje správnosť zvolenej metodiky, kedy je pre dochádzanie do 

zamestnania kľúčový práve súčasný pohyb, pretože ľudia prirodzene migrujú do miest 

s lepšími možnosťami na zamestnanie, avšak formálne miesto svojho trvalého pobytu 

nezmenili. Ani túto metódu však nemožno označiť za stopercentnú, ako príklad možno uviesť 

Košický a Bratislavský kraj, medzi ktorými prebiehajú silné migračné toky v smere do 

Bratislavy, pričom o dochádzku do zamestnania na dennej báze sa s najvyššou 

pravdepodobnosťou nejedná. Preto sa bude v nasledovných tematických členeniach operovať 

s termínom súčasný pobyt. 

Saldo dochádzky ovplyvňuje geografická poloha regionálnych centier 

Ďalším dôležitým ukazovateľom je saldo pracovnej dochádzky, pomocou ktorého je 

možné identifikovať regióny, ktoré pracovnú silu strácajú ako aj regióny, v ktorých dochádza 

ku kumulácii tejto pracovnej sily. Jediným regiónom v ktorom na krajskej úrovni dochádza ku 

kumulácii pracovnej sily formou dochádzania za prácou je Bratislavský kraj, pričom pozitívne 

saldo predstavuje až 21 % z pracovnej sily v tomto kraji. Košický kraj, kde sa nachádza druhé 

významné regionálne centrum, si udržuje saldo pracovnej dochádzky na neutrálnej úrovni. 

Opačný pól naopak predstavuje Trnavský kraj, kde je saldo pracovnej dochádzky negatívne 

a dosahuje 16 % z disponibilnej pracovnej sily v regióne.  

Obrázok č.  6-1: Saldo pracovnej dochádzky (dochádzajúci - odchádzajúci) v pomere k celkovému počtu pracujúcich v kraji, 
2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 



   
 

84 
 

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje toky dochádzajúcich pracujúcich medzi krajmi. 

Najsilnejší tok pracujúcich smeruje z Trnavského kraja do Bratislavského kraja, kam dochádza 

do zamestnania viac ako 42 tis. pracujúcich. Z Nitrianskeho kraja smeruje do Bratislavského 

kraja takmer 16 tisíc pracujúcich. V oboch prípadoch je však dochádzka pracujúcich 

z Bratislavského kraja do týchto krajov výrazne nižšia. Hlavným determinantom 

dochádzkových tokov na úrovni krajov je geografická blízkosť, resp. vzdialenosť regionálnych 

centier. To je možné vidieť medzi Košickým a Prešovským krajom, kde vzájomný počet 

dochádzajúcich pracujúcich predstavuje viac ako 20 tis., z čoho približne 2/3 predstavujú 

pracujúci z Prešovského kraja dochádzajúci do Košíc. Silný dochádzkový tok predstavujú aj 

pracovníci z Nitrianskeho kraja, ktorí dochádzajú do Trnavského kraja. 

Tabuľka č.  6-1: Prehľad toku dochádzajúcich pracujúcich medzi jednotlivými krajmi SR na základe súčasného pobytu a 
miesta výkonu práce, 2021 

  Kraj súčasného pobytu 

  BA TT TN NR ZA BB PO KE 

Kraj miesta 
výkonu 

zamestnania 

BA x 42 275 7 231 15 576 6 642 6 184 5 363 4 946 

TT 4 833 x 3 443 11 279 834 1 024 685 705 

TN 727 3 238 x 1 848 2 841 779 550 407 

NR 1 277 4 168 3 587 x 575 2 719 570 515 

ZA 686 456 3 439 558 x 1 354 1 827 986 

BB 1 038 672 1 164 2 208 1 899 x 1 054 1 607 

PO 483 255 290 296 1 048 539 x 7 166 

KE 498 227 312 334 410 1 229 13 148 x 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Pri pohľade na vyjadrenie salda pracovnej dochádzky v pomere k celkovému počtu 

pracujúcich so súčasným pobytom v okrese vyplýva, že existuje len 13 okresov zo 72 

(Bratislava a Košice sú agregované ako samostatné okresy), ktoré majú pozitívne saldo 

pracovnej dochádzky v prepočte na celkový počet pracujúcich v okrese. Najlepšie sú na tom 

okresy Bratislavy a Košíc, kde táto hodnota predstavuje 48 %, resp. 30 %. Na druhej strane 

najviac ľudí dochádza do týchto okresov z okolitých okresov, ktoré sa následne vyznačujú 

najvyšším negatívnym ukazovateľom salda pracovnej dochádzky v prepočte na počet 

pracujúcich v okrese. V okrese Košice – okolie táto hodnota dosiahla -40 %, v okrese Senec -

38 % a v okresoch Pezinok a Poltár -35 %. Rovnako je zaujímavé prepojenie niektorých 

susedných okresov, ktoré v minulosti tvorili jeden územnosprávny celok. Nastáva tu situácia, 
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že hospodársky silnejší okres má výrazne vyššie saldo pracovnej dochádzky. Ide napríklad o 

dvojice okresov Lučenec – Poltár, Martin – Turčianske Teplice, Žilina – Bytča, Poprad – 

Kežmarok, Banská Bystrica – Brezno alebo Michalovce – Sobrance.  

Obrázok č.  6-2: Saldo pracovnej dochádzky (dochádzajúci - odchádzajúci) v pomere k celkovému počtu pracujúcich so 
súčasným pobytom v okrese, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

V SR existuje len minimum obcí s pozitívnym saldom pracovnej dochádzky, konkrétne ide 

o 175 obcí. Nejde len o významné regionálne centrá (Bratislava, Košice, Nitra, Žilina, Prešov, 

atď.), spadajú sem aj obce, ktoré možno označiť ako mikroobce. Napríklad aj obec Vyšná 

Jablonka, kde je len 50 obyvateľov. Čo sa týka obcí, v ktorých má miesto výkonu zamestnania 

aspoň 1 000 pracujúcich, ide primárne o väčšie regionálne centrá, ale nachádza sa tu aj značný 

počet prímestských obcí, v ktorých sa nachádzajú veľké priemyselné prevádzky (napr. 

Lozorno). Silné dochádzkové toky sú aj do turistických centier ako Vysoké Tatry alebo 

Demänovská Dolina. 
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Obrázok č.  6-3: Saldo pracovnej dochádzky (dochádzajúci - odchádzajúci) v pomere k pracujúcim v súčasnom bydlisku v obci, 
2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

6.1.1 Dochádzka podľa pohlavia 

 

Na krajskej aj okresnej úrovni dominujú pri dochádzke muži 

Z celkového počtu pracujúcich dochádzajúcich do práce z miesta svojho súčasného 

bydliska do iného kraja predstavujú ženy 37 % a muži 63 %. Keď sa vychádza z faktu, že práve 

krajská úroveň dochádzania do práce vyžaduje prekonať najvyššie dochádzkové vzdialenosti 

(na vnútroštátnej úrovni), možno skonštatovať, že muži sú pri dochádzke do práce ochotní 

cestovať ďalej. 
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Graf č.  6-2: Podiel dochádzajúcich pracujúcich v členení podľa pohlavia na úrovni krajov SR v roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Aj podiel mužov a žien dochádzajúcich do miesta výkonu práce mimo kraj vykazuje vyššiu 

pracovnú mobilitu u mužov. Kým na celoslovenskej úrovni približne 4 % pracujúcich žien 

dochádza z miesta svojho súčasného pobytu na miesto výkonu práce mimo kraj, u mužov je to 

o 3 p. b. viac. Súčasne je vo všetkých krajoch vyšší podiel dochádzajúcich mužov ako 

dochádzajúcich žien. Najviac dochádzajúcich mužov aj žien prirodzene dochádza do 

ekonomicky najsilnejšieho regiónu – Bratislavského kraja. Z celkového počtu pracujúcich 

v tomto kraji predstavujú muži dochádzajúci z iného kraja 15 %. U dochádzajúcich žien to je 

9 %, čo predstavuje oproti mužom rozdiel o 6 p. b. Okrem Bratislavského kraja prekročil 

celoslovenský podiel dochádzajúcich mužov a žien už len Trnavský kraj, a to s podielom 8 % 

u mužov a 5 % u žien. 
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Graf č.  6-3: Podiel dochádzajúcich pracujúcich na celkovom počte pracujúcich v členení podľa pohlavia na úrovni krajov SR v 
roku 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Aj na okresnej úrovni je prevaha dochádzajúcich mužov oproti ženám, avšak podielový 

rozdiel sa zmenšil o 3 p. b. v prospech žien. To svedčí o tom, že ženy sú z rôznych dôvodov 

menej ochotné dochádzať na väčšie vzdialenosti. Súčasne objem dochádzky na základe počtu 

dochádzajúcich na úrovni okresov je výrazne vyšší a dosahuje 236 % objemu dochádzky na 

krajskej úrovni. Na úrovni obcí dochádza ešte vyšší podiel žien, až 47 %, na základe toho možno 

skonštatovať, že čím nižšia hierarchická úroveň regiónov, tým vyrovnanejší podiel 

dochádzajúcich mužov a žien. Rovnako počet dochádzajúcich na nižších regionálnych 

úrovniach rastie a objem dochádzajúcich na úrovni obcí dosahuje 485 % z tých na úrovni 

krajov. 
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Graf č.  6-4: Počet dochádzajúcich pracujúcich v členení podľa pohlavia na úrovni krajov, okresov a obcí SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Z nižšie uvedenej mapy nie je možné identifikovať zaujímavý trend, keďže obce s vysokým 

aj nízkym podielom žien sa nachádzajú prevažne na východe SR a aj na juhu stredného 

Slovenska. Dôvodom je skutočnosť, že práve v týchto oblastiach je vyššia koncentrácia malých 

obcí s nízkym počtom dochádzajúcich, čo spôsobuje výraznejší rozptyl v relatívnych 

hodnotách. Vyššie podiely žien v periférnych oblastiach môžu znamenať aj absenciu priemyslu 

a s tým spojené vyššie zastúpenie dochádzajúcich žien vo verejnej správe, školstve 

a zdravotníctve. 
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Obrázok č.  6-4: Podiel dochádzajúcich žien na celkovom počte dochádzajúcich na úrovni obcí SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

6.1.2 Dochádzka podľa veku 

Medzi krajmi dochádzajú primárne mladší pracovníci 

Podiel pracujúcich za celú SR, ktorí pracujú v rámci kraja v ktorom majú svoj súčasný pobyt 

a súčasne je ich vek nižší ako 35 rokov tvorí 24 %. Na druhej strane, podiel pracujúcich do 35 

rokov, ktorí do miesta výkonu práce zo svojho súčasného pobytu dochádzajú do iného kraja, 

je až 32 %. Kým podiel pracujúcich, ktorí pracujú v kraji, kde uviedli svoj súčasný pobyt je 

pomerne vyrovnaný a pohybuje sa od 21 % v Banskobystrickom kraji po 28 % v Bratislavskom 

kraji, u dochádzajúcich pracujúcich je vyšší rozptyl tejto vekovej kategórie. Najvyšší podiel 

predstavujú mladí dochádzajúci v Žilinskom kraji, a to 37 %. Na zvyšných dvoch miestach sa 

umiestnil Košický kraj s podielom 35 % a Bratislavský kraj s podielom 33 %. Najvyšší rozdiel 

v podiele pracujúcich do 35 rokov dochádzajúcich a bývajúcich je v Žilinskom kraji, a to až 13 
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p. b. Na základe toho možno skonštatovať, že tieto kraje lákajú výrazne mladšiu pracovnú silu 

ako je tá, ktorá má súčasný pobyt v danom kraji. 

Graf č.  6-5: Podiel dochádzajúcich pracujúcich do 35 rokov a podiel pracujúcich do 35 rokov so súčasným pobytom v kraji, 
2021 

 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Nižšie uvedená mapa poukazuje na rozdiel vo veku dochádzajúcich a nedochádzajúcich 

pracujúcich v jednotlivých okresoch. V oboch skupinách pracujúcich bol vypočítaný podiel 

tých, ktorých vek je nižší ako 35 rokov. Následne boli od okresných podielov dochádzajúcich 

pracujúcich do 35 rokov odpočítané okresné podiely pracujúcich do 35 rokov, ktorí 

nedochádzajú. Výsledky v percentuálnych bodoch tak predstavujú rozdiel podielu 

dochádzajúcich pracovníkov do 35 rokov oproti podielu nedochádzajúcich pracovníkov do 35 

rokov. Najvyšší kladný rozdiel je v okrese Liptovský Mikuláš (22,0 p. b.), preto možno 
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skonštatovať, že do tohto okresu dochádzajú výrazne mladší pracovníci ako v ňom pracujú. 

Podobný trend je aj v okresoch Trebišov (15,3 p. b.) a Bardejov (14,7 p. b.). Celkovo dosiahol 

negatívny výsledok len agregovaný okres Bratislava, z toho vyplýva, že aj na úrovni okresov 

migrujú prevažne mladší pracovníci ako je to pri nedochádzajúcich pracovníkoch. 

Obrázok č.  6-5: Rozdiel podielu pracujúcich do 35 rokov, ktorí dochádzajú a podielu pracujúcich vo veku do 35 rokov, ktorí 
nedochádzajú na úrovni okresov v percentuálnych bodoch, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Do krajov dochádzajú mladšie ženy ako tie s prácou a súčasným pobytom v kraji 

Na celoslovenskej úrovni predstavujú výraznejší podiel dochádzajúce ženy do 35 ako 

dochádzajúci muži. Kým u žien predstavujú ženy do 35 rokov so súčasným pobytom v kraji 

miesta výkonu práce 20 %, pri ženách dochádzajúcich mimo kraj je to až 32 %. Ide o prirodzený 

jav, keďže ženy sa častejšie musia starať o deti a o domácnosť a dochádzanie v týchto 

prípadoch ich situáciu komplikuje. Najvyšší rozdiel je u žien v Žilinskom kraji, až 39 % z tých, 

ktoré tam dochádzajú do miesta výkonu práce, je mladších ako 35 rokov, oproti 20 % u tých, 

ktoré majú súčasný pobyt v Žilinskom kraji. U mužov takéto výrazné rozdiely nie sú, najväčší 

rozdiel v podiele pracujúcich mužov do 35 rokov v prospech dochádzajúcich je 7 p. b., a to 

v Košickom kraji a Žilinskom kraji. 
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Graf č. 6-6: Podiel dochádzajúcich pracujúcich do 35 rokov na celkovom počte dochádzajúcich pracujúcich a podiel 
nedochádzajúcich pracujúcich do 35 rokov na celkovom počte nedochádzajúcich pracujúcich v členení podľa pohlavia a kraja, 
2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Celkovo v SR na úrovni okresov predstavoval podiel žien do 35 rokov na celkovom počte 

dochádzajúcich pracujúcich do 35 rokov 38 % a u pracujúcich nad 35 rokov tvorí podiel žien 

41 %. Z toho vyplýva, že na úrovni okresov sú mobilnejšie ženy nad 35 rokov, čo môže mať 

súvis s tým, že už majú väčšie deti a majú lepšie možnosti mobility. Súčasne nemusia 

dochádzať tak ďaleko ako na krajskej úrovni, čo ich mobilitu zjednodušuje. Len v jedinom 

okrese dosiahol podiel žien vo vekovej skupine dochádzajúcich pracujúcich do 35 rokov podiel 

nad 50 %, ide o okres Tvrdošín, kde ženy dosiahli 53 %. V okresoch Banská Bystrica 

a Partizánske sa podiel žien k 50-tim percentám priblížil, konkrétne v oboch okresoch dosiahol 

ich podiel 47 % na celkovom počte mladých dochádzajúcich pracujúcich. Naopak, okresy 

vyznačujúce sa ťažkým priemyslom a strojárstvom majú nízke podielové zastúpenie mladých 

dochádzajúcich žien, napr. v okrese Kysucké Nové Mesto podiel žien do 35 rokov dosiahol len 

21 %.  
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Obrázok č.  6-6: Podiel dochádzajúcich žien do 35 rokov na celkovom počte dochádzajúcich do 35 rokov v okresoch SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Z nižšie uvedenej mapy vyplýva, že väčšina obcí na základe veku pracujúcich, ktorí tam 

dochádzajú, spadá do strednej kategórie priemerného veku pracujúcich, ktorá sa pohybuje 

v rozmedzí 42 – 49 rokov. Mladšie vekové kategórie sa koncentrujú do okolia regionálnych 

centier ale aj na Orave, čo je spojené s demografiou, keďže Orava patrí medzi regióny 

s mladšou populáciou. Na druhej strane vyšší priemerný vek je typický pre juh stredného 

Slovenska a severovýchod Slovenska. Pre severovýchod Slovenska je typická koncentrácia 

obcí, do ktorých nikto nedochádza, a preto nebolo možné určiť priemerný vek. Ide o periférne 

oblasti, ktoré sú ohrozené starnutím obyvateľstva a úbytkom obyvateľstva, keďže im tieto 

oblasti neodkážu poskytnúť vhodné pracovné príležitosti. 
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Obrázok č.  6-7: Priemerný vek dochádzajúcich pracujúcich v obciach SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

6.1.3 Dochádzka podľa vzdelania 

Dochádzajúci pracovníci sú prevažne vzdelanejší, Bratislavský kraj je špecifický 

Celkovo tvorí v SR podiel vysokoškolsky vzdelaných pracujúcich dochádzajúcich do miesta 

výkonu práce v inom kraji 33 %. Pri pohľade na pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním, ktorí 

pracujú priamo v kraji možno skonštatovať, že ich podiel je o 1 p. b. nižší a dosiahol 32 %. 

Jediným krajom, v ktorom bol výrazne vyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných 

nedochádzajúcich pracujúcich ako tomu bolo u dochádzajúcich je Bratislavský kraj s rozdielom 

až 14 p. b. Kým pracujúci obyvatelia so súčasným pobytom priamo v kraji a s vysokoškolským 

vzdelaním predstavujú až 50 %, v prípade dochádzajúcich pracujúcich dosahuje tento podiel 

len 36 %. V Banskobystrickom kraji bol podiel vysokoškolsky vzdelaných nedochádzajúcich 

vyšší o 2 p. b. Na druhej strane, v Žilinskom kraji je podiel vysokoškolsky vzdelaných 

pracujúcich, ktorí do kraja dochádzajú až o 5 p. b. vyšší ako tých, ktorí tu majú trvalý pobyt. 

Existuje preto hypotéza, že v Bratislavskom kraji dochádzajúci pracovníci vykonávajú menej 

kvalifikované pracovné pozície v porovnaní s nedochádzajúcimi a vo väčšine ostatných krajov 

je to presne naopak. 



   
 

96 
 

Graf č.  6-7: Podiel dochádzajúcich pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte dochádzajúcich pracujúcich 
a podiel nedochádzajúcich pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte nedochádzajúcich pracujúcich 
v členení podľa krajov SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

 Ukazovatele sledujúce podiel dochádzajúcich pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním na 

celkovom počte pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním v kraji a podiel dochádzajúcich 

pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte dochádzajúcich pracujúcich s 

vysokoškolským vzdelaním v SR však odhalili odlišný trend. Najvyšší podiel dochádzajúcich 

vysokoškolsky vzdelaných pracujúcich vzhľadom k vysokoškolským pracovníkom v kraji je 

v Bratislavskom kraji, a to až 19 %. Súčasne Bratislavský kraj pritiahne až 54 % zo všetkých 

dochádzajúcich pracujúcich s vysokou školou. V tomto ukazovateli sa k Bratislavskému kraju 

žiaden iný ani nepribližuje, Trnavský a Košický kraj si z pomyselného koláča vysokoškolsky 

vzdelaných pracujúcich odkroja zhodne po 10 %. 
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Graf č.  6-8: Podiel dochádzajúcich pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte pracujúcich s vysokoškolským 
vzdelaním v kraji a podiel dochádzajúcich pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte dochádzajúcich 
pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním v SR v členení podľa krajov SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Na okresnej úrovni predstavuje v rámci SR podiel dochádzajúcich s vysokoškolským 

vzdelaním 34 % na celkovom počte dochádzajúcich, avšak medzi jednotlivými okresmi je 

možné identifikovať značné rozdiely. Určitým paradoxom zostáva, že v periférnych regiónoch 

je výraznejší podiel pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním, konkrétne ide o regióny 

Sobrance (49 %) a Sabinov (46 %). Ich vysoký podiel je v okrese Levoča (44 %) a v okresoch 

mesta Bratislava (43 %). Jednoznačný trend v distribúcii nie je možné identifikovať bez 

hĺbkového rozboru zamestnanecko-odvetvovej štruktúry. Hypotézou môže byť zvýšený podiel 

dochádzajúcich vzdelaných zamestnancov v menej vyspelých regiónoch, ktorí pracujúcich 

v školstve, zdravotníctve a verejnej správe. Ako existujú periférne regióny s vysokým podielom 

vysokoškolsky vzdelaných pracujúcich, tak sú aj periférne regióny s ich nízkym podielom, kam 

možno zaradiť napr. Krupinu, kde je ich podiel len 19 %. Na druhej strane nízky podiel vykazujú 

aj priemyselné okresy ako Galanta a Myjava (zhodne po 21 %). 
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Obrázok č.  6-8: Podiel dochádzajúcich pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte dochádzajúcich v okrese, 
2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Mapa nižšie predstavuje saldo dochádzky pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním 

prepočítaným na celkový počet pracujúcich v okrese. Z mapy vyplýva, že prebiehajú intenzívne 

pohyby medzi jadrom a zázemím, čo je možné ilustrovať aj na prípade Bratislavy, aj na prípade 

Košíc. Kým v Bratislave saldo dosiahlo 16 %, vo všetkých ostatných okresoch Bratislavského 

kraja bolo saldo výrazne negatívne, a to od -20 % v okrese Malacky po -60 % v okrese Senec, 

čo je najnižšia hodnota spomedzi všetkých okresov v SR. V Košiciach je rovnako pozitívne saldo 

9 % a v okrese Košice – okolie je -31 %. Pozitívne saldo je aj v iných regionálnych centrách – 

v okresoch Žilina a Banská Bystrica 5 % a v okresoch Prešov a Nitra 1 %. 
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Obrázok č.  6-9: Saldo dochádzky pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním (dochádzajúci - odchádzajúci) na celkovom počte 
pracujúcich v okrese, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Dochádzajúci pracovníci s vysokoškolským vzdelaním na úrovni obcí predstavujú vo 

väčšine obcí malý podiel, avšak priestorové rozšírenie je značné aj pri prostrednej kategórii, 

ktorej maximálne ohraničenie do 45 % dochádzajúcich s vysokoškolským vzdelaním. 

Najzaujímavejšia je však práve koncentrácia pracujúcich ktorí majú vysokoškolské vzdelanie 

v čo najvyššom podiele (t. j. 46 % a viac). To sa lokalizuje do Bratislavy a do Košíc, no iné 

významné zhluky nevytvára. Vo vyššej miere spadajú do tohto intervalu obce na východe SR, 

pričom ide o menšie obce. Ako už bolo viac krát spomenuté v predošlých častiach správy, 

mohlo ísť napríklad o pracujúcich v oblasti školstva, ktorí dochádzajú do menšej obce a aj 

napriek ich malému počtu tak tvoria výrazný podiel vysokoškolsky vzdelaných dochádzajúcich 

do obce. Na druhej strane sa v týchto periférnych regiónoch nachádza množstvo obcí, kam 

vysokoškolsky vzdelaní zamestnaní nedochádzajú vôbec. 
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Obrázok č.  6-10: Podiel dochádzajúcich s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte dochádzajúcich na úrovni obcí SR, 
2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Dochádzajúce ženy sú vzdelanejšie 

Celkovo v SR predstavuje podiel dochádzajúcich žien s VŠ vzdelaním až 39 %, pričom u 

dochádzajúcich mužov je to len 30 %. Ako najvzdelanejšie ženy je možné označiť ženy 

dochádzajúce do Košického kraja, z ktorých až 47 % disponuje vysokoškolským vzdelaním I. II. 

alebo III. stupňa. Podiel mužov dochádzajúcich do tohto kraja, ktorí dosiahli vysokoškolské 

vzdelanie, je oproti ženám až o 14 p. b. nižší. Celoslovenský priemer z hľadiska podielu 

vysokoškolsky vzdelaných dochádzajúcich žien prekročili aj ženy v Bratislavskom 

a Prešovskom kraji, kde ich podiel predstavoval 42 %, resp. 41 %. Na základe vyššie uvedených 

zistení možno skonštatovať, že typická dochádzajúca žena medzi krajmi je vzdelaná a mladá, 

čo sú najlepšie parametre pre budovanie kariéry. Podiel vysokoškolsky vzdelaných 

dochádzajúcich mužov v jednotlivých krajoch osciluje okolo celoslovenského priemeru, a to 

od 33 % v Bratislavskom a Košickom kraji po 24 % v Trnavskom kraji. 
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Graf č.  6-9: Podiel dochádzajúcich pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte dochádzajúcich pracujúcich v 
členení podľa pohlavia a kraja SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Kým celkovo na okresnej úrovni predstavujú dochádzajúce ženy podiel 40 %, v skupine 

vysokoškolsky vzdelaných dochádzajúcich pracujúcich ich podiel dosiahol 47 %. To potvrdzuje 

vyššie zistenia, že dochádzajú primárne ženy s vyššou kvalifikáciou, a to na krajskej aj okresnej 

úrovni. Zaujímavým zistením je, že dochádzajúce ženy s vysokoškolským vzdelaním tvoria vyšší 

podiel v okresoch, v ktorých je celkovo nižší podiel vysokoškolsky vzdelaných dochádzajúcich 

pracujúcich. Z toho možno usúdiť, že ženy pracujú v týchto okresoch v iných odvetviach ako 

muži. Takmer 60 %-ný podiel predstavujú ženy na vysokoškolsky vzdelaných pracovníkoch 

v okresoch Poltár, Kežmarok a Turčianske Teplice. Tento jav možno vysvetliť tým, že okresná 

distribúcia dochádzajúcich pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním vykazuje väčší rozptyl ako 

okresná distribúcia dochádzajúcich vysokoškolsky vzdelaných žien. 
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Obrázok č.  6-11: Podiel dochádzajúcich žien s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte dochádzajúcich pracovníkov 
s vysokoškolským vzdelaním v okrese SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

6.2 Pracovná migrácia 

Saldo migrácie zahŕňa rozdiel medzi počtom obyvateľov, ktorí zmenili trvalý pobyt 

a prisťahovali sa do daného kraja (prisťahovaní) a počtom obyvateľov, ktorí zmenili trvalý 

pobyt a odsťahovali sa z daného kraja (odsťahovaní). V nižšie uvedenej mape je toto saldo 

prepočítané na celkový počet obyvateľov, ktorí majú v kraji trvalý pobyt a zmena trvalého 

pobytu je určená na základe miesta trvalého bydliska rok pred sčítaním 2021. Najvyššia 

hodnota podielu salda migrácie na trvalo bývajúcom obyvateľstve, a to 0,7 %, je 

v Bratislavskom kraji, čo je prirodzené, keďže ide o ekonomicky najvyspelejší región. Druhým 

krajom, ktorý dosiahol pozitívnu hodnotu ukazovateľa je Trnavský kraj, kde to bolo 0,2 % 

a taktiež ide o ekonomicky silný región. V ostatných krajoch bola hodnota salda mierne 

negatívna a vo všetkých krajoch sa pohybovala v rozmedzí od -0,1 % do -0,2 %. 
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Obrázok č.  6-12: Saldo migrácie (dochádzajúci - odchádzajúci) na počte obyvateľov s trvalým pobytom v kraji SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Pri migrácii je dôležité vedieť celkovú štruktúru migrujúcich obyvateľov, no z hľadiska 

pracovnej migrácie je vhodné zamerať sa aj na podiel pracujúcich prichádzajúcich 

a odchádzajúcich obyvateľov. Jediným krajom kde je vyšší podiel prichádzajúcich pracujúcich 

obyvateľov ako odchádzajúcich pracujúcich je Bratislavský kraj, kde podiel prichádzajúcich 

pracujúcich dosiahol 63 %. Trnavský kraj so 47 %-ným podielom je na druhom mieste. Naopak, 

najmenší podiel pracujúcich prichádza do Prešovského kraja, a to len 39 %. Pri odchádzajúcich 

pracujúcich ich najvyšší podiel odchádza z Prešovského a Trenčianskeho kraja, a to zhodne 

56 %. 
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Graf č.  6-10: Podiel pracujúcich na celkovom počte prichádzajúcich a odchádzajúcich na úrovni krajov SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Na úrovni okresov saldo migrácie v prepočte na počet trvalo bývajúcich vykazuje najvyššie 

hodnoty v tzv. zázemí Bratislavy, najdominantnejšie je to vidieť v okrese Senec, kde to je až 

2,5 %, no významné cieľové migračné regióny sú aj okresy Malacky, Pezinok a Dunajský Streda. 

V tomto prípade možno hovoriť o tzv. suburbanizácii. Suburbanizácia sa prejavuje aj na 

východe SR, konkrétne v okrese Košice – okolie, kde bolo pozitívne saldo na úrovni 0,6 %. Na 

druhej strane, najviac sa vyľudňuje krajný východ a severovýchod SR, juh stredného Slovenska, 

Orava, Kysuce a Horná Nitra. 
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Obrázok č.  6-13: Saldo migrácie (dochádzajúci - odchádzajúci) na počte obyvateľov s trvalým pobytom v okrese, 2021  

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Z nižšie uvedenej mapy vyplýva, že najvyšší podiel prichádzajúcich pracujúcich, ktorí 

zmenili trvalý pobyt do iného okresu smeruje do tých okresov, ktoré ponúkajú najlepšie 

možnosti na zamestnanie sa. Je prirodzené, že dominuje Bratislava, kde to je až 65 %. Za 

Bratislavou nasledujú Košice s podielom 55 % a rovnaký podiel pracujúcich je aj v okrese Žilina. 

Viac ako 50 % pracujúcich na celkovom počte prichádzajúcich obyvateľov, ktorí zmenili trvalý 

pobyt je aj v okresoch Martin, Trenčín, Trnava a Banská Bystrica. Na druhej strane na 

severovýchode SR a juhu stredného Slovenska sú tieto hodnoty nízke. Zaujímavosťou je okres 

Medzilaborce, kde bolo neutrálne saldo migrácie, avšak veľmi nízky podiel pracujúcich osôb, 

čo indikuje, že do okresu sa vo výraznejšej miere sťahujú nepracujúce skupiny obyvateľstva. 
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Obrázok č.  6-14: Podiel prichádzajúcich pracujúcich na celkovom počte prichádzajúcich v okresoch SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

6.2.1 Migrácia podľa pohlavia 

Pri pohľade na štruktúru migrácie podľa pohlavia bol zvolený podiel žien na celkovom 

počte migrantov, ktorí prišli do daného kraja. Podiel migrujúcich žien sa vo všetkých prípadoch 

pohyboval medzi 50 % a 56 %. Najmenší podiel migrujúcich žien bol do Žilinského kraja, a to 

50 %. Na druhej strane najvyšší podiel žien na obyvateľoch, ktorí zmenili trvalý pobyt, bol 

v Banskobystrickom kraji (56 %). 
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Graf č.  6-11: Podiel žien na celkovom počte prichádzajúcich do kraja, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Najvyšší podiel žien na obyvateľoch ktorí zmenili trvalý pobyt bol v okrese Levoča (61 %) 

nasledovanom okresmi Skalica a Rožňava, kde to bolo zhodne 60 %. Zvýšený podiel žien na 

migrujúcom obyvateľstve je v celom severovýchodnom Slovensku ale aj na Orave. Okresy 

v ktorých bol z určitých dôvodov nízky podiel žien na celkovom počte prichádzajúcich sú 

hlavne okresy Ružomberok a Senica, kde bol ich podiel 47 %. Podiel žien na úrovni 48 % bol 

v okresoch Považská Bystrica, Sobrance a Veľký Krtíš. 
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Obrázok č.  6-15: Podiel žien na celkovom počte prichádzajúcich do okresu, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

6.2.2 Migrácia podľa veku 

Na základe podielu migrujúcich obyvateľov medzi jednotlivými krajmi, ktorých vek je nižší 

ako 35 rokov, možno pri pohľade na nižšie uvedený graf kraje typologicky rozdeliť do troch 

skupín. Samostatnú skupinu tvorí Bratislavský kraj, kde je vysoký podiel prichádzajúcich do 35 

rokov, ktorý je kombinovaný s nízkym podielom odchádzajúcich do 35 rokov. Druhou skupinou 

sú Trnavský kraj a Košický kraj, kde sú podiely prichádzajúcich a odchádzajúcich do 35 rokov 

relatívne vyrovnané. Vo všetkých ostatných krajoch je vyšší podiel odchádzajúcich obyvateľov 

do 35 rokov ako je podiel prichádzajúcich obyvateľov v tejto vekovej skupine. 
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Graf č.  6-12: Podiel prichádzajúcich do 35 rokov na celkovom počte prichádzajúcich a podiel odchádzajúcich do 35 rokov na 
celkovom počte odchádzajúcich na úrovni krajov SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Na okresnej úrovni migrujúci obyvatelia do 35 rokov vytvárajú dva typologicky odlišné 

regióny koncentrácie. Prvou je sever SR spoločne s krajným východom SR, pričom tieto oblasti 

možno charakterizovať ako periférne. Druhou oblasťou sú práve naopak okresy, v ktorých sa 

nachádzajú významné regionálne centrá Bratislava (55 %), Košice (49 %) a okres Žilina 

s podielom 48 %. Suverénne najnižší podiel mladých migrujúcich smeruje do okresu 

Turčianske Teplice, a to len 27 %. 
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Obrázok č.  6-16: Podiel prichádzajúcich do 35 rokov na celkovom počte prichádzajúcich v okrese, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

6.2.3 Migrácia podľa vzdelania 

Migrácia podľa vzdelania sa znovu zameriava na pracujúcich, pričom si všíma podiel 

vysokoškolsky vzdelaných z pracujúcich. Bratislavský kraj má výrazný podiel vysokoškolsky 

vzdelaných prisťahovaných pracujúcich obyvateľov, a to až 65 %. Na druhej strane, 

z Bratislavského kraja odišlo len 40 % pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním. Druhým 

krajom s vyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných prichádzajúcich ako odchádzajúcich 

pracujúcich je Košický kraj, v ktorom vysokoškolsky vzdelaní prichádzajúci predstavujú 55 % a 

vysokoškolsky vzdelaní odchádzajúci 52 %. V ostatných krajoch prevažuje podiel 

odchádzajúcich a vysokoškolsky vzdelaných pracujúcich, pričom ich najvyšší podiel na úrovni 

62 % bol v Prešovskom kraji. 
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Graf č.  6-13: Podiel prichádzajúcich s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte prichádzajúcich a podiel odchádzajúcich 
s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte odchádzajúcich na úrovni krajov SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

 

Podiel prichádzajúcich vysokoškolsky vzdelaných pracujúcich bol síce najvyšší v okrese 

Dolný Kubín, a to až 91 %, avšak z celoslovenského aspektu sa títo pracovníci lokalizujú 

primárne do väčších regionálnych centier. V Bratislave ich podiel dosiahol 87 %, pričom podiel 

nad 70 % dosiahli aj okresy v zázemí Bratislavy – Pezinok a Senec. Ich výrazný podiel bol aj 

v okrese Banská Bystrica, a to 80 %. Z iných regionálnych centier to bolo 78 % v Košiciach, 76 % 

v okrese Prešov, 74 % v okrese Žilina a zhodne po 72 % v okresoch Trnava a Trenčín. Tieto 

pohyby možno vysvetliť aj vysokou cenovou úrovňou nehnuteľností v týchto centrách, pričom 

dovoliť si ich môžu len ekonomicky najefektívnejší obyvatelia, čo prirodzene úzko koreluje 

s najvyšším dosiahnutým vzdelaním. 
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Obrázok č.  6-17: Podiel prichádzajúcich pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte prichádzajúcich 
v okresoch SR, 2021 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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7 Homogenita regiónov 

Cieľom tejto kapitoly je presnejšie zachytenie skutočného rozmiestnenia pracovných 

príležitostí v jednotlivých slovenských regiónoch. Súčasťou je stanovenie hraníc tzv. 

pracovných mikroregiónov, ktoré sú chápané ako prirodzené územné celky, nezávislé od 

súčasného administratívneho usporiadania. Zachytenie a identifikácia pracovných 

dochádzkových tokov pomocou mikroregiónov predstavuje hodnotenie, ktoré v sebe spája 

štatistické aj geografické metódy. Niektorí autori tento typ regiónov nazývajú aj „funkčné 

mestské regióny“.14 Tieto pracovné mikroregióny boli identifikované tak, aby bola 

minimalizovaná medziregionálna dochádzka a maximalizovaná vnútroregionálna dochádzka. 

Prvý obrázok znázorňuje prirodzené územné celky, ktoré boli identifikované na základe 

pracovnej migrácie. Celkovo bolo týmto spôsobom identifikovaných 35 regiónov, dôležitým 

zistením je, že podiel dochádzajúcich medzi novými regiónmi predstavuje 66 % 

z dochádzajúcich medzi okresmi. V prvom slede bolo dôležité vybrať významné regionálne 

centrá, pričom ich výber je vysvetlený v kapitole zaoberajúcej sa metodikou. Niektoré regióny 

však disponovali malým počtom obcí, tieto boli následne spojené s geograficky najbližšími 

regiónmi. Ďalšou situáciou, ktorú bolo potrebné riešiť boli tzv. enklávy, ktoré vznikli na území 

niektorých regiónov. Vďaka zvolenej metodike je možné identifikovať rôzny počet regiónov. 

Dôležité je nastavenie kritérií, pre výber regionálnych centier. Súčasné členenie sa 

administratívne určitým spôsobom blíži k územnosprávnemu členeniu z roku 1996, k tzv. 

veľkým okresom. Toto usporiadanie vychádzalo z usporiadania ešte z roku 1968 a je veľmi 

zaujímavé vidieť, že regionálne väzby, ktoré boli budované ešte počas obdobia socializmu 

determinujú denné toky obyvateľov až do súčasnosti. V prípade benevolentnejších 

podmienok na identifikáciu regionálneho centra je možné analyzovať pracovnú dochádzku vo 

vyššom počte potenciálnych pracovných mikroregiónoch.  

 
14 Napr. BEZÁK, A. (2000). Funkčné mestské regióny na Slovensku. Geographia Slovaca 15, Bratislava 
(Geografický ústav SAV) 
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Obrázok č.  7-1: Príslušnosť obcí SR k prirodzeným regiónom, tzv. pracovným mikroregiónom na základe dochádzky do práce 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Ďalej je možné identifikovať prepojenie pracovných mikroregiónov s okresmi. Keďže bol 

identifikovaný menší počet regionálnych centier (35) ako je počet okresov (79), niektoré 

okresy sú v rámci týchto celkov agregované. Častokrát bol spád silný práve medzi okresmi, 

ktoré v minulosti tvorili jeden okres. Ako príklad možno uviesť územnosprávne členenie z roku 

1996, kde do okresu Humenné patrili súčasné okresy Humenné, Snina a Medzilaborce, pričom 

aj v prípade prirodzených pracovných mikroregiónoch boli agregované do jedného celku. Ďalej 

okres Zvolen (súčasné územie okresov Zvolen, Detva a Krupina), Liptovský Mikuláš (Liptovský 

Mikuláš a Ružomberok), Martin (Martin a Turčianske Teplice), Lučenec (Lučenec a Poltár) 

a Banská Bystrica (Banská Bystrica a Brezno). To potvrdzuje vhodnosť zvolenej metódy. Na 

druhej strane od roku 1996 vzniklo niekoľko nových regionálnych centier dochádzky za prácou, 

napr. Skalica, resp. Nové Mesto nad Váhom. Menšie centrá boli identifikované aj okolo 

Malaciek, resp. Kysuckého Nového Mesta, avšak oba mikroregióny tvorili enklávu v rámci 

bratislavského resp. žilinského zhluku a preto boli agregované v rámci týchto zhlukov. 
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Obrázok č.  7-2: Porovnanie prirodzených regiónov, tzv. pracovných mikroregiónov s administratívnymi hranicami na úrovni 
okresov SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

Na zvýraznenie konzistentnosti použitej metódy boli zvolené ako regionálne centrá ku 

ktorým boli následne na základe dochádzky priradené relevantné obce súčasné okresné 

centrá, pričom výsledok tohto postupu je možné vidieť na nižšie uvedenom obrázku. Celkovo 

bolo týmto spôsobom identifikovaných 67 regiónov. Bratislavské a košické okresy boli 

agregované do samostatných celkov. Špecifickým prípadom boli aj okresné mestá Senec 

a Pezinok, keďže takmer všetky obce z týchto okresov spádovali do Bratislavy (s výnimkou 

jednej obce v okrese Pezinok so spádom do Trnavy). Najmenším regionálnym celkom, ktorý 

vznikol týmto spôsobom je spádová oblasť mesta Bytča. Najväčším a najľudnatejším regiónom 

je tak prirodzene spádová oblasť Bratislavy. 
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Obrázok č.  7-3: Regióny vytvorené na základe príslušnosti obcí SR k súčasným okresným mestám na základe dochádzky do 
práce 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 

 

Nižšie zobrazený obrázok poukazuje na rozdiel medzi administratívnymi hranicami okresov 

a prirodzenými spádovými oblasťami k regionálnych centier na základe dochádzky za prácou. 

Pri niektorých dochádzkových regiónoch bola významná zhoda s administratívnymi hranicami 

okresov, ide napríklad o okresy Púchov, Martin, Ružomberok, Myjava a Skalica. Zaujímavosťou 

sú regióny, pri ktorých zostala z pôvodného okresu len jadro a okrajové časti spádujú do 

viacerých iných regiónov. Tento typ reprezentujú okresy Galanta, Gelnica, Humenné, 

Kežmarok, Sabinov a Sobrance. Špecifické sú aj okresy na juhu stredného Slovenska, ktoré 

majú neprirodzený severo-južný tvar, pričom severné oblasti z týchto okresov majú odlišný 

spád ako ich južná časť, ide o okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Je možné 

identifikovať aj menšie okresy, ktoré však významným spôsobom svojou spádovou oblasťou 

zasahujú do okolitých okresov. Do dochádzkového regiónu Piešťan tak výrazne spádujú obce 

z okresov Topoľčany a Nové Mesto nad Váhom, do dochádzkového regiónu Levoče časti 

okresov Kežmarok a Sabinov a do dochádzkového regiónu Kysuckého Nového Mesta spáduje 

celá východná časť okresu Čadca. Špecifický príklad predstavuje okres Malacky, ktorého južná 

časť spáduje do Bratislavy, avšak do dochádzkového regiónu Malaciek patria obce vo západnej 

časti okresu Senica, kde je dobrá dopravná dostupnosť pomocou diaľnice D2 do Malaciek aj 

do Bratislavy. 
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Obrázok č.  7-4: Porovnanie regiónov vytvorených na základe príslušnosti obcí SR k súčasným okresným mestám na základe 
dochádzky do práce s administratívnymi hranicami na úrovni okresov SR 

 

Zdroj: Metodika, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava, na základe údajov SODB 
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Príloha 1: Vzdelanostná úroveň a vzdelanostný diferenciál v krajoch SR 

UKAZOVATEĽ Indikátor vzdelanostnej úrovne Vzdelanostný diferenciál 

KRAJ 

Trvalo 
bývajúci 
v kraji 
(2021) 

Trvalo 
bývajúci 
v kraji 
(2011) 

Pracujúci 
v kraji 

Nezamestnaní 
Prichádzajúci 

do kraja 
Odchádzajúci 

z kraja 
Muži Ženy 

2021-
2011 

Prichádzajúci-
odchádzajúci 

Pracujúci - 
nezamestnaní 

Muži - 
Ženy 

Bratislavský kraj 77 75 82 76 81 81 76 78 2,6 -0,4 6,4 -1,5 

Trnavský kraj 69 67 73 68 75 77 68 70 2,2 -2,2 5,2 -1,7 

Trenčiansky kraj 70 68 74 69 76 81 69 71 2,0 -5,1 4,5 -1,4 

Nitriansky kraj 69 67 74 68 77 78 68 70 2,0 -1,0 6,4 -1,4 

Žilinský kraj 70 68 75 68 79 81 69 71 2,0 -2,5 7,1 -1,9 

Banskobystrický kraj 69 68 75 64 77 79 68 70 1,3 -1,7 11,3 -1,3 

Prešovský kraj 69 67 76 63 79 81 68 70 1,6 -2,8 12,3 -1,6 

Košický kraj 70 68 77 64 80 80 69 70 1,3 0,7 13,4 -1,1 
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Príloha 2: Vzdelanostná úroveň a vzdelanostný diferenciál v okresoch SR 

UKAZOVATEĽ Indikátor vzdelanostnej úrovne Vzdelanostný diferenciál 

Okres 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2021) 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2011) 

Pracujúci 
v okrese 

Nezamestnaní 
Dochádzajúci 

do okresu 
Odchádzajúci 

z okresu 
Muži Ženy 

2021-
2011 

Prichádzajúci-
odchádzajúci 

Pracujúci - 
nezamestnaní 

Muži - 
Ženy 

Bratislava 80 76 83 78 82 82 79 80 3,2 0,0 5,7 -1,2 

Malacky 70 68 72 68 74 79 69 71 1,3 -5,3 4,0 -1,8 

Pezinok 73 71 75 73 78 82 72 74 2,0 -3,9 2,7 -2,0 

Senec 74 72 74 74 74 83 73 75 2,0 -9,4 -0,4 -2,1 

Dunajská 
Streda 

68 66 72 66 74 75 67 69 1,8 -0,6 6,2 -1,9 

Galanta 68 66 71 68 72 75 67 69 1,9 -2,5 3,3 -1,9 

Hlohovec 69 67 73 69 74 77 68 70 2,0 -2,7 3,2 -1,4 
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UKAZOVATEĽ Indikátor vzdelanostnej úrovne Vzdelanostný diferenciál 

Okres 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2021) 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2011) 

Pracujúci 
v okrese 

Nezamestnaní 
Dochádzajúci 

do okresu 
Odchádzajúci 

z okresu 
Muži Ženy 

2021-
2011 

Prichádzajúci-
odchádzajúci 

Pracujúci - 
nezamestnaní 

Muži - 
Ženy 

Piešťany 71 69 75 71 77 79 71 72 2,5 -2,1 4,4 -0,9 

Senica 68 66 72 66 74 73 67 68 1,9 1,5 6,3 -1,7 

Skalica 68 66 72 67 76 76 67 69 1,9 0,5 4,5 -1,5 

Trnava 72 69 76 72 77 82 71 73 3,0 -5,4 3,9 -2,0 

Bánovce nad 
Bebravou 

68 67 71 68 72 78 67 69 1,6 -5,9 3,7 -1,8 

Ilava 70 69 73 71 75 78 70 71 1,8 -3,1 2,6 -1,1 

Myjava 69 68 72 69 73 76 68 70 1,2 -3,4 2,7 -1,4 

Nové Mesto 
nad Váhom 

69 67 73 69 75 80 69 70 2,1 -5,2 3,6 -1,1 
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UKAZOVATEĽ Indikátor vzdelanostnej úrovne Vzdelanostný diferenciál 

Okres 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2021) 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2011) 

Pracujúci 
v okrese 

Nezamestnaní 
Dochádzajúci 

do okresu 
Odchádzajúci 

z okresu 
Muži Ženy 

2021-
2011 

Prichádzajúci-
odchádzajúci 

Pracujúci - 
nezamestnaní 

Muži - 
Ženy 

Partizánske 68 66 72 68 73 75 68 69 1,9 -2,1 4,1 -1,1 

Považská 
Bystrica 

71 68 75 70 78 79 70 72 2,7 -1,6 5,0 -1,8 

Prievidza 69 68 73 68 76 78 68 70 1,2 -2,0 5,2 -1,5 

Púchov 70 67 72 69 73 81 69 70 2,3 -7,1 3,0 -1,6 

Trenčín 72 69 77 73 80 79 71 73 2,6 0,6 4,3 -1,2 

Komárno 67 65 72 64 78 73 66 68 1,6 4,8 8,1 -1,2 

Levice 68 67 74 67 76 78 68 69 1,4 -1,6 7,0 -1,1 

Nitra 72 69 76 73 76 82 71 73 2,8 -6,4 3,2 -1,5 
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UKAZOVATEĽ Indikátor vzdelanostnej úrovne Vzdelanostný diferenciál 

Okres 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2021) 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2011) 

Pracujúci 
v okrese 

Nezamestnaní 
Dochádzajúci 

do okresu 
Odchádzajúci 

z okresu 
Muži Ženy 

2021-
2011 

Prichádzajúci-
odchádzajúci 

Pracujúci - 
nezamestnaní 

Muži - 
Ženy 

Nové Zámky 68 67 73 67 74 75 68 69 1,8 -1,3 6,1 -1,3 

Šaľa 68 67 73 67 74 74 67 69 1,5 0,1 5,7 -1,4 

Topoľčany 69 67 73 68 76 76 68 70 1,9 -0,1 4,8 -1,9 

Zlaté 
Moravce 

69 67 73 70 77 78 68 70 2,3 -0,3 3,3 -1,4 

Bytča 68 66 72 67 76 76 67 69 2,2 -0,3 5,0 -2,3 

Čadca 68 65 73 67 78 75 67 69 2,3 2,7 6,7 -2,3 

Dolný Kubín 71 69 75 69 75 81 70 72 2,0 -6,1 5,3 -2,3 

Kysucké 
Nové Mesto 

69 67 73 67 75 77 68 70 2,4 -1,4 6,4 -2,2 
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UKAZOVATEĽ Indikátor vzdelanostnej úrovne Vzdelanostný diferenciál 

Okres 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2021) 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2011) 

Pracujúci 
v okrese 

Nezamestnaní 
Dochádzajúci 

do okresu 
Odchádzajúci 

z okresu 
Muži Ženy 

2021-
2011 

Prichádzajúci-
odchádzajúci 

Pracujúci - 
nezamestnaní 

Muži - 
Ženy 

Liptovský 
Mikuláš 

71 69 75 67 77 81 71 71 1,9 -3,5 8,6 -0,5 

Martin 71 70 75 69 76 80 71 72 1,3 -3,6 6,3 -1,6 

Námestovo 67 65 73 67 78 78 65 69 1,9 0,1 6,1 -3,5 

Ružomberok 70 67 76 67 80 78 69 71 2,4 2,1 8,4 -1,6 

Turčianske 
Teplice 

68 67 72 66 79 73 67 69 0,7 5,1 5,8 -2,0 

Tvrdošín 69 68 73 68 78 81 68 70 1,4 -2,5 5,3 -2,3 

Žilina 72 70 77 71 77 82 72 73 2,5 -4,9 6,1 -1,5 

Banská 
Bystrica 

74 72 79 71 80 84 74 75 2,9 -3,9 7,7 -1,3 
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UKAZOVATEĽ Indikátor vzdelanostnej úrovne Vzdelanostný diferenciál 

Okres 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2021) 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2011) 

Pracujúci 
v okrese 

Nezamestnaní 
Dochádzajúci 

do okresu 
Odchádzajúci 

z okresu 
Muži Ženy 

2021-
2011 

Prichádzajúci-
odchádzajúci 

Pracujúci - 
nezamestnaní 

Muži - 
Ženy 

Banská 
Štiavnica 

70 69 75 67 79 78 69 70 0,3 1,0 8,3 -1,9 

Brezno 68 67 73 64 78 78 68 69 1,5 -0,2 8,7 -1,2 

Detva 68 66 72 67 74 77 67 69 2,5 -3,7 5,5 -1,4 

Krupina 67 67 71 64 72 75 66 68 0,7 -2,8 7,1 -1,7 

Lučenec 67 68 73 63 73 76 67 68 -0,4 -3,3 10,8 -1,1 

Poltár 66 66 72 64 79 72 66 67 0,3 7,0 8,7 -1,2 

Revúca 65 65 73 60 74 73 65 66 0,4 1,0 13,4 -1,1 

Rimavská 
Sobota 

65 66 73 59 73 74 64 66 -0,5 -0,8 13,0 -1,2 
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UKAZOVATEĽ Indikátor vzdelanostnej úrovne Vzdelanostný diferenciál 

Okres 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2021) 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2011) 

Pracujúci 
v okrese 

Nezamestnaní 
Dochádzajúci 

do okresu 
Odchádzajúci 

z okresu 
Muži Ženy 

2021-
2011 

Prichádzajúci-
odchádzajúci 

Pracujúci - 
nezamestnaní 

Muži - 
Ženy 

Veľký Krtíš 66 65 72 63 75 74 66 67 1,6 1,0 8,6 -0,7 

Zvolen 73 71 77 71 78 82 73 73 2,1 -4,7 6,2 -0,6 

Žarnovica 69 67 73 67 74 79 68 70 2,0 -5,1 6,2 -1,8 

Žiar nad 
Hronom 

70 68 74 68 77 80 69 70 2,0 -2,7 5,9 -1,6 

Bardejov 68 68 75 63 75 81 68 69 0,9 -6,2 11,3 -1,4 

Humenné 70 69 75 67 75 81 70 71 0,8 -5,8 7,7 -1,0 

Kežmarok 65 65 74 60 80 73 64 66 0,7 7,1 13,4 -2,1 

Levoča 68 67 77 63 82 77 67 69 0,8 4,3 13,7 -2,5 
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UKAZOVATEĽ Indikátor vzdelanostnej úrovne Vzdelanostný diferenciál 

Okres 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2021) 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2011) 

Pracujúci 
v okrese 

Nezamestnaní 
Dochádzajúci 

do okresu 
Odchádzajúci 

z okresu 
Muži Ženy 

2021-
2011 

Prichádzajúci-
odchádzajúci 

Pracujúci - 
nezamestnaní 

Muži - 
Ženy 

Medzilaborce 68 66 75 63 78 78 67 68 2,0 -0,3 12,2 -0,7 

Poprad 70 68 75 65 75 82 70 71 1,9 -7,4 9,5 -1,4 

Prešov 72 69 78 66 78 83 71 72 2,7 -4,7 12,2 -1,6 

Sabinov 67 65 74 60 81 77 66 67 1,8 4,2 14,0 -1,8 

Snina 69 67 74 67 77 80 69 69 2,3 -2,7 7,6 -0,7 

Stará 
Ľubovňa 

68 66 75 63 77 80 66 69 1,2 -3,2 11,7 -2,4 

Stropkov 69 67 74 64 73 82 68 69 2,0 -9,0 9,7 -1,1 

Svidník 69 67 76 63 77 79 68 70 1,9 -2,3 12,9 -1,3 
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UKAZOVATEĽ Indikátor vzdelanostnej úrovne Vzdelanostný diferenciál 

Okres 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2021) 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2011) 

Pracujúci 
v okrese 

Nezamestnaní 
Dochádzajúci 

do okresu 
Odchádzajúci 

z okresu 
Muži Ženy 

2021-
2011 

Prichádzajúci-
odchádzajúci 

Pracujúci - 
nezamestnaní 

Muži - 
Ženy 

Vranov nad 
Topľou 

67 66 75 62 79 77 66 68 1,0 1,2 13,0 -1,2 

Košice 75 72 80 72 78 83 75 76 3,0 -5,3 8,0 -0,6 

Gelnica 66 65 74 61 81 74 65 66 0,6 6,6 13,1 -1,1 

Košice - 
okolie 

67 67 73 62 77 76 67 68 0,7 1,8 11,2 -1,3 

Michalovce 68 68 75 63 76 81 68 69 0,1 -4,3 12,1 -0,8 

Rožňava 67 66 74 61 75 76 66 68 0,6 -0,7 12,8 -1,4 

Sobrance 67 66 76 63 83 77 67 68 1,8 6,3 12,9 -1,1 

Spišská Nová 
Ves 

68 67 74 63 75 79 67 69 1,1 -4,4 11,5 -1,6 
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UKAZOVATEĽ Indikátor vzdelanostnej úrovne Vzdelanostný diferenciál 

Okres 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2021) 

Trvalo 
bývajúci 
v okrese 
(2011) 

Pracujúci 
v okrese 

Nezamestnaní 
Dochádzajúci 

do okresu 
Odchádzajúci 

z okresu 
Muži Ženy 

2021-
2011 

Prichádzajúci-
odchádzajúci 

Pracujúci - 
nezamestnaní 

Muži - 
Ženy 

Trebišov 67 66 74 62 78 76 66 67 1,0 2,4 12,7 -0,8 
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Príloha 3: Indikátor kariérnej úrovne/kariérny potenciál v krajoch SR 

UKAZOVATEĽ Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) 

KRAJ 
Spolu 
kraj 

Ženy Muži 
Základné 
vzdelanie 

Vyučení 
Stredné 

(bez 
maturity) 

Vyučení s 
maturitou 

Úplné 
stredné 

všeobecné 

Úplné 
stredné 
odborné 

Vyššie 
odborné 

VŠ 1. 
stupeň 

VŠ 2. 
stupeň 

VŠ 3. 
stupeň 

Bratislavský kraj 56 53 59 38 41 42 46 53 50 49 59 66 63 

Trnavský kraj 48 46 51 38 41 41 44 47 47 46 52 60 59 

Trenčiansky kraj 48 46 52 39 41 42 45 48 47 46 53 61 65 

Nitriansky kraj 48 45 51 38 41 41 44 47 47 46 52 59 57 

Žilinský kraj 49 46 52 37 40 41 45 48 47 46 52 61 60 

Banskobystrický 
kraj 

49 46 51 37 40 40 44 47 47 46 52 60 58 

Prešovský kraj 48 45 50 37 39 40 43 46 45 45 50 58 58 

Košický kraj 51 48 54 37 40 41 44 48 47 47 54 62 59 
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Príloha 4: Indikátor kariérnej úrovne/kariérny potenciál v okresoch SR 

UKAZOVATEĽ Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) 

OKRES 
Spolu 
kraj 

Ženy Muži 
Základné 
vzdelanie 

Vyučení 
Stredné 

(bez 
maturity) 

Vyučení s 
maturitou 

Úplné 
stredné 

všeobecné 

Úplné 
stredné 
odborné 

Vyššie 
odborné 

VŠ 1. 
stupeň 

VŠ 2. 
stupeň 

VŠ 3. 
stupeň 

Bratislava 58 55 61 37 40 42 46 53 50 49 60 67 63 

Malacky 49 46 51 40 42 43 45 49 48 48 54 62 67 

Pezinok 49 47 51 36 39 41 43 49 47 45 52 60 66 

Senec 49 46 51 38 41 42 44 49 48 48 54 60 65 

Dunajská Streda 47 44 50 36 40 40 44 47 47 46 53 59 64 

Galanta 47 45 49 39 41 42 44 47 47 47 53 60 60 

Hlohovec 48 46 51 40 42 43 45 47 48 47 50 60 65 

Piešťany 49 46 52 37 40 40 43 47 46 46 53 62 68 
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UKAZOVATEĽ Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) 

OKRES 
Spolu 
kraj 

Ženy Muži 
Základné 
vzdelanie 

Vyučení 
Stredné 

(bez 
maturity) 

Vyučení s 
maturitou 

Úplné 
stredné 

všeobecné 

Úplné 
stredné 
odborné 

Vyššie 
odborné 

VŠ 1. 
stupeň 

VŠ 2. 
stupeň 

VŠ 3. 
stupeň 

Senica 47 45 50 37 40 40 43 47 47 45 54 59 65 

Skalica 48 45 51 38 43 43 45 47 47 47 52 61 63 

Trnava 50 47 52 39 41 42 45 47 48 47 52 61 56 

Bánovce nad 
Bebravou 

46 43 49 39 40 41 43 46 45 44 53 59 64 

Ilava 49 46 52 40 42 43 46 47 47 46 52 61 65 

Myjava 49 47 51 41 43 43 46 48 49 47 52 61 66 

Nové Mesto nad 
Váhom 

49 46 52 40 42 43 46 49 49 47 56 62 70 

Partizánske 45 43 48 37 38 40 42 44 45 44 51 58 65 
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UKAZOVATEĽ Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) 

OKRES 
Spolu 
kraj 

Ženy Muži 
Základné 
vzdelanie 

Vyučení 
Stredné 

(bez 
maturity) 

Vyučení s 
maturitou 

Úplné 
stredné 

všeobecné 

Úplné 
stredné 
odborné 

Vyššie 
odborné 

VŠ 1. 
stupeň 

VŠ 2. 
stupeň 

VŠ 3. 
stupeň 

Považská Bystrica 49 47 53 38 42 42 46 48 47 47 53 60 70 

Prievidza 47 45 51 38 41 42 45 47 46 46 51 60 64 

Púchov 47 44 50 40 42 42 45 47 46 46 53 59 62 

Trenčín 50 47 53 37 40 41 45 48 47 46 52 62 63 

Komárno 47 44 49 37 40 40 44 46 46 46 52 59 58 

Levice 48 45 51 37 40 42 44 47 47 46 52 60 64 

Nitra 49 47 52 39 41 42 45 48 47 46 52 60 54 

Nové Zámky 47 45 50 37 41 40 44 46 46 46 52 59 64 
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UKAZOVATEĽ Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) 

OKRES 
Spolu 
kraj 

Ženy Muži 
Základné 
vzdelanie 

Vyučení 
Stredné 

(bez 
maturity) 

Vyučení s 
maturitou 

Úplné 
stredné 

všeobecné 

Úplné 
stredné 
odborné 

Vyššie 
odborné 

VŠ 1. 
stupeň 

VŠ 2. 
stupeň 

VŠ 3. 
stupeň 

Šaľa 48 44 51 37 41 41 45 48 47 45 52 59 64 

Topoľčany 47 44 49 38 40 41 43 47 46 45 52 59 64 

Zlaté Moravce 47 44 50 38 41 40 44 46 46 45 53 58 58 

Bytča 47 44 51 38 42 43 45 47 47 46 48 59 67 

Čadca 46 44 50 36 38 39 42 46 45 45 51 57 62 

Dolný Kubín 49 46 53 37 42 42 46 48 47 47 52 60 62 

Kysucké Nové 
Mesto 

49 45 52 39 43 44 47 48 48 47 55 59 66 

Liptovský Mikuláš 48 46 51 37 39 40 44 47 46 45 50 60 61 
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UKAZOVATEĽ Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) 

OKRES 
Spolu 
kraj 

Ženy Muži 
Základné 
vzdelanie 

Vyučení 
Stredné 

(bez 
maturity) 

Vyučení s 
maturitou 

Úplné 
stredné 

všeobecné 

Úplné 
stredné 
odborné 

Vyššie 
odborné 

VŠ 1. 
stupeň 

VŠ 2. 
stupeň 

VŠ 3. 
stupeň 

Martin 49 47 52 37 40 41 45 47 47 47 51 61 62 

Námestovo 46 44 50 38 40 41 43 46 45 44 50 55 57 

Ružomberok 47 45 50 36 38 39 43 46 45 45 50 59 54 

Turčianske Teplice 45 43 48 37 39 38 41 48 46 44 51 58 64 

Tvrdošín 48 45 51 38 41 42 44 46 46 46 52 58 62 

Žilina 51 48 54 38 41 41 45 49 47 46 55 63 59 

Banská Bystrica 51 49 54 36 40 40 44 48 47 47 52 61 56 

Banská Štiavnica 46 44 49 36 38 38 40 45 43 43 49 57 61 
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UKAZOVATEĽ Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) 

OKRES 
Spolu 
kraj 

Ženy Muži 
Základné 
vzdelanie 

Vyučení 
Stredné 

(bez 
maturity) 

Vyučení s 
maturitou 

Úplné 
stredné 

všeobecné 

Úplné 
stredné 
odborné 

Vyššie 
odborné 

VŠ 1. 
stupeň 

VŠ 2. 
stupeň 

VŠ 3. 
stupeň 

Brezno 48 45 51 36 41 41 45 46 46 46 51 59 69 

Detva 47 44 50 39 41 41 45 46 47 45 51 58 60 

Krupina 45 43 47 37 39 41 42 45 44 45 54 58 64 

Lučenec 47 45 48 38 39 39 42 46 46 45 52 59 67 

Poltár 45 44 48 36 40 40 41 44 45 45 50 55 64 

Revúca 47 45 49 38 39 40 44 45 46 46 53 58 62 

Rimavská Sobota 46 45 48 37 39 39 41 45 46 45 52 57 62 

Veľký Krtíš 45 43 48 37 39 40 42 45 45 45 52 58 60 
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UKAZOVATEĽ Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) 

OKRES 
Spolu 
kraj 

Ženy Muži 
Základné 
vzdelanie 

Vyučení 
Stredné 

(bez 
maturity) 

Vyučení s 
maturitou 

Úplné 
stredné 

všeobecné 

Úplné 
stredné 
odborné 

Vyššie 
odborné 

VŠ 1. 
stupeň 

VŠ 2. 
stupeň 

VŠ 3. 
stupeň 

Zvolen 50 47 53 36 40 40 45 48 48 47 54 63 55 

Žarnovica 48 45 50 40 42 41 44 47 47 46 53 58 69 

Žiar nad Hronom 49 46 52 39 43 44 46 48 48 48 52 61 67 

Bardejov 46 44 50 37 38 38 41 46 44 43 50 57 63 

Humenné 47 45 49 39 39 40 42 45 45 44 50 58 59 

Kežmarok 46 44 48 37 38 39 42 45 45 44 50 57 64 

Levoča 47 46 49 36 37 37 40 44 44 44 48 57 59 

Medzilaborce 47 45 50 37 37 36 41 42 44 45 52 59 67 
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UKAZOVATEĽ Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) 

OKRES 
Spolu 
kraj 

Ženy Muži 
Základné 
vzdelanie 

Vyučení 
Stredné 

(bez 
maturity) 

Vyučení s 
maturitou 

Úplné 
stredné 

všeobecné 

Úplné 
stredné 
odborné 

Vyššie 
odborné 

VŠ 1. 
stupeň 

VŠ 2. 
stupeň 

VŠ 3. 
stupeň 

Poprad 48 46 51 37 40 41 44 46 46 46 52 60 62 

Prešov 49 47 52 38 39 40 44 47 47 46 50 59 55 

Sabinov 45 43 48 37 38 38 41 44 43 42 49 55 57 

Snina 46 44 49 36 38 39 42 44 43 45 51 57 61 

Stará Ľubovňa 47 44 50 37 38 40 42 45 46 44 51 57 64 

Stropkov 47 45 49 37 40 41 44 47 45 43 48 57 65 

Svidník 46 44 49 36 38 40 42 44 43 43 49 57 61 

Vranov nad 
Topľou 

46 45 49 37 39 39 41 46 45 44 50 57 66 
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UKAZOVATEĽ Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) 

OKRES 
Spolu 
kraj 

Ženy Muži 
Základné 
vzdelanie 

Vyučení 
Stredné 

(bez 
maturity) 

Vyučení s 
maturitou 

Úplné 
stredné 

všeobecné 

Úplné 
stredné 
odborné 

Vyššie 
odborné 

VŠ 1. 
stupeň 

VŠ 2. 
stupeň 

VŠ 3. 
stupeň 

Košice 53 50 57 36 40 40 45 51 48 48 56 64 59 

Gelnica 46 44 49 36 39 39 43 46 46 45 54 56 59 

Košice - okolie 48 45 50 38 41 41 45 46 47 47 51 58 63 

Michalovce 48 46 50 37 40 41 44 46 46 46 51 59 63 

Rožňava 48 46 50 36 39 40 44 45 47 47 52 60 62 

Sobrance 46 45 46 38 39 40 40 45 43 43 50 53 60 

Spišská Nová Ves 48 46 50 38 40 40 43 47 46 46 50 58 63 

Trebišov 47 45 49 38 39 41 44 46 45 46 52 58 64 
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Príloha 5: Saldo pracovnej mobility a saldo migrácie v krajoch SR 

UKAZOVATEĽ 

Saldo pracovnej mobility 2021 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 2011 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 2021 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 

(súčasné bydlisko a 
pracovisko) 

na počte 

Saldo migrácie 2021 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 

(zmena trvalého pobytu) 
na počte 

KRAJ 
zamestnancov 

v kraji 

trvalo 
bývajúcich v 

kraji 

zamestnancov 
v kraji 

trvalo 
bývajúcich v 

kraji 

zamestnancov 
v kraji 

trvalo 
bývajúcich v 

kraji 

zamestnancov 
v kraji 

trvalo 
bývajúcich v 

kraji 

Bratislavský kraj 30% 16% 27% 13% 21% 12% 1,2% 0,7% 

Trnavský kraj -14% -4% -12% -4% -17% -5% 0,6% 0,2% 

Trenčiansky kraj -6% -2% -6% -2% -5% -2% -0,3% -0,1% 

Nitriansky kraj -10% -3% -8% -2% -9% -3% -0,3% -0,1% 

Žilinský kraj -4% -1% -4% -1% -2% -1% -0,3% -0,1% 

Banskobystrický kraj -5% -2% -5% -1% -2% -1% -0,6% -0,2% 

Prešovský kraj -11% -3% -9% -2% -7% -2% -0,9% -0,2% 

Košický kraj -1% 0% 1% 0% 0% 0% -0,4% -0,1% 
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Príloha 6: Saldo pracovnej mobility a saldo migrácie v okresoch SR 

UKAZOVATEĽ 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2011 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(súčasné bydlisko a 

pracovisko) 
na počte 

Saldo migrácie 2020 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 

(zmena trvalého pobytu) 
na počte 

OKRES 
zamestnancov 

v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

Bratislava 45% 32% 41% 25% 38% 27% 0,4% 0,3% 

Malacky -28% -8% -29% -8% -41% -12% 2,4% 0,7% 

Pezinok -74% -17% -69% -15% -84% -19% 2,5% 0,6% 

Senec -65% -15% -58% -14% -99% -23% 10,5% 2,5% 

Dunajská Streda -31% -8% -26% -7% -38% -10% 2,6% 0,7% 

Galanta -14% -4% -20% -6% -16% -5% 0,7% 0,2% 

Hlohovec -20% -6% -20% -6% -23% -7% -0,8% -0,2% 

Piešťany -12% -4% -10% -3% -12% -4% -0,2% -0,1% 
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UKAZOVATEĽ 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2011 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(súčasné bydlisko a 

pracovisko) 
na počte 

Saldo migrácie 2020 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 

(zmena trvalého pobytu) 
na počte 

OKRES 
zamestnancov 

v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

Senica -50% -11% -31% -8% -47% -11% -0,1% 0,0% 

Skalica -7% -2% -7% -2% -6% -2% -0,3% -0,1% 

Trnava 6% 2% 7% 3% 1% 0% 0,4% 0,2% 

Bánovce nad Bebravou -9% -3% -4% -1% -6% -2% -1,1% -0,3% 

Ilava -5% -2% -7% -2% -6% -2% -0,8% -0,3% 

Myjava -24% -7% -25% -7% -21% -6% -0,7% -0,2% 

Nové Mesto nad Váhom 8% 3% 6% 2% 8% 3% 0,4% 0,2% 

Partizánske -33% -8% -23% -6% -27% -6% 0,0% 0,0% 
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UKAZOVATEĽ 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2011 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(súčasné bydlisko a 

pracovisko) 
na počte 

Saldo migrácie 2020 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 

(zmena trvalého pobytu) 
na počte 

OKRES 
zamestnancov 

v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

Považská Bystrica -16% -5% -18% -5% -13% -4% -1,2% -0,4% 

Prievidza -12% -4% -9% -3% -8% -2% -0,7% -0,2% 

Púchov 4% 2% 1% 0% 5% 2% -0,2% -0,1% 

Trenčín 0% 0% 2% 1% -1% 0% 0,4% 0,2% 

Komárno -16% -4% -10% -3% -14% -4% -0,2% 0,0% 

Levice -3% -1% -1% 0% -1% 0% -0,4% -0,1% 

Nitra 15% 6% 11% 4% 12% 5% 0,1% 0,0% 

Nové Zámky -35% -8% -26% -6% -32% -7% -0,7% -0,2% 
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UKAZOVATEĽ 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2011 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(súčasné bydlisko a 

pracovisko) 
na počte 

Saldo migrácie 2020 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 

(zmena trvalého pobytu) 
na počte 

OKRES 
zamestnancov 

v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

Šaľa -56% -12% -45% -10% -55% -12% -1,0% -0,2% 

Topoľčany -19% -6% -15% -4% -16% -5% -0,8% -0,3% 

Zlaté Moravce -45% -10% -39% -9% -40% -9% -0,3% -0,1% 

Bytča -56% -12% -50% -9% -54% -12% 0,8% 0,2% 

Čadca -46% -9% -32% -6% -41% -8% -1,5% -0,3% 

Dolný Kubín 1% 0% -4% -1% 5% 2% -0,4% -0,1% 

Kysucké Nové Mesto -10% -3% -12% -3% -10% -3% 0,5% 0,2% 

Liptovský Mikuláš -5% -2% -5% -2% -3% -1% 0,1% 0,0% 
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UKAZOVATEĽ 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2011 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(súčasné bydlisko a 

pracovisko) 
na počte 

Saldo migrácie 2020 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 

(zmena trvalého pobytu) 
na počte 

OKRES 
zamestnancov 

v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

Martin -4% -2% -2% -1% -3% -1% -0,3% -0,1% 

Námestovo -20% -4% -22% -5% -15% -3% -1,2% -0,3% 

Ružomberok -13% -4% -10% -3% -10% -3% -0,4% -0,1% 

Turčianske Teplice -57% -13% -49% -11% -52% -11% 0,7% 0,2% 

Tvrdošín -17% -5% -14% -4% -11% -3% -2,0% -0,5% 

Žilina 21% 10% 18% 7% 20% 9% -0,1% 0,0% 

Banská Bystrica 18% 8% 10% 4% 16% 7% -0,2% -0,1% 

Banská Štiavnica -14% -4% -13% -3% -10% -3% -0,7% -0,2% 
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UKAZOVATEĽ 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2011 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(súčasné bydlisko a 

pracovisko) 
na počte 

Saldo migrácie 2020 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 

(zmena trvalého pobytu) 
na počte 

OKRES 
zamestnancov 

v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

Brezno -25% -6% -16% -4% -18% -4% -1,0% -0,3% 

Detva -28% -7% -27% -6% -22% -6% -0,8% -0,2% 

Krupina -13% -4% -20% -5% -10% -3% -0,8% -0,2% 

Lučenec -5% -1% 1% 0% 0% 0% -0,6% -0,2% 

Poltár -119% -14% -71% -10% -103% -12% -2,3% -0,3% 

Revúca -18% -3% -11% -2% -10% -2% -1,8% -0,3% 

Rimavská Sobota -13% -3% -9% -2% -7% -1% -1,0% -0,2% 

Veľký Krtíš -32% -6% -20% -4% -22% -4% -1,5% -0,3% 
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UKAZOVATEĽ 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2011 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(súčasné bydlisko a 

pracovisko) 
na počte 

Saldo migrácie 2020 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 

(zmena trvalého pobytu) 
na počte 

OKRES 
zamestnancov 

v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

Zvolen 6% 2% 7% 2% 6% 2% 0,3% 0,1% 

Žarnovica -16% -4% -25% -5% -10% -3% -0,4% -0,1% 

Žiar nad Hronom -12% -4% -4% -1% -8% -2% -1,4% -0,4% 

Bardejov -19% -4% -17% -3% -12% -3% -1,4% -0,3% 

Humenné -15% -4% -12% -3% -7% -2% -1,5% -0,4% 

Kežmarok -37% -7% -28% -5% -33% -6% -0,9% -0,2% 

Levoča -57% -10% -38% -7% -49% -8% -0,9% -0,2% 

Medzilaborce -34% -6% -24% -4% -21% -4% -0,2% 0,0% 
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UKAZOVATEĽ 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2011 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(súčasné bydlisko a 

pracovisko) 
na počte 

Saldo migrácie 2020 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 

(zmena trvalého pobytu) 
na počte 

OKRES 
zamestnancov 

v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

Poprad 13% 5% 10% 3% 14% 5% -0,2% -0,1% 

Prešov 8% 3% 6% 2% 8% 3% 0,2% 0,1% 

Sabinov -60% -9% -48% -7% -51% -8% -2,1% -0,3% 

Snina -41% -8% -29% -5% -28% -5% -2,9% -0,5% 

Stará Ľubovňa -18% -4% -15% -3% -10% -2% -2,6% -0,5% 

Stropkov -18% -4% -17% -3% -8% -2% -1,3% -0,3% 

Svidník -26% -5% -19% -4% -16% -3% -2,6% -0,5% 

Vranov nad Topľou -36% -6% -25% -5% -28% -5% -1,8% -0,3% 
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UKAZOVATEĽ 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2011 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(trvalé bydlisko a pracovisko) 

na počte 

Saldo pracovnej mobility 
2022 

(Prichádzajúci - odchádzajúci) 
(súčasné bydlisko a 

pracovisko) 
na počte 

Saldo migrácie 2020 
(Prichádzajúci - odchádzajúci) 

(zmena trvalého pobytu) 
na počte 

OKRES 
zamestnancov 

v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

zamestnancov 
v okrese 

trvalo 
bývajúcich v 

okrese 

Košice 30% 14% 29% 12% 28% 13% -0,6% -0,3% 

Gelnica -72% -10% -56% -8% -60% -8% -1,9% -0,3% 

Košice - okolie -112% -15% -112% -14% -112% -15% 4,1% 0,6% 

Michalovce -2% 0% 6% 1% 1% 0% -0,8% -0,2% 

Rožňava -13% -3% -7% -2% -8% -2% -1,7% -0,4% 

Sobrance -56% -9% -39% -6% -45% -7% -1,7% -0,3% 

Spišská Nová Ves -10% -2% -5% -1% -5% -1% -1,2% -0,3% 

Trebišov -31% -6% -25% -5% -24% -4% -1,2% -0,2% 

 



   

 

150 
 

Príloha 7: Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Bratislavský kraj Bratislava (I až V) Bratislava 23% 36% 36% 

Bratislavský kraj Malacky Záhorie (vojenský obvod) 23% -22% 46% 

Bratislavský kraj Malacky Malé Leváre 23% -22% -145% 

Bratislavský kraj Malacky Plavecké Podhradie 23% -22% -48% 

Bratislavský kraj Malacky Plavecký Mikuláš 23% -22% -173% 

Bratislavský kraj Malacky Rohožník 23% -22% -59% 

Bratislavský kraj Malacky Sološnica 23% -22% -113% 

Bratislavský kraj Malacky Studienka 23% -22% -137% 

Bratislavský kraj Malacky Veľké Leváre 23% -22% -67% 

Bratislavský kraj Malacky Závod 23% -22% -123% 

Bratislavský kraj Malacky Borinka 23% -22% -76% 

Bratislavský kraj Malacky Gajary 23% -22% -86% 

Bratislavský kraj Malacky Jablonové 23% -22% -70% 

Bratislavský kraj Malacky Jakubov 23% -22% -81% 

Bratislavský kraj Malacky Kostolište 23% -22% -119% 

Bratislavský kraj Malacky Kuchyňa 23% -22% -6% 

Bratislavský kraj Malacky Láb 23% -22% -131% 

Bratislavský kraj Malacky Lozorno 23% -22% 63% 

Bratislavský kraj Malacky Malacky 23% -22% 20% 

Bratislavský kraj Malacky Marianka 23% -22% -118% 

Bratislavský kraj Malacky Pernek 23% -22% -139% 

Bratislavský kraj Malacky Plavecký Štvrtok 23% -22% -15% 

Bratislavský kraj Malacky Stupava 23% -22% -78% 

Bratislavský kraj Malacky Suchohrad 23% -22% -144% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Bratislavský kraj Malacky Vysoká pri Morave 23% -22% -80% 

Bratislavský kraj Malacky Záhorská Ves 23% -22% -59% 

Bratislavský kraj Malacky Zohor 23% -22% -79% 

Bratislavský kraj Pezinok Báhoň 23% -52% -104% 

Bratislavský kraj Pezinok Budmerice 23% -52% -80% 

Bratislavský kraj Pezinok Častá 23% -52% -90% 

Bratislavský kraj Pezinok Doľany 23% -52% -119% 

Bratislavský kraj Pezinok Dubová 23% -52% -183% 

Bratislavský kraj Pezinok Jablonec 23% -52% -189% 

Bratislavský kraj Pezinok Svätý Jur 23% -52% -71% 

Bratislavský kraj Pezinok Limbach 23% -52% -80% 

Bratislavský kraj Pezinok Modra 23% -52% -28% 

Bratislavský kraj Pezinok Pezinok 23% -52% -19% 

Bratislavský kraj Pezinok Píla 23% -52% -115% 

Bratislavský kraj Pezinok Slovenský Grob 23% -52% -163% 

Bratislavský kraj Pezinok Šenkvice 23% -52% -122% 

Bratislavský kraj Pezinok Štefanová 23% -52% -141% 

Bratislavský kraj Pezinok Viničné 23% -52% -91% 

Bratislavský kraj Pezinok Vinosady 23% -52% -103% 

Bratislavský kraj Pezinok Vištuk 23% -52% -148% 

Bratislavský kraj Senec Boldog 23% -47% -175% 

Bratislavský kraj Senec Hrubá Borša 23% -47% -137% 

Bratislavský kraj Senec Hrubý Šúr 23% -47% -144% 

Bratislavský kraj Senec Hurbanova Ves 23% -47% -137% 

Bratislavský kraj Senec Kostolná pri Dunaji 23% -47% -55% 

Bratislavský kraj Senec Kráľová pri Senci 23% -47% -54% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Bratislavský kraj Senec Reca 23% -47% -152% 

Bratislavský kraj Senec Bernolákovo 23% -47% -82% 

Bratislavský kraj Senec Blatné 23% -47% -134% 

Bratislavský kraj Senec Čataj 23% -47% -169% 

Bratislavský kraj Senec Hamuliakovo 23% -47% -125% 

Bratislavský kraj Senec Chorvátsky Grob 23% -47% -135% 

Bratislavský kraj Senec Ivanka pri Dunaji 23% -47% -11% 

Bratislavský kraj Senec Kalinkovo 23% -47% -58% 

Bratislavský kraj Senec Malinovo 23% -47% -105% 

Bratislavský kraj Senec Miloslavov 23% -47% -127% 

Bratislavský kraj Senec Most pri Bratislave 23% -47% -76% 

Bratislavský kraj Senec Nová Dedinka 23% -47% -148% 

Bratislavský kraj Senec Rovinka 23% -47% -97% 

Bratislavský kraj Senec Senec 23% -47% 22% 

Bratislavský kraj Senec Tomášov 23% -47% -105% 

Bratislavský kraj Senec Tureň 23% -47% -126% 

Bratislavský kraj Senec Veľký Biel 23% -47% -103% 

Bratislavský kraj Senec Vlky 23% -47% -117% 

Bratislavský kraj Senec Dunajská Lužná 23% -47% -96% 

Bratislavský kraj Senec Igram 23% -47% -139% 

Bratislavský kraj Senec Kaplna 23% -47% -187% 

Bratislavský kraj Senec Zálesie 23% -47% -148% 

Bratislavský kraj Senec Nový Svet 23% -47% -29% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Dunajská Streda -11% -19% 31% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Báč -11% -19% -81% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Baka -11% -19% -65% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trnavský kraj Dunajská Streda Baloň -11% -19% -77% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Blahová -11% -19% -54% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Blatná na Ostrove -11% -19% -59% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Boheľov -11% -19% -110% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Čakany -11% -19% -87% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Veľký Meder -11% -19% 10% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Čiližská Radvaň -11% -19% -41% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Dobrohošť -11% -19% -95% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Dolný Bar -11% -19% -76% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Gabčíkovo -11% -19% -39% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Holice -11% -19% -54% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Horná Potôň -11% -19% -74% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Horný Bar -11% -19% -30% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Dolný Štál -11% -19% -38% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Hubice -11% -19% -152% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Hviezdoslavov -11% -19% -174% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Jahodná -11% -19% -43% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Janíky -11% -19% -200% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Jurová -11% -19% -95% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Kľúčovec -11% -19% -67% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Kostolné Kračany -11% -19% 25% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Kráľovičove Kračany -11% -19% -93% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Kútniky -11% -19% -84% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Kvetoslavov -11% -19% -91% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Lehnice -11% -19% -38% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Lúč na Ostrove -11% -19% -60% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trnavský kraj Dunajská Streda Medveďov -11% -19% -6% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Mierovo -11% -19% -33% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Michal na Ostrove -11% -19% -101% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Nový Život -11% -19% -71% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Ohrady -11% -19% -108% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Okoč -11% -19% -46% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Oľdza -11% -19% -162% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Orechová Potôň -11% -19% -59% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Padáň -11% -19% -83% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Sap -11% -19% -69% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Pataš -11% -19% -93% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Rohovce -11% -19% -45% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Šamorín -11% -19% -11% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Štvrtok na Ostrove -11% -19% -64% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Topoľníky -11% -19% -62% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Ňárad -11% -19% -83% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Trnávka -11% -19% -144% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Trstená na Ostrove -11% -19% -102% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Veľká Paka -11% -19% -105% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Veľké Blahovo -11% -19% -47% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Vojka nad Dunajom -11% -19% -54% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Vrakúň -11% -19% -67% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Vydrany -11% -19% -73% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Zlaté Klasy -11% -19% -46% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Bodíky -11% -19% -60% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Bellova Ves -11% -19% -162% 



   

 

155 
 

UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trnavský kraj Dunajská Streda Dunajský Klátov -11% -19% -37% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Horné Mýto -11% -19% -56% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Trhová Hradská -11% -19% -46% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Macov -11% -19% -96% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Mad -11% -19% -88% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Malé Dvorníky -11% -19% -13% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Veľké Dvorníky -11% -19% -110% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Povoda -11% -19% -83% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Vieska -11% -19% -153% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Čenkovce -11% -19% -102% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Kyselica -11% -19% -100% 

Trnavský kraj Dunajská Streda Potônske Lúky -11% -19% -101% 

Trnavský kraj Galanta Galanta -11% -12% 26% 

Trnavský kraj Galanta Abrahám -11% -12% -97% 

Trnavský kraj Galanta Čierna Voda -11% -12% -49% 

Trnavský kraj Galanta Čierny Brod -11% -12% -92% 

Trnavský kraj Galanta Dolné Saliby -11% -12% -86% 

Trnavský kraj Galanta Dolný Chotár -11% -12% -98% 

Trnavský kraj Galanta Gáň -11% -12% 69% 

Trnavský kraj Galanta Horné Saliby -11% -12% -67% 

Trnavský kraj Galanta Hoste -11% -12% -128% 

Trnavský kraj Galanta Jánovce -11% -12% -136% 

Trnavský kraj Galanta Jelka -11% -12% -96% 

Trnavský kraj Galanta Kajal -11% -12% -107% 

Trnavský kraj Galanta Košúty -11% -12% -88% 

Trnavský kraj Galanta Kráľov Brod -11% -12% -46% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trnavský kraj Galanta Mostová -11% -12% -83% 

Trnavský kraj Galanta Pata -11% -12% -84% 

Trnavský kraj Galanta Pusté Sady -11% -12% -85% 

Trnavský kraj Galanta Pusté Úľany -11% -12% -56% 

Trnavský kraj Galanta Sereď -11% -12% 29% 

Trnavský kraj Galanta Sládkovičovo -11% -12% 6% 

Trnavský kraj Galanta Šalgočka -11% -12% -111% 

Trnavský kraj Galanta Šintava -11% -12% -79% 

Trnavský kraj Galanta Šoporňa -11% -12% -111% 

Trnavský kraj Galanta Tomášikovo -11% -12% -82% 

Trnavský kraj Galanta Topoľnica -11% -12% -87% 

Trnavský kraj Galanta Trstice -11% -12% -23% 

Trnavský kraj Galanta Váhovce -11% -12% -146% 

Trnavský kraj Galanta Veľká Mača -11% -12% -103% 

Trnavský kraj Galanta Veľké Úľany -11% -12% -98% 

Trnavský kraj Galanta Veľký Grob -11% -12% -153% 

Trnavský kraj Galanta Vinohrady nad Váhom -11% -12% -148% 

Trnavský kraj Galanta Vozokany -11% -12% -60% 

Trnavský kraj Galanta Zemianske Sady -11% -12% -85% 

Trnavský kraj Galanta Matúškovo -11% -12% -17% 

Trnavský kraj Galanta Dolná Streda -11% -12% -45% 

Trnavský kraj Galanta Malá Mača -11% -12% -49% 

Trnavský kraj Hlohovec Bojničky -11% -16% -145% 

Trnavský kraj Hlohovec Červeník -11% -16% -144% 

Trnavský kraj Hlohovec Dolné Otrokovce -11% -16% -161% 

Trnavský kraj Hlohovec Dolné Trhovište -11% -16% -153% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trnavský kraj Hlohovec Dvorníky -11% -16% -118% 

Trnavský kraj Hlohovec Hlohovec -11% -16% 12% 

Trnavský kraj Hlohovec Horné Otrokovce -11% -16% -116% 

Trnavský kraj Hlohovec Jalšové -11% -16% -152% 

Trnavský kraj Hlohovec Kľačany -11% -16% -47% 

Trnavský kraj Hlohovec Koplotovce -11% -16% -287% 

Trnavský kraj Hlohovec Leopoldov -11% -16% 23% 

Trnavský kraj Hlohovec Madunice -11% -16% -48% 

Trnavský kraj Hlohovec Merašice -11% -16% -193% 

Trnavský kraj Hlohovec Pastuchov -11% -16% -113% 

Trnavský kraj Hlohovec Sasinkovo -11% -16% -178% 

Trnavský kraj Hlohovec Siladice -11% -16% -79% 

Trnavský kraj Hlohovec Trakovice -11% -16% -120% 

Trnavský kraj Hlohovec Žlkovce -11% -16% -190% 

Trnavský kraj Hlohovec Ratkovce -11% -16% -161% 

Trnavský kraj Hlohovec Dolné Zelenice -11% -16% -133% 

Trnavský kraj Hlohovec Horné Zelenice -11% -16% -189% 

Trnavský kraj Hlohovec Horné Trhovište -11% -16% -205% 

Trnavský kraj Hlohovec Tekolďany -11% -16% -202% 

Trnavský kraj Hlohovec Tepličky -11% -16% -231% 

Trnavský kraj Piešťany Borovce -11% -10% -124% 

Trnavský kraj Piešťany Dolný Lopašov -11% -10% -43% 

Trnavský kraj Piešťany Drahovce -11% -10% -72% 

Trnavský kraj Piešťany Dubovany -11% -10% -216% 

Trnavský kraj Piešťany Chtelnica -11% -10% -95% 

Trnavský kraj Piešťany Kočín-Lančár -11% -10% -126% 
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kraj okres obec kraj okres obec 

Trnavský kraj Piešťany Krakovany -11% -10% 22% 

Trnavský kraj Piešťany Moravany nad Váhom -11% -10% -93% 

Trnavský kraj Piešťany Nižná -11% -10% -104% 

Trnavský kraj Piešťany Ostrov -11% -10% -35% 

Trnavský kraj Piešťany Pečeňady -11% -10% -100% 

Trnavský kraj Piešťany Piešťany -11% -10% 19% 

Trnavský kraj Piešťany Prašník -11% -10% -104% 

Trnavský kraj Piešťany Rakovice -11% -10% -36% 

Trnavský kraj Piešťany Ratnovce -11% -10% -153% 

Trnavský kraj Piešťany Sokolovce -11% -10% -97% 

Trnavský kraj Piešťany Trebatice -11% -10% 6% 

Trnavský kraj Piešťany Veľké Kostoľany -11% -10% -67% 

Trnavský kraj Piešťany Veselé -11% -10% -54% 

Trnavský kraj Piešťany Vrbové -11% -10% -20% 

Trnavský kraj Piešťany Šterusy -11% -10% -62% 

Trnavský kraj Piešťany Veľké Orvište -11% -10% -50% 

Trnavský kraj Piešťany Hubina -11% -10% -119% 

Trnavský kraj Piešťany Ducové -11% -10% -147% 

Trnavský kraj Piešťany Bašovce -11% -10% -175% 

Trnavský kraj Piešťany Šípkové -11% -10% -85% 

Trnavský kraj Piešťany Banka -11% -10% -101% 

Trnavský kraj Senica Senica -11% -31% 7% 

Trnavský kraj Senica Bílkove Humence -11% -31% -91% 

Trnavský kraj Senica Borský Svätý Jur -11% -31% -74% 

Trnavský kraj Senica Borský Mikuláš -11% -31% -91% 

Trnavský kraj Senica Cerová -11% -31% -95% 
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kraj okres obec kraj okres obec 

Trnavský kraj Senica Čáry -11% -31% -29% 

Trnavský kraj Senica Častkov -11% -31% -158% 

Trnavský kraj Senica Dojč -11% -31% -3% 

Trnavský kraj Senica Hlboké -11% -31% -91% 

Trnavský kraj Senica Hradište pod Vrátnom -11% -31% -108% 

Trnavský kraj Senica Jablonica -11% -31% -65% 

Trnavský kraj Senica Koválov -11% -31% -158% 

Trnavský kraj Senica Kuklov -11% -31% -100% 

Trnavský kraj Senica Kúty -11% -31% -47% 

Trnavský kraj Senica Lakšárska Nová Ves -11% -31% -100% 

Trnavský kraj Senica Moravský Svätý Ján -11% -31% -76% 

Trnavský kraj Senica Osuské -11% -31% -115% 

Trnavský kraj Senica Plavecký Peter -11% -31% -85% 

Trnavský kraj Senica Podbranč -11% -31% -168% 

Trnavský kraj Senica Prietrž -11% -31% -145% 

Trnavský kraj Senica Prievaly -11% -31% -93% 

Trnavský kraj Senica Rovensko -11% -31% -154% 

Trnavský kraj Senica Smolinské -11% -31% -122% 

Trnavský kraj Senica Smrdáky -11% -31% -37% 

Trnavský kraj Senica Sobotište -11% -31% -93% 

Trnavský kraj Senica Šajdíkove Humence -11% -31% -57% 

Trnavský kraj Senica Šaštín-Stráže -11% -31% -48% 

Trnavský kraj Senica Štefanov -11% -31% -107% 

Trnavský kraj Senica Sekule -11% -31% -79% 

Trnavský kraj Senica Rohov -11% -31% -13% 

Trnavský kraj Senica Rybky -11% -31% -160% 
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kraj okres obec kraj okres obec 

Trnavský kraj Skalica Brodské -11% -6% -76% 

Trnavský kraj Skalica Dubovce -11% -6% -155% 

Trnavský kraj Skalica Gbely -11% -6% -59% 

Trnavský kraj Skalica Holíč -11% -6% -11% 

Trnavský kraj Skalica Chropov -11% -6% -148% 

Trnavský kraj Skalica Kátov -11% -6% -132% 

Trnavský kraj Skalica Kopčany -11% -6% -137% 

Trnavský kraj Skalica Koválovec -11% -6% -103% 

Trnavský kraj Skalica Letničie -11% -6% -136% 

Trnavský kraj Skalica Lopašov -11% -6% -315% 

Trnavský kraj Skalica Mokrý Háj -11% -6% -110% 

Trnavský kraj Skalica Oreské -11% -6% -14% 

Trnavský kraj Skalica Petrova Ves -11% -6% -116% 

Trnavský kraj Skalica Popudinské Močidľany -11% -6% -155% 

Trnavský kraj Skalica Prietržka -11% -6% -123% 

Trnavský kraj Skalica Radimov -11% -6% -169% 

Trnavský kraj Skalica Radošovce -11% -6% -87% 

Trnavský kraj Skalica Skalica -11% -6% 35% 

Trnavský kraj Skalica Trnovec -11% -6% -218% 

Trnavský kraj Skalica Unín -11% -6% -131% 

Trnavský kraj Skalica Vrádište -11% -6% -124% 

Trnavský kraj Trnava Trnava -11% 2% 31% 

Trnavský kraj Trnava Bíňovce -11% 2% -215% 

Trnavský kraj Trnava Bohdanovce nad Trnavou -11% 2% -128% 

Trnavský kraj Trnava Boleráz -11% 2% -36% 

Trnavský kraj Trnava Borová -11% 2% -129% 
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kraj okres obec kraj okres obec 

Trnavský kraj Trnava Brestovany -11% 2% -184% 

Trnavský kraj Trnava Bučany -11% 2% -96% 

Trnavský kraj Trnava Buková -11% 2% -73% 

Trnavský kraj Trnava Cífer -11% 2% -92% 

Trnavský kraj Trnava Dechtice -11% 2% -137% 

Trnavský kraj Trnava Dobrá Voda -11% 2% -148% 

Trnavský kraj Trnava Dolná Krupá -11% 2% -130% 

Trnavský kraj Trnava Dolné Dubové -11% 2% -150% 

Trnavský kraj Trnava Dolné Orešany -11% 2% -141% 

Trnavský kraj Trnava Horná Krupá -11% 2% -324% 

Trnavský kraj Trnava Horné Dubové -11% 2% -178% 

Trnavský kraj Trnava Horné Orešany -11% 2% -113% 

Trnavský kraj Trnava Jaslovské Bohunice -11% 2% 47% 

Trnavský kraj Trnava Kátlovce -11% 2% -163% 

Trnavský kraj Trnava Košolná -11% 2% -150% 

Trnavský kraj Trnava Majcichov -11% 2% -77% 

Trnavský kraj Trnava Malženice -11% 2% -119% 

Trnavský kraj Trnava Naháč -11% 2% -146% 

Trnavský kraj Trnava Ružindol -11% 2% -121% 

Trnavský kraj Trnava Smolenice -11% 2% -47% 

Trnavský kraj Trnava Suchá nad Parnou -11% 2% -132% 

Trnavský kraj Trnava Špačince -11% 2% -107% 

Trnavský kraj Trnava Šúrovce -11% 2% -132% 

Trnavský kraj Trnava Trstín -11% 2% -27% 

Trnavský kraj Trnava Voderady -11% 2% 36% 

Trnavský kraj Trnava Zavar -11% 2% 11% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trnavský kraj Trnava Zeleneč -11% 2% -152% 

Trnavský kraj Trnava Križovany nad Dudváhom -11% 2% -109% 

Trnavský kraj Trnava Opoj -11% 2% -195% 

Trnavský kraj Trnava Vlčkovce -11% 2% -66% 

Trnavský kraj Trnava Pavlice -11% 2% -173% 

Trnavský kraj Trnava Slovenská Nová Ves -11% 2% -253% 

Trnavský kraj Trnava Dlhá -11% 2% -167% 

Trnavský kraj Trnava Radošovce -11% 2% -87% 

Trnavský kraj Trnava Dolné Lovčice -11% 2% -160% 

Trnavský kraj Trnava Šelpice -11% 2% -88% 

Trnavský kraj Trnava Lošonec -11% 2% -164% 

Trnavský kraj Trnava Biely Kostol -11% 2% -142% 

Trnavský kraj Trnava Hrnčiarovce nad Parnou -11% 2% 17% 

Trnavský kraj Trnava Zvončín -11% 2% -117% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Ľutov -6% -8% -159% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Malá Hradná -6% -8% -220% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Malé Hoste -6% -8% -137% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Miezgovce -6% -8% -187% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Nedašovce -6% -8% -110% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Omastiná -6% -8% -82% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Pečeňany -6% -8% -164% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Podlužany -6% -8% -88% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Pravotice -6% -8% -35% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Prusy -6% -8% -182% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Ruskovce -6% -8% -133% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Rybany -6% -8% -52% 



   

 

163 
 

UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Slatina nad Bebravou -6% -8% -37% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Slatinka nad Bebravou -6% -8% -82% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Šípkov -6% -8% -223% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Šišov -6% -8% -26% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Timoradza -6% -8% -157% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Trebichava -6% -8% -153% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Uhrovec -6% -8% -49% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Uhrovské Podhradie -6% -8% -199% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Veľké Hoste -6% -8% -123% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Veľké Chlievany -6% -8% -151% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Vysočany -6% -8% -42% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Zlatníky -6% -8% -65% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Žitná-Radiša -6% -8% -158% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou -6% -8% 27% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Brezolupy -6% -8% -53% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Cimenná -6% -8% -330% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Čierna Lehota -6% -8% -242% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Dežerice -6% -8% -99% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Dolné Naštice -6% -8% -148% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Dubnička -6% -8% -90% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Dvorec -6% -8% -106% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Haláčovce -6% -8% -274% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Horné Naštice -6% -8% -102% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Krásna Ves -6% -8% -115% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Kšinná -6% -8% -129% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Veľké Držkovce -6% -8% -165% 
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kraj okres obec kraj okres obec 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Otrhánky -6% -8% -216% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Libichava -6% -8% -48% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Chudá Lehota -6% -8% -188% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Pochabany -6% -8% -162% 

Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Borčany -6% -8% -194% 

Trenčiansky kraj Ilava Bolešov -6% -6% -117% 

Trenčiansky kraj Ilava Červený Kameň -6% -6% -12% 

Trenčiansky kraj Ilava Dubnica nad Váhom -6% -6% 12% 

Trenčiansky kraj Ilava Dulov -6% -6% -137% 

Trenčiansky kraj Ilava Horná Poruba -6% -6% -176% 

Trenčiansky kraj Ilava Ilava -6% -6% 45% 

Trenčiansky kraj Ilava Košeca -6% -6% -98% 

Trenčiansky kraj Ilava Ladce -6% -6% -19% 

Trenčiansky kraj Ilava Košecké Podhradie -6% -6% -135% 

Trenčiansky kraj Ilava Mikušovce -6% -6% -137% 

Trenčiansky kraj Ilava Nová Dubnica -6% -6% -26% 

Trenčiansky kraj Ilava Pruské -6% -6% -39% 

Trenčiansky kraj Ilava Tuchyňa -6% -6% -178% 

Trenčiansky kraj Ilava Zliechov -6% -6% -148% 

Trenčiansky kraj Ilava Borčice -6% -6% -318% 

Trenčiansky kraj Ilava Kameničany -6% -6% -103% 

Trenčiansky kraj Ilava Sedmerovec -6% -6% -494% 

Trenčiansky kraj Ilava Slavnica -6% -6% -76% 

Trenčiansky kraj Ilava Krivoklát -6% -6% -283% 

Trenčiansky kraj Ilava Vršatské Podhradie -6% -6% -244% 

Trenčiansky kraj Ilava Bohunice -6% -6% -248% 
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Trenčiansky kraj Myjava Brestovec -6% -18% -129% 

Trenčiansky kraj Myjava Brezová pod Bradlom -6% -18% -44% 

Trenčiansky kraj Myjava Bukovec -6% -18% -136% 

Trenčiansky kraj Myjava Chvojnica -6% -18% -191% 

Trenčiansky kraj Myjava Jablonka -6% -18% -126% 

Trenčiansky kraj Myjava Košariská -6% -18% -88% 

Trenčiansky kraj Myjava Myjava -6% -18% 15% 

Trenčiansky kraj Myjava Polianka -6% -18% -114% 

Trenčiansky kraj Myjava Poriadie -6% -18% 0% 

Trenčiansky kraj Myjava Priepasné -6% -18% -125% 

Trenčiansky kraj Myjava Rudník -6% -18% -128% 

Trenčiansky kraj Myjava Stará Myjava -6% -18% -131% 

Trenčiansky kraj Myjava Vrbovce -6% -18% -88% 

Trenčiansky kraj Myjava Hrašné -6% -18% -67% 

Trenčiansky kraj Myjava Kostolné -6% -18% -143% 

Trenčiansky kraj Myjava Krajné -6% -18% -68% 

Trenčiansky kraj Myjava Podkylava -6% -18% -62% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Beckov -6% 4% 18% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Bošáca -6% 4% -59% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Brunovce -6% 4% -120% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Bzince pod Javorinou -6% 4% -92% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Čachtice -6% 4% -9% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Častkovce -6% 4% -89% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Dolné Srnie -6% 4% -155% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Hôrka nad Váhom -6% 4% -105% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Horná Streda -6% 4% 48% 
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kraj okres obec kraj okres obec 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Hrádok -6% 4% -114% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Hrachovište -6% 4% -104% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Kálnica -6% 4% -108% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Kočovce -6% 4% 66% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Lubina -6% 4% -111% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Lúka -6% 4% -45% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Modrová -6% 4% -92% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Modrovka -6% 4% -78% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Moravské Lieskové -6% 4% -106% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Nová Bošáca -6% 4% -102% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Nová Lehota -6% 4% -71% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom -6% 4% 29% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Očkov -6% 4% -119% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Pobedim -6% 4% -79% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Podolie -6% 4% -93% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Potvorice -6% 4% 58% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Považany -6% 4% -34% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Stará Lehota -6% 4% -137% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Stará Turá -6% 4% 4% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Trenčianske Bohuslavice -6% 4% -83% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Vaďovce -6% 4% -19% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Višňové -6% 4% -203% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Haluzice -6% 4% -98% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Zemianske Podhradie -6% 4% -109% 

Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom Nová Ves nad Váhom -6% 4% -156% 

Trenčiansky kraj Partizánske Malé Kršteňany -6% -22% -33% 
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Trenčiansky kraj Partizánske Nadlice -6% -22% -58% 

Trenčiansky kraj Partizánske Nedanovce -6% -22% -122% 

Trenčiansky kraj Partizánske Ostratice -6% -22% -51% 

Trenčiansky kraj Partizánske Partizánske -6% -22% 0% 

Trenčiansky kraj Partizánske Pažiť -6% -22% -56% 

Trenčiansky kraj Partizánske Skačany -6% -22% -82% 

Trenčiansky kraj Partizánske Veľké Kršteňany -6% -22% -105% 

Trenčiansky kraj Partizánske Veľké Uherce -6% -22% -64% 

Trenčiansky kraj Partizánske Veľký Klíž -6% -22% -103% 

Trenčiansky kraj Partizánske Žabokreky nad Nitrou -6% -22% -51% 

Trenčiansky kraj Partizánske Bošany -6% -22% -4% 

Trenčiansky kraj Partizánske Hradište -6% -22% -98% 

Trenčiansky kraj Partizánske Chynorany -6% -22% -50% 

Trenčiansky kraj Partizánske Klátova Nová Ves -6% -22% -59% 

Trenčiansky kraj Partizánske Kolačno -6% -22% -105% 

Trenčiansky kraj Partizánske Livina -6% -22% -45% 

Trenčiansky kraj Partizánske Livinské Opatovce -6% -22% -74% 

Trenčiansky kraj Partizánske Krásno -6% -22% -100% 

Trenčiansky kraj Partizánske Turčianky -6% -22% -144% 

Trenčiansky kraj Partizánske Ješkova Ves -6% -22% -147% 

Trenčiansky kraj Partizánske Brodzany -6% -22% -105% 

Trenčiansky kraj Partizánske Malé Uherce -6% -22% -50% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Považská Bystrica -6% -12% 10% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Brvnište -6% -12% -130% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Dolná Mariková -6% -12% -106% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Domaniža -6% -12% -82% 
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kraj okres obec kraj okres obec 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Horná Mariková -6% -12% -111% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Jasenica -6% -12% -128% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Kostolec -6% -12% -227% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Papradno -6% -12% -108% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Plevník-Drienové -6% -12% -117% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Prečín -6% -12% -118% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Pružina -6% -12% -101% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Stupné -6% -12% -112% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Udiča -6% -12% -133% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Vrchteplá -6% -12% -106% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Záskalie -6% -12% -103% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Sverepec -6% -12% -52% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Dolný Lieskov -6% -12% -29% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Slopná -6% -12% -150% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Hatné -6% -12% -266% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Klieština -6% -12% -276% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Čelkova Lehota -6% -12% -338% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Malé Lednice -6% -12% -248% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Sádočné -6% -12% -137% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Ďurďové -6% -12% -160% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Bodiná -6% -12% -149% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Počarová -6% -12% -337% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Horný Lieskov -6% -12% -172% 

Trenčiansky kraj Považská Bystrica Podskalie -6% -12% -118% 

Trenčiansky kraj Prievidza Prievidza -6% -10% 9% 

Trenčiansky kraj Prievidza Bojnice -6% -10% 32% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trenčiansky kraj Prievidza Bystričany -6% -10% -118% 

Trenčiansky kraj Prievidza Cigeľ -6% -10% -123% 

Trenčiansky kraj Prievidza Čavoj -6% -10% -66% 

Trenčiansky kraj Prievidza Čereňany -6% -10% -90% 

Trenčiansky kraj Prievidza Diviacka Nová Ves -6% -10% -129% 

Trenčiansky kraj Prievidza Diviaky nad Nitricou -6% -10% -105% 

Trenčiansky kraj Prievidza Dlžín -6% -10% -232% 

Trenčiansky kraj Prievidza Dolné Vestenice -6% -10% 53% 

Trenčiansky kraj Prievidza Handlová -6% -10% -30% 

Trenčiansky kraj Prievidza Horná Ves -6% -10% -51% 

Trenčiansky kraj Prievidza Horné Vestenice -6% -10% -120% 

Trenčiansky kraj Prievidza Chrenovec-Brusno -6% -10% -88% 

Trenčiansky kraj Prievidza Chvojnica -6% -10% -71% 

Trenčiansky kraj Prievidza Kamenec pod Vtáčnikom -6% -10% -128% 

Trenčiansky kraj Prievidza Kanianka -6% -10% -133% 

Trenčiansky kraj Prievidza Kľačno -6% -10% -87% 

Trenčiansky kraj Prievidza Kocurany -6% -10% -146% 

Trenčiansky kraj Prievidza Kostolná Ves -6% -10% -50% 

Trenčiansky kraj Prievidza Koš -6% -10% -18% 

Trenčiansky kraj Prievidza Lazany -6% -10% -119% 

Trenčiansky kraj Prievidza Lehota pod Vtáčnikom -6% -10% -84% 

Trenčiansky kraj Prievidza Liešťany -6% -10% -145% 

Trenčiansky kraj Prievidza Malá Čausa -6% -10% -61% 

Trenčiansky kraj Prievidza Malinová -6% -10% -99% 

Trenčiansky kraj Prievidza Nedožery-Brezany -6% -10% -90% 

Trenčiansky kraj Prievidza Nevidzany -6% -10% -152% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trenčiansky kraj Prievidza Nitrianske Pravno -6% -10% -7% 

Trenčiansky kraj Prievidza Nitrianske Rudno -6% -10% -34% 

Trenčiansky kraj Prievidza Nitrianske Sučany -6% -10% -85% 

Trenčiansky kraj Prievidza Nitrica -6% -10% -113% 

Trenčiansky kraj Prievidza Nováky -6% -10% 55% 

Trenčiansky kraj Prievidza Opatovce nad Nitrou -6% -10% -108% 

Trenčiansky kraj Prievidza Oslany -6% -10% -35% 

Trenčiansky kraj Prievidza Podhradie -6% -10% -92% 

Trenčiansky kraj Prievidza Poluvsie -6% -10% -96% 

Trenčiansky kraj Prievidza Poruba -6% -10% -149% 

Trenčiansky kraj Prievidza Pravenec -6% -10% 50% 

Trenčiansky kraj Prievidza Radobica -6% -10% -114% 

Trenčiansky kraj Prievidza Ráztočno -6% -10% -101% 

Trenčiansky kraj Prievidza Rudnianska Lehota -6% -10% -192% 

Trenčiansky kraj Prievidza Sebedražie -6% -10% -93% 

Trenčiansky kraj Prievidza Seč -6% -10% -116% 

Trenčiansky kraj Prievidza Šútovce -6% -10% -187% 

Trenčiansky kraj Prievidza Temeš -6% -10% -136% 

Trenčiansky kraj Prievidza Tužina -6% -10% -91% 

Trenčiansky kraj Prievidza Valaská Belá -6% -10% -109% 

Trenčiansky kraj Prievidza Veľká Čausa -6% -10% -89% 

Trenčiansky kraj Prievidza Zemianske Kostoľany -6% -10% 40% 

Trenčiansky kraj Prievidza Lipník -6% -10% -124% 

Trenčiansky kraj Prievidza Jalovec -6% -10% -135% 

Trenčiansky kraj Púchov Zubák -6% 1% -124% 

Trenčiansky kraj Púchov Beluša -6% 1% -25% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trenčiansky kraj Púchov Dohňany -6% 1% -219% 

Trenčiansky kraj Púchov Dolná Breznica -6% 1% -118% 

Trenčiansky kraj Púchov Horovce -6% 1% -90% 

Trenčiansky kraj Púchov Lazy pod Makytou -6% 1% -79% 

Trenčiansky kraj Púchov Lednica -6% 1% -159% 

Trenčiansky kraj Púchov Lednické Rovne -6% 1% 30% 

Trenčiansky kraj Púchov Lúky -6% 1% -102% 

Trenčiansky kraj Púchov Lysá pod Makytou -6% 1% -126% 

Trenčiansky kraj Púchov Mestečko -6% 1% -10% 

Trenčiansky kraj Púchov Mojtín -6% 1% -141% 

Trenčiansky kraj Púchov Púchov -6% 1% 32% 

Trenčiansky kraj Púchov Visolaje -6% 1% -153% 

Trenčiansky kraj Púchov Záriečie -6% 1% -94% 

Trenčiansky kraj Púchov Dolné Kočkovce -6% 1% -98% 

Trenčiansky kraj Púchov Nimnica -6% 1% 6% 

Trenčiansky kraj Púchov Streženice -6% 1% -141% 

Trenčiansky kraj Púchov Vydrná -6% 1% -272% 

Trenčiansky kraj Púchov Kvašov -6% 1% -245% 

Trenčiansky kraj Púchov Horná Breznica -6% 1% -253% 

Trenčiansky kraj Trenčín Trenčín -6% 0% 27% 

Trenčiansky kraj Trenčín Adamovské Kochanovce -6% 0% -140% 

Trenčiansky kraj Trenčín Bobot -6% 0% -87% 

Trenčiansky kraj Trenčín Dolná Poruba -6% 0% -163% 

Trenčiansky kraj Trenčín Dolná Súča -6% 0% -161% 

Trenčiansky kraj Trenčín Drietoma -6% 0% -74% 

Trenčiansky kraj Trenčín Dubodiel -6% 0% -260% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trenčiansky kraj Trenčín Horná Súča -6% 0% -117% 

Trenčiansky kraj Trenčín Horňany -6% 0% -152% 

Trenčiansky kraj Trenčín Horné Srnie -6% 0% -61% 

Trenčiansky kraj Trenčín Hrabovka -6% 0% -171% 

Trenčiansky kraj Trenčín Chocholná-Velčice -6% 0% -119% 

Trenčiansky kraj Trenčín Ivanovce -6% 0% -194% 

Trenčiansky kraj Trenčín Kostolná-Záriečie -6% 0% -109% 

Trenčiansky kraj Trenčín Krivosúd-Bodovka -6% 0% -246% 

Trenčiansky kraj Trenčín Mníchova Lehota -6% 0% -127% 

Trenčiansky kraj Trenčín Motešice -6% 0% -103% 

Trenčiansky kraj Trenčín Nemšová -6% 0% -30% 

Trenčiansky kraj Trenčín Neporadza -6% 0% -156% 

Trenčiansky kraj Trenčín Omšenie -6% 0% -106% 

Trenčiansky kraj Trenčín Opatovce -6% 0% -170% 

Trenčiansky kraj Trenčín Selec -6% 0% -114% 

Trenčiansky kraj Trenčín Soblahov -6% 0% -141% 

Trenčiansky kraj Trenčín Svinná -6% 0% -98% 

Trenčiansky kraj Trenčín Štvrtok -6% 0% -148% 

Trenčiansky kraj Trenčín Trenčianska Teplá -6% 0% -9% 

Trenčiansky kraj Trenčín Trenčianska Turná -6% 0% -32% 

Trenčiansky kraj Trenčín Trenčianske Jastrabie -6% 0% -117% 

Trenčiansky kraj Trenčín Trenčianske Mitice -6% 0% -155% 

Trenčiansky kraj Trenčín Trenčianske Teplice -6% 0% -6% 

Trenčiansky kraj Trenčín Veľká Hradná -6% 0% -225% 

Trenčiansky kraj Trenčín Veľké Bierovce -6% 0% -9% 

Trenčiansky kraj Trenčín Melčice-Lieskové -6% 0% -80% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Trenčiansky kraj Trenčín Trenčianske Stankovce -6% 0% 9% 

Trenčiansky kraj Trenčín Skalka nad Váhom -6% 0% -109% 

Trenčiansky kraj Trenčín Zamarovce -6% 0% -118% 

Trenčiansky kraj Trenčín Petrova Lehota -6% 0% -171% 

Nitriansky kraj Komárno Komárno -8% -10% 16% 

Nitriansky kraj Komárno Bajč -8% -10% -62% 

Nitriansky kraj Komárno Bodza -8% -10% -90% 

Nitriansky kraj Komárno Brestovec -8% -10% -76% 

Nitriansky kraj Komárno Búč -8% -10% -29% 

Nitriansky kraj Komárno Čalovec -8% -10% -73% 

Nitriansky kraj Komárno Číčov -8% -10% -56% 

Nitriansky kraj Komárno Dedina Mládeže -8% -10% -15% 

Nitriansky kraj Komárno Svätý Peter -8% -10% -47% 

Nitriansky kraj Komárno Dulovce -8% -10% -92% 

Nitriansky kraj Komárno Hurbanovo -8% -10% -5% 

Nitriansky kraj Komárno Chotín -8% -10% -38% 

Nitriansky kraj Komárno Imeľ -8% -10% -107% 

Nitriansky kraj Komárno Iža -8% -10% -64% 

Nitriansky kraj Komárno Kameničná -8% -10% -64% 

Nitriansky kraj Komárno Klížska Nemá -8% -10% -42% 

Nitriansky kraj Komárno Kolárovo -8% -10% 2% 

Nitriansky kraj Komárno Kravany nad Dunajom -8% -10% -34% 

Nitriansky kraj Komárno Lipové -8% -10% -124% 

Nitriansky kraj Komárno Marcelová -8% -10% -26% 

Nitriansky kraj Komárno Martovce -8% -10% -75% 

Nitriansky kraj Komárno Moča -8% -10% -27% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Nitriansky kraj Komárno Modrany -8% -10% -41% 

Nitriansky kraj Komárno Mudroňovo -8% -10% -100% 

Nitriansky kraj Komárno Nesvady -8% -10% -22% 

Nitriansky kraj Komárno Okoličná na Ostrove -8% -10% -63% 

Nitriansky kraj Komárno Patince -8% -10% -29% 

Nitriansky kraj Komárno Pribeta -8% -10% -81% 

Nitriansky kraj Komárno Radvaň nad Dunajom -8% -10% -33% 

Nitriansky kraj Komárno Sokolce -8% -10% -25% 

Nitriansky kraj Komárno Šrobárová -8% -10% -134% 

Nitriansky kraj Komárno Tôň -8% -10% -70% 

Nitriansky kraj Komárno Trávnik -8% -10% -79% 

Nitriansky kraj Komárno Veľké Kosihy -8% -10% -15% 

Nitriansky kraj Komárno Bátorove Kosihy -8% -10% -33% 

Nitriansky kraj Komárno Vrbová nad Váhom -8% -10% -62% 

Nitriansky kraj Komárno Zemianska Olča -8% -10% -52% 

Nitriansky kraj Komárno Zlatná na Ostrove -8% -10% -25% 

Nitriansky kraj Komárno Bodzianske Lúky -8% -10% -134% 

Nitriansky kraj Komárno Virt -8% -10% -68% 

Nitriansky kraj Komárno Holiare -8% -10% -112% 

Nitriansky kraj Levice Levice -8% -3% 23% 

Nitriansky kraj Levice Bajka -8% -3% -93% 

Nitriansky kraj Levice Bátovce -8% -3% -52% 

Nitriansky kraj Levice Beša -8% -3% -89% 

Nitriansky kraj Levice Bielovce -8% -3% -89% 

Nitriansky kraj Levice Bory -8% -3% -61% 

Nitriansky kraj Levice Brhlovce -8% -3% -183% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Nitriansky kraj Levice Čajkov -8% -3% -99% 

Nitriansky kraj Levice Čaka -8% -3% -78% 

Nitriansky kraj Levice Demandice -8% -3% -60% 

Nitriansky kraj Levice Devičany -8% -3% -128% 

Nitriansky kraj Levice Dolná Seč -8% -3% -58% 

Nitriansky kraj Levice Dolné Semerovce -8% -3% -134% 

Nitriansky kraj Levice Dolný Pial -8% -3% -67% 

Nitriansky kraj Levice Domadice -8% -3% -80% 

Nitriansky kraj Levice Drženice -8% -3% -225% 

Nitriansky kraj Levice Farná -8% -3% -50% 

Nitriansky kraj Levice Hokovce -8% -3% -101% 

Nitriansky kraj Levice Hontianska Vrbica -8% -3% -81% 

Nitriansky kraj Levice Horná Seč -8% -3% -60% 

Nitriansky kraj Levice Horné Semerovce -8% -3% -63% 

Nitriansky kraj Levice Horné Turovce -8% -3% -78% 

Nitriansky kraj Levice Horný Pial -8% -3% -129% 

Nitriansky kraj Levice Hronovce -8% -3% -9% 

Nitriansky kraj Levice Hronské Kľačany -8% -3% -153% 

Nitriansky kraj Levice Hronské Kosihy -8% -3% -155% 

Nitriansky kraj Levice Iňa -8% -3% -216% 

Nitriansky kraj Levice Ipeľské Úľany -8% -3% -135% 

Nitriansky kraj Levice Ipeľský Sokolec -8% -3% -17% 

Nitriansky kraj Levice Jabloňovce -8% -3% -136% 

Nitriansky kraj Levice Jur nad Hronom -8% -3% -107% 

Nitriansky kraj Levice Kalná nad Hronom -8% -3% 73% 

Nitriansky kraj Levice Kozárovce -8% -3% -104% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Nitriansky kraj Levice Krškany -8% -3% 42% 

Nitriansky kraj Levice Kubáňovo -8% -3% -98% 

Nitriansky kraj Levice Kukučínov -8% -3% -86% 

Nitriansky kraj Levice Kuraľany -8% -3% -132% 

Nitriansky kraj Levice Keť -8% -3% -39% 

Nitriansky kraj Levice Lok -8% -3% -107% 

Nitriansky kraj Levice Lontov -8% -3% -50% 

Nitriansky kraj Levice Lula -8% -3% -158% 

Nitriansky kraj Levice Málaš -8% -3% -107% 

Nitriansky kraj Levice Malé Ludince -8% -3% -81% 

Nitriansky kraj Levice Mýtne Ludany -8% -3% -143% 

Nitriansky kraj Levice Nová Dedina -8% -3% -129% 

Nitriansky kraj Levice Nový Tekov -8% -3% -85% 

Nitriansky kraj Levice Nýrovce -8% -3% -71% 

Nitriansky kraj Levice Ondrejovce -8% -3% -130% 

Nitriansky kraj Levice Pastovce -8% -3% -73% 

Nitriansky kraj Levice Pečenice -8% -3% -155% 

Nitriansky kraj Levice Plášťovce -8% -3% -73% 

Nitriansky kraj Levice Plavé Vozokany -8% -3% -45% 

Nitriansky kraj Levice Podlužany -8% -3% -76% 

Nitriansky kraj Levice Pohronský Ruskov -8% -3% -36% 

Nitriansky kraj Levice Pukanec -8% -3% -29% 

Nitriansky kraj Levice Rybník -8% -3% -106% 

Nitriansky kraj Levice Santovka -8% -3% -27% 

Nitriansky kraj Levice Sazdice -8% -3% -134% 

Nitriansky kraj Levice Sikenica -8% -3% -116% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Nitriansky kraj Levice Slatina -8% -3% -43% 

Nitriansky kraj Levice Starý Hrádok -8% -3% -117% 

Nitriansky kraj Levice Starý Tekov -8% -3% -134% 

Nitriansky kraj Levice Šahy -8% -3% 15% 

Nitriansky kraj Levice Šalov -8% -3% -27% 

Nitriansky kraj Levice Šarovce -8% -3% -27% 

Nitriansky kraj Levice Tehla -8% -3% -164% 

Nitriansky kraj Levice Tekovské Lužany -8% -3% -60% 

Nitriansky kraj Levice Tekovský Hrádok -8% -3% -98% 

Nitriansky kraj Levice Tlmače -8% -3% -8% 

Nitriansky kraj Levice Tupá -8% -3% 20% 

Nitriansky kraj Levice Turá -8% -3% -77% 

Nitriansky kraj Levice Uhliská -8% -3% -78% 

Nitriansky kraj Levice Veľké Ludince -8% -3% -28% 

Nitriansky kraj Levice Veľké Turovce -8% -3% -24% 

Nitriansky kraj Levice Veľký Ďur -8% -3% -61% 

Nitriansky kraj Levice Vyškovce nad Ipľom -8% -3% -61% 

Nitriansky kraj Levice Vyšné nad Hronom -8% -3% -133% 

Nitriansky kraj Levice Zalaba -8% -3% -43% 

Nitriansky kraj Levice Zbrojníky -8% -3% -90% 

Nitriansky kraj Levice Želiezovce -8% -3% 6% 

Nitriansky kraj Levice Žemberovce -8% -3% -78% 

Nitriansky kraj Levice Žemliare -8% -3% -119% 

Nitriansky kraj Levice Hontianske Trsťany -8% -3% -182% 

Nitriansky kraj Levice Čata -8% -3% -35% 

Nitriansky kraj Levice Jesenské -8% -3% -85% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Nitriansky kraj Levice Bohunice -8% -3% -68% 

Nitriansky kraj Levice Malé Kozmálovce -8% -3% -83% 

Nitriansky kraj Levice Veľké Kozmálovce -8% -3% -74% 

Nitriansky kraj Levice Hrkovce -8% -3% -96% 

Nitriansky kraj Nitra Nitra -8% 9% 34% 

Nitriansky kraj Nitra Alekšince -8% 9% -121% 

Nitriansky kraj Nitra Báb -8% 9% -81% 

Nitriansky kraj Nitra Branč -8% 9% -192% 

Nitriansky kraj Nitra Čakajovce -8% 9% -121% 

Nitriansky kraj Nitra Čeľadice -8% 9% -69% 

Nitriansky kraj Nitra Čifáre -8% 9% -106% 

Nitriansky kraj Nitra Dolné Obdokovce -8% 9% -110% 

Nitriansky kraj Nitra Golianovo -8% 9% -146% 

Nitriansky kraj Nitra Hruboňovo -8% 9% -191% 

Nitriansky kraj Nitra Jarok -8% 9% -121% 

Nitriansky kraj Nitra Jelenec -8% 9% -96% 

Nitriansky kraj Nitra Jelšovce -8% 9% -92% 

Nitriansky kraj Nitra Kapince -8% 9% -192% 

Nitriansky kraj Nitra Klasov -8% 9% -76% 

Nitriansky kraj Nitra Kolíňany -8% 9% -74% 

Nitriansky kraj Nitra Lehota -8% 9% -107% 

Nitriansky kraj Nitra Lúčnica nad Žitavou -8% 9% -119% 

Nitriansky kraj Nitra Lukáčovce -8% 9% -218% 

Nitriansky kraj Nitra Veľké Chyndice -8% 9% -203% 

Nitriansky kraj Nitra Malé Zálužie -8% 9% -206% 

Nitriansky kraj Nitra Melek -8% 9% -248% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Nitriansky kraj Nitra Mojmírovce -8% 9% -53% 

Nitriansky kraj Nitra Nová Ves nad Žitavou -8% 9% -105% 

Nitriansky kraj Nitra Nové Sady -8% 9% -42% 

Nitriansky kraj Nitra Paňa -8% 9% -154% 

Nitriansky kraj Nitra Podhorany -8% 9% -128% 

Nitriansky kraj Nitra Pohranice -8% 9% -52% 

Nitriansky kraj Nitra Poľný Kesov -8% 9% -67% 

Nitriansky kraj Nitra Rišňovce -8% 9% -89% 

Nitriansky kraj Nitra Rumanová -8% 9% -35% 

Nitriansky kraj Nitra Šurianky -8% 9% -169% 

Nitriansky kraj Nitra Tajná -8% 9% -124% 

Nitriansky kraj Nitra Veľká Dolina -8% 9% -205% 

Nitriansky kraj Nitra Veľké Zálužie -8% 9% -23% 

Nitriansky kraj Nitra Veľký Cetín -8% 9% -97% 

Nitriansky kraj Nitra Vinodol -8% 9% -124% 

Nitriansky kraj Nitra Vráble -8% 9% 37% 

Nitriansky kraj Nitra Výčapy-Opatovce -8% 9% -118% 

Nitriansky kraj Nitra Zbehy -8% 9% -77% 

Nitriansky kraj Nitra Žirany -8% 9% -109% 

Nitriansky kraj Nitra Žitavce -8% 9% -35% 

Nitriansky kraj Nitra Cabaj-Čápor -8% 9% -118% 

Nitriansky kraj Nitra Horné Lefantovce -8% 9% -183% 

Nitriansky kraj Nitra Malý Lapáš -8% 9% -181% 

Nitriansky kraj Nitra Veľký Lapáš -8% 9% -110% 

Nitriansky kraj Nitra Čechynce -8% 9% -167% 

Nitriansky kraj Nitra Malý Cetín -8% 9% -9% 
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kraj okres obec kraj okres obec 

Nitriansky kraj Nitra Hosťová -8% 9% -155% 

Nitriansky kraj Nitra Telince -8% 9% -191% 

Nitriansky kraj Nitra Svätoplukovo -8% 9% -144% 

Nitriansky kraj Nitra Nitrianske Hrnčiarovce -8% 9% -103% 

Nitriansky kraj Nitra Malé Chyndice -8% 9% -159% 

Nitriansky kraj Nitra Ivanka pri Nitre -8% 9% -30% 

Nitriansky kraj Nitra Lužianky -8% 9% 46% 

Nitriansky kraj Nitra Ľudovítová -8% 9% -71% 

Nitriansky kraj Nitra Babindol -8% 9% -113% 

Nitriansky kraj Nitra Štefanovičová -8% 9% -76% 

Nitriansky kraj Nitra Čab -8% 9% 66% 

Nitriansky kraj Nitra Dolné Lefantovce -8% 9% -134% 

Nitriansky kraj Nitra Bádice -8% 9% -325% 

Nitriansky kraj Nitra Štitáre -8% 9% -120% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Nové Zámky -8% -22% 12% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Andovce -8% -22% -115% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Bajtava -8% -22% -40% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Bánov -8% -22% -138% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Bardoňovo -8% -22% -23% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Belá -8% -22% -11% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Bešeňov -8% -22% -118% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Bíňa -8% -22% -55% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Branovo -8% -22% -154% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Bruty -8% -22% -16% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Čechy -8% -22% -102% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Černík -8% -22% -119% 
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Nitriansky kraj Nové Zámky Dedinka -8% -22% -85% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Dolný Ohaj -8% -22% -98% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Dubník -8% -22% -50% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Dvory nad Žitavou -8% -22% -38% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Gbelce -8% -22% -35% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Hul -8% -22% -119% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Chľaba -8% -22% -16% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Jasová -8% -22% -44% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Jatov -8% -22% -110% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Kamenica nad Hronom -8% -22% -43% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Kamenín -8% -22% -34% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Kamenný Most -8% -22% -45% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Kmeťovo -8% -22% -171% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Kolta -8% -22% -93% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Komjatice -8% -22% -109% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Komoča -8% -22% -90% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Leľa -8% -22% -12% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Lipová -8% -22% -149% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Ľubá -8% -22% -34% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Malá nad Hronom -8% -22% -66% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Malé Kosihy -8% -22% -21% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Maňa -8% -22% -129% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Michal nad Žitavou -8% -22% -128% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Veľký Kýr -8% -22% -117% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Mojzesovo -8% -22% -132% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Mužla -8% -22% -31% 
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Nitriansky kraj Nové Zámky Nová Vieska -8% -22% -34% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Palárikovo -8% -22% -62% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Podhájska -8% -22% 4% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Pozba -8% -22% -125% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Radava -8% -22% -127% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Rastislavice -8% -22% -109% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Rúbaň -8% -22% -52% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Salka -8% -22% -24% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Semerovo -8% -22% -103% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Sikenička -8% -22% -76% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Strekov -8% -22% -37% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Svodín -8% -22% -35% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Šarkan -8% -22% -78% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Štúrovo -8% -22% 18% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Šurany -8% -22% -13% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Trávnica -8% -22% -118% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Tvrdošovce -8% -22% -103% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Veľké Lovce -8% -22% -119% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Zemné -8% -22% -58% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Vlkas -8% -22% -240% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Pavlová -8% -22% -77% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Úľany nad Žitavou -8% -22% -149% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Nána -8% -22% -36% 

Nitriansky kraj Nové Zámky Obid -8% -22% -54% 

Nitriansky kraj Šaľa Hájske -8% -36% -120% 

Nitriansky kraj Šaľa Močenok -8% -36% -46% 
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Nitriansky kraj Šaľa Diakovce -8% -36% -89% 

Nitriansky kraj Šaľa Dlhá nad Váhom -8% -36% -128% 

Nitriansky kraj Šaľa Kráľová nad Váhom -8% -36% -31% 

Nitriansky kraj Šaľa Neded -8% -36% -98% 

Nitriansky kraj Šaľa Selice -8% -36% -94% 

Nitriansky kraj Šaľa Šaľa -8% -36% -8% 

Nitriansky kraj Šaľa Tešedíkovo -8% -36% -73% 

Nitriansky kraj Šaľa Trnovec nad Váhom -8% -36% -81% 

Nitriansky kraj Šaľa Vlčany -8% -36% -37% 

Nitriansky kraj Šaľa Žihárec -8% -36% -90% 

Nitriansky kraj Šaľa Horná Kráľová -8% -36% -130% 

Nitriansky kraj Topoľčany Topoľčany -8% -14% 23% 

Nitriansky kraj Topoľčany Lipovník -8% -14% -121% 

Nitriansky kraj Topoľčany Ludanice -8% -14% -68% 

Nitriansky kraj Topoľčany Lužany -8% -14% -311% 

Nitriansky kraj Topoľčany Malé Ripňany -8% -14% -78% 

Nitriansky kraj Topoľčany Nemečky -8% -14% -238% 

Nitriansky kraj Topoľčany Nitrianska Blatnica -8% -14% -28% 

Nitriansky kraj Topoľčany Nitrianska Streda -8% -14% -59% 

Nitriansky kraj Topoľčany Norovce -8% -14% -269% 

Nitriansky kraj Topoľčany Oponice -8% -14% -85% 

Nitriansky kraj Topoľčany Podhradie -8% -14% -97% 

Nitriansky kraj Topoľčany Prašice -8% -14% -97% 

Nitriansky kraj Topoľčany Preseľany -8% -14% -90% 

Nitriansky kraj Topoľčany Radošina -8% -14% -85% 

Nitriansky kraj Topoľčany Rajčany -8% -14% -155% 
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Nitriansky kraj Topoľčany Solčany -8% -14% -77% 

Nitriansky kraj Topoľčany Súlovce -8% -14% -176% 

Nitriansky kraj Topoľčany Šalgovce -8% -14% -129% 

Nitriansky kraj Topoľčany Tesáre -8% -14% -150% 

Nitriansky kraj Topoľčany Tvrdomestice -8% -14% -106% 

Nitriansky kraj Topoľčany Urmince -8% -14% -100% 

Nitriansky kraj Topoľčany Veľké Dvorany -8% -14% -170% 

Nitriansky kraj Topoľčany Veľké Ripňany -8% -14% -55% 

Nitriansky kraj Topoľčany Velušovce -8% -14% -198% 

Nitriansky kraj Topoľčany Vozokany -8% -14% -144% 

Nitriansky kraj Topoľčany Závada -8% -14% -123% 

Nitriansky kraj Topoľčany Belince -8% -14% -203% 

Nitriansky kraj Topoľčany Biskupová -8% -14% -250% 

Nitriansky kraj Topoľčany Blesovce -8% -14% -107% 

Nitriansky kraj Topoľčany Bojná -8% -14% -99% 

Nitriansky kraj Topoľčany Čermany -8% -14% -268% 

Nitriansky kraj Topoľčany Hajná Nová Ves -8% -14% -149% 

Nitriansky kraj Topoľčany Horné Obdokovce -8% -14% -78% 

Nitriansky kraj Topoľčany Horné Štitáre -8% -14% -83% 

Nitriansky kraj Topoľčany Hrušovany -8% -14% -182% 

Nitriansky kraj Topoľčany Kamanová -8% -14% -64% 

Nitriansky kraj Topoľčany Koniarovce -8% -14% -100% 

Nitriansky kraj Topoľčany Kovarce -8% -14% -72% 

Nitriansky kraj Topoľčany Krnča -8% -14% -125% 

Nitriansky kraj Topoľčany Krtovce -8% -14% -110% 

Nitriansky kraj Topoľčany Krušovce -8% -14% 69% 
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Nitriansky kraj Topoľčany Jacovce -8% -14% -48% 

Nitriansky kraj Topoľčany Chrabrany -8% -14% -136% 

Nitriansky kraj Topoľčany Orešany -8% -14% -224% 

Nitriansky kraj Topoľčany Ardanovce -8% -14% -103% 

Nitriansky kraj Topoľčany Svrbice -8% -14% -43% 

Nitriansky kraj Topoľčany Dvorany nad Nitrou -8% -14% -173% 

Nitriansky kraj Topoľčany Čeľadince -8% -14% -94% 

Nitriansky kraj Topoľčany Solčianky -8% -14% -133% 

Nitriansky kraj Topoľčany Horné Chlebany -8% -14% -70% 

Nitriansky kraj Topoľčany Tovarníky -8% -14% 12% 

Nitriansky kraj Topoľčany Nemčice -8% -14% -46% 

Nitriansky kraj Topoľčany Práznovce -8% -14% -38% 

Nitriansky kraj Topoľčany Kuzmice -8% -14% -126% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Beladice -8% -30% -60% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Čaradice -8% -30% -126% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Čierne Kľačany -8% -30% -155% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Hostie -8% -30% -145% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Hosťovce -8% -30% -101% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Choča -8% -30% -187% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Jedľové Kostoľany -8% -30% -136% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Kostoľany pod Tribečom -8% -30% -181% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Ladice -8% -30% -188% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Lovce -8% -30% -103% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Machulince -8% -30% -108% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Mankovce -8% -30% -196% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Martin nad Žitavou -8% -30% -108% 
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Nitriansky kraj Zlaté Moravce Nemčiňany -8% -30% -88% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Neverice -8% -30% -84% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Nevidzany -8% -30% -127% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Obyce -8% -30% -108% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Skýcov -8% -30% -69% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Sľažany -8% -30% -105% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Slepčany -8% -30% -161% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Tesárske Mlyňany -8% -30% -94% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Topoľčianky -8% -30% -26% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Velčice -8% -30% -142% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Vieska nad Žitavou -8% -30% -57% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Volkovce -8% -30% -14% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Zlaté Moravce -8% -30% 28% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Zlatno -8% -30% -82% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Žikava -8% -30% -138% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Tekovské Nemce -8% -30% -89% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Červený Hrádok -8% -30% -101% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Malé Vozokany -8% -30% -191% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Veľké Vozokany -8% -30% -235% 

Nitriansky kraj Zlaté Moravce Žitavany -8% -30% -151% 

Žilinský kraj Bytča Bytča -4% -36% 9% 

Žilinský kraj Bytča Hvozdnica -4% -36% -135% 

Žilinský kraj Bytča Jablonové -4% -36% -170% 

Žilinský kraj Bytča Kolárovice -4% -36% -146% 

Žilinský kraj Bytča Kotešová -4% -36% -90% 

Žilinský kraj Bytča Maršová-Rašov -4% -36% -85% 
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Žilinský kraj Bytča Petrovice -4% -36% -151% 

Žilinský kraj Bytča Predmier -4% -36% 18% 

Žilinský kraj Bytča Súľov-Hradná -4% -36% -134% 

Žilinský kraj Bytča Štiavnik -4% -36% -120% 

Žilinský kraj Bytča Veľké Rovné -4% -36% -97% 

Žilinský kraj Bytča Hlboké nad Váhom -4% -36% -155% 

Žilinský kraj Čadca Čadca -4% -25% 13% 

Žilinský kraj Čadca Čierne -4% -25% -83% 

Žilinský kraj Čadca Dlhá nad Kysucou -4% -25% -80% 

Žilinský kraj Čadca Dunajov -4% -25% -147% 

Žilinský kraj Čadca Klokočov -4% -25% -45% 

Žilinský kraj Čadca Klubina -4% -25% -81% 

Žilinský kraj Čadca Korňa -4% -25% -38% 

Žilinský kraj Čadca Krásno nad Kysucou -4% -25% -19% 

Žilinský kraj Čadca Makov -4% -25% -18% 

Žilinský kraj Čadca Nová Bystrica -4% -25% -49% 

Žilinský kraj Čadca Olešná -4% -25% -63% 

Žilinský kraj Čadca Oščadnica -4% -25% -60% 

Žilinský kraj Čadca Podvysoká -4% -25% -40% 

Žilinský kraj Čadca Radôstka -4% -25% -104% 

Žilinský kraj Čadca Raková -4% -25% -62% 

Žilinský kraj Čadca Skalité -4% -25% -90% 

Žilinský kraj Čadca Stará Bystrica -4% -25% -60% 

Žilinský kraj Čadca Staškov -4% -25% -44% 

Žilinský kraj Čadca Svrčinovec -4% -25% -87% 

Žilinský kraj Čadca Turzovka -4% -25% -23% 



   

 

188 
 

UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Žilinský kraj Čadca Vysoká nad Kysucou -4% -25% -25% 

Žilinský kraj Čadca Zákopčie -4% -25% -76% 

Žilinský kraj Čadca Zborov nad Bystricou -4% -25% -79% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Dolný Kubín -4% -2% 24% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Dlhá nad Oravou -4% -2% -87% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Horná Lehota -4% -2% -89% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Chlebnice -4% -2% -114% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Istebné -4% -2% 4% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Jasenová -4% -2% -177% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Kraľovany -4% -2% -14% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Krivá -4% -2% 34% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Leštiny -4% -2% -113% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Malatiná -4% -2% -99% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Medzibrodie nad Oravou -4% -2% -139% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Oravská Poruba -4% -2% -72% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Oravský Podzámok -4% -2% 25% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Osádka -4% -2% -167% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Párnica -4% -2% -53% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Pokryváč -4% -2% -574% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Pribiš -4% -2% -184% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Pucov -4% -2% -113% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Sedliacka Dubová -4% -2% -127% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Veličná -4% -2% -103% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Vyšný Kubín -4% -2% -81% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Zázrivá -4% -2% -31% 

Žilinský kraj Dolný Kubín Žaškov -4% -2% -153% 
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Žilinský kraj Dolný Kubín Bziny -4% -2% -53% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Dolný Vadičov -4% -8% -228% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Horný Vadičov -4% -8% -159% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto -4% -8% 32% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Kysucký Lieskovec -4% -8% -104% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Lodno -4% -8% -156% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Lopušné Pažite -4% -8% -158% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Nesluša -4% -8% -134% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Ochodnica -4% -8% -102% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Povina -4% -8% -110% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Rudina -4% -8% -97% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Rudinka -4% -8% -119% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Rudinská -4% -8% -75% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Snežnica -4% -8% -139% 

Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Radoľa -4% -8% -133% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Konská -4% -4% -126% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš -4% -4% 18% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Beňadiková -4% -4% -217% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Bobrovček -4% -4% -201% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Bobrovec -4% -4% -133% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Bobrovník -4% -4% -19% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Bukovina -4% -4% -27% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Demänovská Dolina -4% -4% 78% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Dúbrava -4% -4% -79% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Galovany -4% -4% -105% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Gôtovany -4% -4% -141% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Huty -4% -4% -97% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Hybe -4% -4% -109% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Jakubovany -4% -4% -136% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Jalovec -4% -4% -108% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Jamník -4% -4% -74% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Kráľova Lehota -4% -4% -22% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Kvačany -4% -4% -54% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Lazisko -4% -4% -218% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovská Anna -4% -4% -79% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovská Kokava -4% -4% -94% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovská Sielnica -4% -4% -51% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovské Beharovce -4% -4% -150% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovské Kľačany -4% -4% -113% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce -4% -4% -138% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok -4% -4% 20% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovský Ján -4% -4% 13% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovský Ondrej -4% -4% -81% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovský Trnovec -4% -4% -74% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Ľubeľa -4% -4% -96% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Malatíny -4% -4% -55% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Malé Borové -4% -4% -115% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Malužiná -4% -4% 17% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Nižná Boca -4% -4% -59% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Partizánska Ľupča -4% -4% -53% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Pavčina Lehota -4% -4% -105% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Pavlova Ves -4% -4% -210% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Podtureň -4% -4% -32% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Pribylina -4% -4% -20% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Prosiek -4% -4% -166% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Smrečany -4% -4% -70% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Svätý Kríž -4% -4% -97% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Trstené -4% -4% -220% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Uhorská Ves -4% -4% -11% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Vavrišovo -4% -4% -115% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Važec -4% -4% -77% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Veľké Borové -4% -4% -236% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Veterná Poruba -4% -4% -131% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Vlachy -4% -4% -68% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Východná -4% -4% -86% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Vyšná Boca -4% -4% -52% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Závažná Poruba -4% -4% 19% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Žiar -4% -4% -109% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Ižipovce -4% -4% -138% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovská Porúbka -4% -4% -48% 

Žilinský kraj Liptovský Mikuláš Liptovský Peter -4% -4% -183% 

Žilinský kraj Martin Martin -4% -4% 13% 

Žilinský kraj Martin Belá-Dulice -4% -4% -115% 

Žilinský kraj Martin Benice -4% -4% -69% 

Žilinský kraj Martin Blatnica -4% -4% -126% 

Žilinský kraj Martin Bystrička -4% -4% -113% 

Žilinský kraj Martin Ďanová -4% -4% -176% 

Žilinský kraj Martin Diaková -4% -4% -201% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Žilinský kraj Martin Dolný Kalník -4% -4% -184% 

Žilinský kraj Martin Dražkovce -4% -4% -154% 

Žilinský kraj Martin Folkušová -4% -4% -231% 

Žilinský kraj Martin Horný Kalník -4% -4% -529% 

Žilinský kraj Martin Karlová -4% -4% -42% 

Žilinský kraj Martin Kláštor pod Znievom -4% -4% -70% 

Žilinský kraj Martin Košťany nad Turcom -4% -4% 26% 

Žilinský kraj Martin Krpeľany -4% -4% -122% 

Žilinský kraj Martin Laskár -4% -4% -65% 

Žilinský kraj Martin Ležiachov -4% -4% -212% 

Žilinský kraj Martin Lipovec -4% -4% -59% 

Žilinský kraj Martin Necpaly -4% -4% -94% 

Žilinský kraj Martin Nolčovo -4% -4% -234% 

Žilinský kraj Martin Podhradie -4% -4% -192% 

Žilinský kraj Martin Príbovce -4% -4% -92% 

Žilinský kraj Martin Rakovo -4% -4% -19% 

Žilinský kraj Martin Ratkovo -4% -4% -294% 

Žilinský kraj Martin Sklabiňa -4% -4% -86% 

Žilinský kraj Martin Sklabinský Podzámok -4% -4% -127% 

Žilinský kraj Martin Slovany -4% -4% -156% 

Žilinský kraj Martin Socovce -4% -4% -215% 

Žilinský kraj Martin Sučany -4% -4% 35% 

Žilinský kraj Martin Šútovo -4% -4% -192% 

Žilinský kraj Martin Trebostovo -4% -4% -249% 

Žilinský kraj Martin Trnovo -4% -4% -241% 

Žilinský kraj Martin Turany -4% -4% -70% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Žilinský kraj Martin Turčianska Štiavnička -4% -4% -168% 

Žilinský kraj Martin Turčianske Kľačany -4% -4% -207% 

Žilinský kraj Martin Turčiansky Ďur -4% -4% -9% 

Žilinský kraj Martin Turčiansky Peter -4% -4% -200% 

Žilinský kraj Martin Valča -4% -4% -121% 

Žilinský kraj Martin Vrícko -4% -4% -65% 

Žilinský kraj Martin Záborie -4% -4% -168% 

Žilinský kraj Martin Žabokreky -4% -4% -156% 

Žilinský kraj Martin Turčianske Jaseno -4% -4% -203% 

Žilinský kraj Martin Vrútky -4% -4% 6% 

Žilinský kraj Námestovo Babín -4% -13% -103% 

Žilinský kraj Námestovo Beňadovo -4% -13% -62% 

Žilinský kraj Námestovo Bobrov -4% -13% -54% 

Žilinský kraj Námestovo Breza -4% -13% -51% 

Žilinský kraj Námestovo Hruštín -4% -13% -102% 

Žilinský kraj Námestovo Klin -4% -13% -75% 

Žilinský kraj Námestovo Krušetnica -4% -13% -56% 

Žilinský kraj Námestovo Lokca -4% -13% -50% 

Žilinský kraj Námestovo Lomná -4% -13% -72% 

Žilinský kraj Námestovo Mútne -4% -13% -46% 

Žilinský kraj Námestovo Námestovo -4% -13% 49% 

Žilinský kraj Námestovo Novoť -4% -13% -14% 

Žilinský kraj Námestovo Oravská Jasenica -4% -13% -30% 

Žilinský kraj Námestovo Oravská Lesná -4% -13% -15% 

Žilinský kraj Námestovo Oravská Polhora -4% -13% -37% 

Žilinský kraj Námestovo Oravské Veselé -4% -13% -36% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Žilinský kraj Námestovo Rabča -4% -13% -33% 

Žilinský kraj Námestovo Rabčice -4% -13% -69% 

Žilinský kraj Námestovo Sihelné -4% -13% -63% 

Žilinský kraj Námestovo Ťapešovo -4% -13% -68% 

Žilinský kraj Námestovo Vasiľov -4% -13% -50% 

Žilinský kraj Námestovo Vavrečka -4% -13% 1% 

Žilinský kraj Námestovo Zákamenné -4% -13% -39% 

Žilinský kraj Námestovo Zubrohlava -4% -13% -51% 

Žilinský kraj Ružomberok Ivachnová -4% -9% -31% 

Žilinský kraj Ružomberok Turík -4% -9% -162% 

Žilinský kraj Ružomberok Bešeňová -4% -9% 14% 

Žilinský kraj Ružomberok Hubová -4% -9% -169% 

Žilinský kraj Ružomberok Kalameny -4% -9% -188% 

Žilinský kraj Ružomberok Komjatná -4% -9% -138% 

Žilinský kraj Ružomberok Likavka -4% -9% -38% 

Žilinský kraj Ružomberok Liptovská Lúžna -4% -9% -122% 

Žilinský kraj Ružomberok Liptovská Osada -4% -9% -43% 

Žilinský kraj Ružomberok Liptovská Štiavnica -4% -9% -111% 

Žilinský kraj Ružomberok Liptovská Teplá -4% -9% -23% 

Žilinský kraj Ružomberok Liptovské Revúce -4% -9% -98% 

Žilinský kraj Ružomberok Liptovský Michal -4% -9% -140% 

Žilinský kraj Ružomberok Lisková -4% -9% -74% 

Žilinský kraj Ružomberok Ľubochňa -4% -9% 0% 

Žilinský kraj Ružomberok Lúčky -4% -9% -63% 

Žilinský kraj Ružomberok Ludrová -4% -9% -78% 

Žilinský kraj Ružomberok Martinček -4% -9% -156% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Žilinský kraj Ružomberok Potok -4% -9% -31% 

Žilinský kraj Ružomberok Ružomberok -4% -9% 23% 

Žilinský kraj Ružomberok Liptovské Sliače -4% -9% -138% 

Žilinský kraj Ružomberok Stankovany -4% -9% -147% 

Žilinský kraj Ružomberok Štiavnička -4% -9% -49% 

Žilinský kraj Ružomberok Švošov -4% -9% -185% 

Žilinský kraj Ružomberok Valaská Dubová -4% -9% -134% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Abramová -4% -35% -387% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Blažovce -4% -35% -165% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Bodorová -4% -35% -112% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Borcová -4% -35% -153% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Brieštie -4% -35% -159% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Budiš -4% -35% 4% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Čremošné -4% -35% -15% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Dubové -4% -35% -46% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Háj -4% -35% -113% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Horná Štubňa -4% -35% -82% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Ivančiná -4% -35% -166% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Jasenovo -4% -35% -231% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Jazernica -4% -35% -101% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Kaľamenová -4% -35% -123% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Liešno -4% -35% -160% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Malý Čepčín -4% -35% -147% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Moškovec -4% -35% -411% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Mošovce -4% -35% -75% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Ondrašová -4% -35% 62% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Rakša -4% -35% -127% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Rudno -4% -35% -236% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Sklené -4% -35% -15% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Slovenské Pravno -4% -35% -68% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Turček -4% -35% -85% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Turčianske Teplice -4% -35% -3% 

Žilinský kraj Turčianske Teplice Veľký Čepčín -4% -35% -270% 

Žilinský kraj Tvrdošín Brezovica -4% -13% -114% 

Žilinský kraj Tvrdošín Habovka -4% -13% -90% 

Žilinský kraj Tvrdošín Hladovka -4% -13% -64% 

Žilinský kraj Tvrdošín Liesek -4% -13% -71% 

Žilinský kraj Tvrdošín Nižná -4% -13% 20% 

Žilinský kraj Tvrdošín Oravský Biely Potok -4% -13% -159% 

Žilinský kraj Tvrdošín Podbiel -4% -13% -40% 

Žilinský kraj Tvrdošín Suchá Hora -4% -13% -47% 

Žilinský kraj Tvrdošín Štefanov nad Oravou -4% -13% -76% 

Žilinský kraj Tvrdošín Trstená -4% -13% 20% 

Žilinský kraj Tvrdošín Tvrdošín -4% -13% -20% 

Žilinský kraj Tvrdošín Vitanová -4% -13% -76% 

Žilinský kraj Tvrdošín Zábiedovo -4% -13% -76% 

Žilinský kraj Tvrdošín Zuberec -4% -13% -22% 

Žilinský kraj Tvrdošín Čimhová -4% -13% -53% 

Žilinský kraj Žilina Žilina -4% 15% 35% 

Žilinský kraj Žilina Belá -4% 15% -52% 

Žilinský kraj Žilina Čičmany -4% 15% -12% 

Žilinský kraj Žilina Divina -4% 15% -158% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Žilinský kraj Žilina Divinka -4% 15% -147% 

Žilinský kraj Žilina Dlhé Pole -4% 15% -104% 

Žilinský kraj Žilina Dolná Tižina -4% 15% -102% 

Žilinský kraj Žilina Dolný Hričov -4% 15% -57% 

Žilinský kraj Žilina Fačkov -4% 15% -131% 

Žilinský kraj Žilina Gbeľany -4% 15% 70% 

Žilinský kraj Žilina Hôrky -4% 15% -80% 

Žilinský kraj Žilina Horný Hričov -4% 15% 46% 

Žilinský kraj Žilina Jasenové -4% 15% -80% 

Žilinský kraj Žilina Kamenná Poruba -4% 15% -113% 

Žilinský kraj Žilina Konská -4% 15% -93% 

Žilinský kraj Žilina Kotrčiná Lúčka -4% 15% -201% 

Žilinský kraj Žilina Krasňany -4% 15% -46% 

Žilinský kraj Žilina Kunerad -4% 15% -139% 

Žilinský kraj Žilina Lietava -4% 15% -147% 

Žilinský kraj Žilina Lietavská Svinná-Babkov -4% 15% -178% 

Žilinský kraj Žilina Lutiše -4% 15% -110% 

Žilinský kraj Žilina Lysica -4% 15% -95% 

Žilinský kraj Žilina Malá Čierna -4% 15% -96% 

Žilinský kraj Žilina Mojš -4% 15% -121% 

Žilinský kraj Žilina Nededza -4% 15% -99% 

Žilinský kraj Žilina Podhorie -4% 15% -132% 

Žilinský kraj Žilina Rajec -4% 15% -29% 

Žilinský kraj Žilina Rajecká Lesná -4% 15% -7% 

Žilinský kraj Žilina Rajecké Teplice -4% 15% -34% 

Žilinský kraj Žilina Rosina -4% 15% -100% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Žilinský kraj Žilina Stráňavy -4% 15% -159% 

Žilinský kraj Žilina Stránske -4% 15% -139% 

Žilinský kraj Žilina Stráža -4% 15% -88% 

Žilinský kraj Žilina Strečno -4% 15% 10% 

Žilinský kraj Žilina Svederník -4% 15% -127% 

Žilinský kraj Žilina Teplička nad Váhom -4% 15% 60% 

Žilinský kraj Žilina Terchová -4% 15% -17% 

Žilinský kraj Žilina Turie -4% 15% -134% 

Žilinský kraj Žilina Varín -4% 15% -40% 

Žilinský kraj Žilina Veľká Čierna -4% 15% -99% 

Žilinský kraj Žilina Višňové -4% 15% -115% 

Žilinský kraj Žilina Zbyňov -4% 15% -137% 

Žilinský kraj Žilina Bitarová -4% 15% -155% 

Žilinský kraj Žilina Brezany -4% 15% -176% 

Žilinský kraj Žilina Hričovské Podhradie -4% 15% -114% 

Žilinský kraj Žilina Ovčiarsko -4% 15% -160% 

Žilinský kraj Žilina Paština Závada -4% 15% -276% 

Žilinský kraj Žilina Lietavská Lúčka -4% 15% 6% 

Žilinský kraj Žilina Porúbka -4% 15% -123% 

Žilinský kraj Žilina Ďurčiná -4% 15% -145% 

Žilinský kraj Žilina Kľače -4% 15% -180% 

Žilinský kraj Žilina Nezbudská Lúčka -4% 15% -118% 

Žilinský kraj Žilina Šuja -4% 15% -46% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Banská Bystrica -5% 12% 25% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Badín -5% 12% -64% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Baláže -5% 12% -283% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Čerín -5% 12% -134% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Dolná Mičiná -5% 12% -208% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Dolný Harmanec -5% 12% -68% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Donovaly -5% 12% 59% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Dúbravica -5% 12% -214% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Harmanec -5% 12% 28% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Hiadeľ -5% 12% -199% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Horná Mičiná -5% 12% -187% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Horné Pršany -5% 12% -183% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Hrochoť -5% 12% -119% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Brusno -5% 12% -96% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Kordíky -5% 12% -160% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Králiky -5% 12% -182% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Ľubietová -5% 12% -66% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Lučatín -5% 12% -124% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Medzibrod -5% 12% -118% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Môlča -5% 12% -214% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Moštenica -5% 12% -153% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Motyčky -5% 12% -72% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Oravce -5% 12% -306% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Podkonice -5% 12% -176% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Pohronský Bukovec -5% 12% -360% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Poniky -5% 12% -109% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Povrazník -5% 12% -91% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Priechod -5% 12% -188% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Riečka -5% 12% -193% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Sebedín-Bečov -5% 12% -105% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Selce -5% 12% -114% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Slovenská Ľupča -5% 12% 22% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Staré Hory -5% 12% -49% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Strelníky -5% 12% -176% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Špania Dolina -5% 12% -101% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Tajov -5% 12% -88% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Turecká -5% 12% -225% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Kynceľová -5% 12% 35% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Nemce -5% 12% -142% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Vlkanová -5% 12% 62% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Hronsek -5% 12% -108% 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica Malachov -5% 12% -180% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Svätý Anton -5% -12% -98% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Baďan -5% -12% -115% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Banská Belá -5% -12% -92% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Banská Štiavnica -5% -12% 9% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Banský Studenec -5% -12% -98% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Beluj -5% -12% -87% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Dekýš -5% -12% -153% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Ilija -5% -12% -111% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Kozelník -5% -12% -158% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Močiar -5% -12% -6% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Podhorie -5% -12% -145% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Počúvadlo -5% -12% -60% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Prenčov -5% -12% -67% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Štiavnické Bane -5% -12% -43% 

Banskobystrický kraj Banská Štiavnica Vysoká -5% -12% -182% 

Banskobystrický kraj Brezno Bacúch -5% -18% -140% 

Banskobystrický kraj Brezno Beňuš -5% -18% -57% 

Banskobystrický kraj Brezno Braväcovo -5% -18% -176% 

Banskobystrický kraj Brezno Brezno -5% -18% -10% 

Banskobystrický kraj Brezno Čierny Balog -5% -18% -79% 

Banskobystrický kraj Brezno Dolná Lehota -5% -18% -104% 

Banskobystrický kraj Brezno Drábsko -5% -18% -19% 

Banskobystrický kraj Brezno Heľpa -5% -18% -82% 

Banskobystrický kraj Brezno Horná Lehota -5% -18% -3% 

Banskobystrický kraj Brezno Hronec -5% -18% 21% 

Banskobystrický kraj Brezno Jarabá -5% -18% -32% 

Banskobystrický kraj Brezno Jasenie -5% -18% -113% 

Banskobystrický kraj Brezno Lom nad Rimavicou -5% -18% -119% 

Banskobystrický kraj Brezno Michalová -5% -18% -87% 

Banskobystrický kraj Brezno Mýto pod Ďumbierom -5% -18% -64% 

Banskobystrický kraj Brezno Nemecká -5% -18% -49% 

Banskobystrický kraj Brezno Osrblie -5% -18% -83% 

Banskobystrický kraj Brezno Podbrezová -5% -18% 56% 

Banskobystrický kraj Brezno Pohorelá -5% -18% -48% 

Banskobystrický kraj Brezno Pohronská Polhora -5% -18% -93% 

Banskobystrický kraj Brezno Polomka -5% -18% -34% 

Banskobystrický kraj Brezno Predajná -5% -18% -121% 

Banskobystrický kraj Brezno Ráztoka -5% -18% -166% 

Banskobystrický kraj Brezno Sihla -5% -18% -144% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Brezno Šumiac -5% -18% -35% 

Banskobystrický kraj Brezno Telgárt -5% -18% -33% 

Banskobystrický kraj Brezno Valaská -5% -18% -22% 

Banskobystrický kraj Brezno Vaľkovňa -5% -18% 1% 

Banskobystrický kraj Brezno Závadka nad Hronom -5% -18% -20% 

Banskobystrický kraj Brezno Bystrá -5% -18% 54% 

Banskobystrický kraj Detva Látky -5% -20% -36% 

Banskobystrický kraj Detva Podkriváň -5% -20% -131% 

Banskobystrický kraj Detva Detva -5% -20% -14% 

Banskobystrický kraj Detva Detvianska Huta -5% -20% -101% 

Banskobystrický kraj Detva Dúbravy -5% -20% -4% 

Banskobystrický kraj Detva Horný Tisovník -5% -20% -47% 

Banskobystrický kraj Detva Hriňová -5% -20% -33% 

Banskobystrický kraj Detva Klokoč -5% -20% -240% 

Banskobystrický kraj Detva Kriváň -5% -20% 39% 

Banskobystrický kraj Detva Slatinské Lazy -5% -20% -112% 

Banskobystrický kraj Detva Stará Huta -5% -20% -96% 

Banskobystrický kraj Detva Stožok -5% -20% -83% 

Banskobystrický kraj Detva Vígľaš -5% -20% -6% 

Banskobystrický kraj Detva Vígľašská Huta-Kalinka -5% -20% -154% 

Banskobystrický kraj Detva Korytárky -5% -20% -143% 

Banskobystrický kraj Krupina Bzovík -5% -13% -68% 

Banskobystrický kraj Krupina Cerovo -5% -13% -64% 

Banskobystrický kraj Krupina Čabradský Vrbovok -5% -13% -230% 

Banskobystrický kraj Krupina Čekovce -5% -13% -165% 

Banskobystrický kraj Krupina Devičie -5% -13% -197% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Krupina Dolné Mladonice -5% -13% -279% 

Banskobystrický kraj Krupina Dolný Badín -5% -13% -132% 

Banskobystrický kraj Krupina Domaníky -5% -13% -239% 

Banskobystrický kraj Krupina Drážovce -5% -13% 91% 

Banskobystrický kraj Krupina Drienovo -5% -13% -141% 

Banskobystrický kraj Krupina Dudince -5% -13% 29% 

Banskobystrický kraj Krupina Hontianske Moravce -5% -13% -67% 

Banskobystrický kraj Krupina Hontianske Nemce -5% -13% -75% 

Banskobystrický kraj Krupina Hontianske Tesáre -5% -13% -81% 

Banskobystrický kraj Krupina Horné Mladonice -5% -13% -193% 

Banskobystrický kraj Krupina Horný Badín -5% -13% -134% 

Banskobystrický kraj Krupina Jalšovík -5% -13% -176% 

Banskobystrický kraj Krupina Kozí Vrbovok -5% -13% -241% 

Banskobystrický kraj Krupina Kráľovce-Krnišov -5% -13% -121% 

Banskobystrický kraj Krupina Krupina -5% -13% 16% 

Banskobystrický kraj Krupina Lackov -5% -13% -289% 

Banskobystrický kraj Krupina Ladzany -5% -13% -126% 

Banskobystrický kraj Krupina Lišov -5% -13% -96% 

Banskobystrický kraj Krupina Litava -5% -13% -123% 

Banskobystrický kraj Krupina Medovarce -5% -13% -74% 

Banskobystrický kraj Krupina Rykynčice -5% -13% -117% 

Banskobystrický kraj Krupina Sebechleby -5% -13% -92% 

Banskobystrický kraj Krupina Selce -5% -13% -236% 

Banskobystrický kraj Krupina Senohrad -5% -13% -61% 

Banskobystrický kraj Krupina Sudince -5% -13% -115% 

Banskobystrický kraj Krupina Súdovce -5% -13% -65% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Krupina Terany -5% -13% -76% 

Banskobystrický kraj Krupina Trpín -5% -13% -231% 

Banskobystrický kraj Krupina Uňatín -5% -13% -316% 

Banskobystrický kraj Krupina Zemiansky Vrbovok -5% -13% -36% 

Banskobystrický kraj Krupina Žibritov -5% -13% -69% 

Banskobystrický kraj Lučenec Lučenec -5% -4% 23% 

Banskobystrický kraj Lučenec Ábelová -5% -4% -24% 

Banskobystrický kraj Lučenec Belina -5% -4% -53% 

Banskobystrický kraj Lučenec Boľkovce -5% -4% -66% 

Banskobystrický kraj Lučenec Budiná -5% -4% -149% 

Banskobystrický kraj Lučenec Buzitka -5% -4% -111% 

Banskobystrický kraj Lučenec Čakanovce -5% -4% -78% 

Banskobystrický kraj Lučenec Čamovce -5% -4% -105% 

Banskobystrický kraj Lučenec Divín -5% -4% -70% 

Banskobystrický kraj Lučenec Dobroč -5% -4% -169% 

Banskobystrický kraj Lučenec Kotmanová -5% -4% -175% 

Banskobystrický kraj Lučenec Fiľakovo -5% -4% 15% 

Banskobystrický kraj Lučenec Fiľakovské Kováče -5% -4% -106% 

Banskobystrický kraj Lučenec Halič -5% -4% -39% 

Banskobystrický kraj Lučenec Holiša -5% -4% -63% 

Banskobystrický kraj Lučenec Jelšovec -5% -4% -168% 

Banskobystrický kraj Lučenec Kalonda -5% -4% -71% 

Banskobystrický kraj Lučenec Lehôtka -5% -4% -197% 

Banskobystrický kraj Lučenec Lentvora -5% -4% -87% 

Banskobystrický kraj Lučenec Lipovany -5% -4% -136% 

Banskobystrický kraj Lučenec Lovinobaňa -5% -4% -59% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Lučenec Ľuboreč -5% -4% -137% 

Banskobystrický kraj Lučenec Lupoč -5% -4% -187% 

Banskobystrický kraj Lučenec Mašková -5% -4% -131% 

Banskobystrický kraj Lučenec Mučín -5% -4% -98% 

Banskobystrický kraj Lučenec Mýtna -5% -4% -85% 

Banskobystrický kraj Lučenec Nitra nad Ipľom -5% -4% -22% 

Banskobystrický kraj Lučenec Nové Hony -5% -4% -99% 

Banskobystrický kraj Lučenec Panické Dravce -5% -4% -111% 

Banskobystrický kraj Lučenec Píla -5% -4% -199% 

Banskobystrický kraj Lučenec Pinciná -5% -4% -151% 

Banskobystrický kraj Lučenec Pleš -5% -4% -85% 

Banskobystrický kraj Lučenec Podrečany -5% -4% -74% 

Banskobystrický kraj Lučenec Polichno -5% -4% -164% 

Banskobystrický kraj Lučenec Praha -5% -4% 7% 

Banskobystrický kraj Lučenec Prša -5% -4% -105% 

Banskobystrický kraj Lučenec Radzovce -5% -4% -70% 

Banskobystrický kraj Lučenec Rapovce -5% -4% -46% 

Banskobystrický kraj Lučenec Ratka -5% -4% -124% 

Banskobystrický kraj Lučenec Ružiná -5% -4% -101% 

Banskobystrický kraj Lučenec Stará Halič -5% -4% -80% 

Banskobystrický kraj Lučenec Šávoľ -5% -4% -71% 

Banskobystrický kraj Lučenec Šiatorská Bukovinka -5% -4% -88% 

Banskobystrický kraj Lučenec Šíd -5% -4% -119% 

Banskobystrický kraj Lučenec Šurice -5% -4% -92% 

Banskobystrický kraj Lučenec Točnica -5% -4% -157% 

Banskobystrický kraj Lučenec Tomášovce -5% -4% -11% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Lučenec Trebeľovce -5% -4% -118% 

Banskobystrický kraj Lučenec Tuhár -5% -4% -151% 

Banskobystrický kraj Lučenec Veľká nad Ipľom -5% -4% -92% 

Banskobystrický kraj Lučenec Veľké Dravce -5% -4% -2% 

Banskobystrický kraj Lučenec Vidiná -5% -4% -106% 

Banskobystrický kraj Lučenec Biskupice -5% -4% -73% 

Banskobystrický kraj Lučenec Gregorova Vieska -5% -4% -233% 

Banskobystrický kraj Lučenec Trenč -5% -4% -46% 

Banskobystrický kraj Lučenec Bulhary -5% -4% -72% 

Banskobystrický kraj Lučenec Mikušovce -5% -4% 31% 

Banskobystrický kraj Poltár Breznička -5% -56% -55% 

Banskobystrický kraj Poltár Cinobaňa -5% -56% -51% 

Banskobystrický kraj Poltár České Brezovo -5% -56% -104% 

Banskobystrický kraj Poltár Hradište -5% -56% -169% 

Banskobystrický kraj Poltár Kalinovo -5% -56% -66% 

Banskobystrický kraj Poltár Kokava nad Rimavicou -5% -56% -56% 

Banskobystrický kraj Poltár Krná -5% -56% -75% 

Banskobystrický kraj Poltár Málinec -5% -56% -59% 

Banskobystrický kraj Poltár Mládzovo -5% -56% -74% 

Banskobystrický kraj Poltár Ozdín -5% -56% -92% 

Banskobystrický kraj Poltár Poltár -5% -56% -29% 

Banskobystrický kraj Poltár Rovňany -5% -56% -73% 

Banskobystrický kraj Poltár Šoltýska -5% -56% -216% 

Banskobystrický kraj Poltár Uhorské -5% -56% -93% 

Banskobystrický kraj Poltár Veľká Ves -5% -56% -193% 

Banskobystrický kraj Poltár Hrnčiarska Ves -5% -56% -127% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Poltár Hrnčiarske Zalužany -5% -56% -97% 

Banskobystrický kraj Poltár Selce -5% -56% -96% 

Banskobystrický kraj Poltár Sušany -5% -56% -28% 

Banskobystrický kraj Poltár Ďubákovo -5% -56% -123% 

Banskobystrický kraj Poltár Utekáč -5% -56% -64% 

Banskobystrický kraj Poltár Zlatno -5% -56% -72% 

Banskobystrický kraj Revúca Držkovce -5% -12% -76% 

Banskobystrický kraj Revúca Gemer -5% -12% -50% 

Banskobystrický kraj Revúca Gemerská Ves -5% -12% -10% 

Banskobystrický kraj Revúca Hrlica -5% -12% -465% 

Banskobystrický kraj Revúca Chvalová -5% -12% -206% 

Banskobystrický kraj Revúca Levkuška -5% -12% -116% 

Banskobystrický kraj Revúca Otročok -5% -12% -40% 

Banskobystrický kraj Revúca Ploské -5% -12% -96% 

Banskobystrický kraj Revúca Polina -5% -12% -134% 

Banskobystrický kraj Revúca Rašice -5% -12% -204% 

Banskobystrický kraj Revúca Ratková -5% -12% -23% 

Banskobystrický kraj Revúca Ratkovské Bystré -5% -12% -126% 

Banskobystrický kraj Revúca Rybník -5% -12% -74% 

Banskobystrický kraj Revúca Skerešovo -5% -12% -59% 

Banskobystrický kraj Revúca Leváre -5% -12% -113% 

Banskobystrický kraj Revúca Tornaľa -5% -12% 7% 

Banskobystrický kraj Revúca Višňové -5% -12% -58% 

Banskobystrický kraj Revúca Žiar -5% -12% -147% 

Banskobystrický kraj Revúca Gemerské Teplice -5% -12% -130% 

Banskobystrický kraj Revúca Gemerský Sad -5% -12% -274% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Revúca Hucín -5% -12% -32% 

Banskobystrický kraj Revúca Chyžné -5% -12% -143% 

Banskobystrický kraj Revúca Jelšava -5% -12% 45% 

Banskobystrický kraj Revúca Kameňany -5% -12% -36% 

Banskobystrický kraj Revúca Licince -5% -12% -128% 

Banskobystrický kraj Revúca Lubeník -5% -12% 42% 

Banskobystrický kraj Revúca Magnezitovce -5% -12% -140% 

Banskobystrický kraj Revúca Muráň -5% -12% -29% 

Banskobystrický kraj Revúca Muránska Dlhá Lúka -5% -12% -88% 

Banskobystrický kraj Revúca Muránska Huta -5% -12% 50% 

Banskobystrický kraj Revúca Muránska Lehota -5% -12% -118% 

Banskobystrický kraj Revúca Muránska Zdychava -5% -12% -80% 

Banskobystrický kraj Revúca Nandraž -5% -12% -55% 

Banskobystrický kraj Revúca Prihradzany -5% -12% -139% 

Banskobystrický kraj Revúca Rákoš -5% -12% -93% 

Banskobystrický kraj Revúca Revúca -5% -12% -19% 

Banskobystrický kraj Revúca Revúcka Lehota -5% -12% -213% 

Banskobystrický kraj Revúca Sirk -5% -12% -68% 

Banskobystrický kraj Revúca Šivetice -5% -12% -75% 

Banskobystrický kraj Revúca Turčok -5% -12% -148% 

Banskobystrický kraj Revúca Sása -5% -12% -371% 

Banskobystrický kraj Revúca Mokrá Lúka -5% -12% -118% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rimavská Sobota -5% -9% 17% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Babinec -5% -9% -101% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Barca -5% -9% 87% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Bátka -5% -9% -1% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Belín -5% -9% -204% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Blhovce -5% -9% -85% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Bottovo -5% -9% 16% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Budikovany -5% -9% -26% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Cakov -5% -9% -13% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Čerenčany -5% -9% -43% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Čierny Potok -5% -9% -146% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Číž -5% -9% -13% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Dolné Zahorany -5% -9% -99% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Dražice -5% -9% -56% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Drienčany -5% -9% -97% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Drňa -5% -9% -68% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Dubno -5% -9% -210% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Dubovec -5% -9% -57% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Figa -5% -9% -81% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Gemerček -5% -9% -122% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Gemerské Dechtáre -5% -9% -75% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Gemerský Jablonec -5% -9% -23% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Gortva -5% -9% -46% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Hajnáčka -5% -9% -53% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Hnúšťa -5% -9% -7% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Hodejov -5% -9% -43% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Hodejovec -5% -9% -125% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Horné Zahorany -5% -9% -104% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Hostice -5% -9% -17% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Hostišovce -5% -9% -86% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Hrachovo -5% -9% -93% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Hrušovo -5% -9% -81% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Hubovo -5% -9% -18% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Husiná -5% -9% -46% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Chanava -5% -9% -57% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Chrámec -5% -9% -89% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Ivanice -5% -9% -93% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Janice -5% -9% -166% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Jesenské -5% -9% 6% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Jestice -5% -9% -85% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Kaloša -5% -9% -51% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Kesovce -5% -9% -152% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Klenovec -5% -9% -40% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Kociha -5% -9% 13% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Konrádovce -5% -9% -127% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Kráľ -5% -9% -81% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Kraskovo -5% -9% -210% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Krokava -5% -9% -25% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Kružno -5% -9% -149% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Kyjatice -5% -9% -147% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Lehota nad Rimavicou -5% -9% -122% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Lenartovce -5% -9% -8% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Lenka -5% -9% -106% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Lipovec -5% -9% - 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Lukovištia -5% -9% -49% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Martinová -5% -9% -50% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Neporadza -5% -9% 5% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Nová Bašta -5% -9% -21% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Orávka -5% -9% -189% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Ožďany -5% -9% -68% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Padarovce -5% -9% -40% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Pavlovce -5% -9% -94% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Petrovce -5% -9% -58% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Poproč -5% -9% -99% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Potok -5% -9% -43% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Radnovce -5% -9% -33% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Ratkovská Lehota -5% -9% -173% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Ratkovská Suchá -5% -9% -70% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rimavská Baňa -5% -9% -28% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rimavská Seč -5% -9% 5% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rimavské Brezovo -5% -9% -102% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rimavské Janovce -5% -9% -118% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rovné -5% -9% -88% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rumince -5% -9% -92% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Slizké -5% -9% -217% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Stará Bašta -5% -9% -80% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Stránska -5% -9% -154% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Studená -5% -9% -14% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Sútor -5% -9% -78% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Šimonovce -5% -9% -95% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Širkovce -5% -9% -59% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Španie Pole -5% -9% -75% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Štrkovec -5% -9% -28% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Tachty -5% -9% -18% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Teplý Vrch -5% -9% -25% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Tisovec -5% -9% -27% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Tomášovce -5% -9% -124% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Uzovská Panica -5% -9% -37% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Včelince -5% -9% -37% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Večelkov -5% -9% -101% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Veľké Teriakovce -5% -9% -88% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Veľký Blh -5% -9% -5% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Vieska nad Blhom -5% -9% -227% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Vlkyňa -5% -9% -96% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Valice -5% -9% -128% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Vyšný Skálnik -5% -9% -331% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Zádor -5% -9% -68% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Žíp -5% -9% -117% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Abovce -5% -9% -60% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Riečka -5% -9% -80% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Nižný Skálnik -5% -9% -156% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rimavské Zalužany -5% -9% -87% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rakytník -5% -9% -291% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Gemerské Michalovce -5% -9% -43% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Vyšné Valice -5% -9% -30% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Dulovo -5% -9% -176% 

Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Zacharovce -5% -9% -134% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Veľký Krtíš -5% -20% 6% 



   

 

213 
 

UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Balog nad Ipľom -5% -20% -22% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Bátorová -5% -20% -70% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Brusník -5% -20% -268% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Bušince -5% -20% -48% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Čebovce -5% -20% -57% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Čeláre -5% -20% -13% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Čelovce -5% -20% -59% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Červeňany -5% -20% -21% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Dačov Lom -5% -20% -46% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Dolinka -5% -20% -48% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Dolná Strehová -5% -20% -50% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Dolné Plachtince -5% -20% -40% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Dolné Strháre -5% -20% -99% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Ďurkovce -5% -20% -117% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Glabušovce -5% -20% -147% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Horná Strehová -5% -20% -47% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Horné Plachtince -5% -20% -137% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Horné Strháre -5% -20% -186% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Hrušov -5% -20% -63% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Chrastince -5% -20% -98% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Chrťany -5% -20% -104% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Ipeľské Predmostie -5% -20% -55% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Kamenné Kosihy -5% -20% -48% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Kiarov -5% -20% -87% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Kleňany -5% -20% -120% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Koláre -5% -20% -19% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Kosihovce -5% -20% -53% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Kosihy nad Ipľom -5% -20% -69% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Kováčovce -5% -20% -90% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Lesenice -5% -20% -59% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Ľuboriečka -5% -20% -41% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Malá Čalomija -5% -20% -178% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Malé Zlievce -5% -20% -138% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Modrý Kameň -5% -20% -18% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Muľa -5% -20% -39% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Nenince -5% -20% -40% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Nová Ves -5% -20% 48% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Obeckov -5% -20% -21% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Olováry -5% -20% -107% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Opatovská Nová Ves -5% -20% -60% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Opava -5% -20% -57% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Pôtor -5% -20% 12% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Pravica -5% -20% -147% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Príbelce -5% -20% -162% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Sečianky -5% -20% -54% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Seľany -5% -20% -77% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Senné -5% -20% -83% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Sklabiná -5% -20% -11% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Slovenské Ďarmoty -5% -20% -3% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Slovenské Kľačany -5% -20% -152% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Stredné Plachtince -5% -20% -76% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Sucháň -5% -20% -147% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Suché Brezovo -5% -20% -173% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Širákov -5% -20% -67% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Šuľa -5% -20% -51% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Trebušovce -5% -20% -129% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Veľká Čalomija -5% -20% -26% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Veľká Ves nad Ipľom -5% -20% -96% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Veľké Zlievce -5% -20% 14% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Veľký Lom -5% -20% -27% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Vieska -5% -20% -158% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Vinica -5% -20% -3% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Vrbovka -5% -20% -90% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Záhorce -5% -20% -98% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Závada -5% -20% -63% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Zombor -5% -20% -154% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Želovce -5% -20% -37% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Malý Krtíš -5% -20% 58% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Malé Straciny -5% -20% -8% 

Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Veľké Straciny -5% -20% -17% 

Banskobystrický kraj Zvolen Zvolen -5% 3% 19% 

Banskobystrický kraj Zvolen Babiná -5% 3% -120% 

Banskobystrický kraj Zvolen Bacúrov -5% 3% -145% 

Banskobystrický kraj Zvolen Breziny -5% 3% -170% 

Banskobystrický kraj Zvolen Budča -5% 3% -23% 

Banskobystrický kraj Zvolen Bzovská Lehôtka -5% 3% -189% 

Banskobystrický kraj Zvolen Dobrá Niva -5% 3% -72% 

Banskobystrický kraj Zvolen Dubové -5% 3% -41% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Zvolen Hronská Breznica -5% 3% -32% 

Banskobystrický kraj Zvolen Kováčová -5% 3% 8% 

Banskobystrický kraj Zvolen Lešť (vojenský obvod) -5% 3% 96% 

Banskobystrický kraj Zvolen Michalková -5% 3% 14% 

Banskobystrický kraj Zvolen Očová -5% 3% -87% 

Banskobystrický kraj Zvolen Ostrá Lúka -5% 3% -147% 

Banskobystrický kraj Zvolen Pliešovce -5% 3% -44% 

Banskobystrický kraj Zvolen Podzámčok -5% 3% -235% 

Banskobystrický kraj Zvolen Sása -5% 3% -120% 

Banskobystrický kraj Zvolen Sielnica -5% 3% -80% 

Banskobystrický kraj Zvolen Sliač -5% 3% -7% 

Banskobystrický kraj Zvolen Tŕnie -5% 3% -34% 

Banskobystrický kraj Zvolen Turová -5% 3% -153% 

Banskobystrický kraj Zvolen Zvolenská Slatina -5% 3% -91% 

Banskobystrický kraj Zvolen Železná Breznica -5% 3% -236% 

Banskobystrický kraj Zvolen Lukavica -5% 3% -110% 

Banskobystrický kraj Zvolen Lieskovec -5% 3% -5% 

Banskobystrický kraj Zvolen Veľká Lúka -5% 3% -193% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Hodruša-Hámre -5% -13% -14% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Horné Hámre -5% -13% -123% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Hrabičov -5% -13% -133% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Hronský Beňadik -5% -13% -31% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Kľak -5% -13% -190% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Malá Lehota -5% -13% -66% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Nová Baňa -5% -13% -5% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Ostrý Grúň -5% -13% -70% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Žarnovica Píla -5% -13% -56% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Rudno nad Hronom -5% -13% -79% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Tekovská Breznica -5% -13% -64% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Veľká Lehota -5% -13% -62% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Veľké Pole -5% -13% -18% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Voznica -5% -13% -168% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Žarnovica -5% -13% 24% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Župkov -5% -13% -114% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Orovnica -5% -13% -61% 

Banskobystrický kraj Žarnovica Brehy -5% -13% -74% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom -5% -11% 15% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Bartošova Lehôtka -5% -11% 18% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Bzenica -5% -11% -94% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Dolná Trnávka -5% -11% -197% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Dolná Ves -5% -11% -130% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa -5% -11% -136% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Hliník nad Hronom -5% -11% -18% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Horná Ždaňa -5% -11% -44% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Hronská Dúbrava -5% -11% -48% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Ihráč -5% -11% -352% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Janova Lehota -5% -11% -90% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Jastrabá -5% -11% -129% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Kopernica -5% -11% -74% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Kosorín -5% -11% -156% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Krahule -5% -11% -127% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Kremnica -5% -11% 13% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Kremnické Bane -5% -11% -74% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Kunešov -5% -11% -134% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Lehôtka pod Brehmi -5% -11% -98% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Lovča -5% -11% -169% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Lovčica-Trubín -5% -11% -152% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Lúčky -5% -11% -164% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Nevoľné -5% -11% -248% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Pitelová -5% -11% -229% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Prestavlky -5% -11% -176% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Prochot -5% -11% -136% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Repište -5% -11% -222% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Sklené Teplice -5% -11% -28% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Slaská -5% -11% -178% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Stará Kremnička -5% -11% -114% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Trnavá Hora -5% -11% -98% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Vyhne -5% -11% -20% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Horná Ves -5% -11% -180% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Ladomerská Vieska -5% -11% 72% 

Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom Lutila -5% -11% -161% 

Prešovský kraj Bardejov Vaniškovce -9% -14% -151% 

Prešovský kraj Bardejov Bardejov -9% -14% 18% 

Prešovský kraj Bardejov Abrahámovce -9% -14% -76% 

Prešovský kraj Bardejov Andrejová -9% -14% -94% 

Prešovský kraj Bardejov Bartošovce -9% -14% -39% 

Prešovský kraj Bardejov Becherov -9% -14% -243% 

Prešovský kraj Bardejov Beloveža -9% -14% -89% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Bardejov Bogliarka -9% -14% -136% 

Prešovský kraj Bardejov Brezov -9% -14% -92% 

Prešovský kraj Bardejov Brezovka -9% -14% -136% 

Prešovský kraj Bardejov Buclovany -9% -14% -215% 

Prešovský kraj Bardejov Cigeľka -9% -14% -55% 

Prešovský kraj Bardejov Dubinné -9% -14% -73% 

Prešovský kraj Bardejov Frička -9% -14% -86% 

Prešovský kraj Bardejov Fričkovce -9% -14% -100% 

Prešovský kraj Bardejov Gaboltov -9% -14% -10% 

Prešovský kraj Bardejov Gerlachov -9% -14% -80% 

Prešovský kraj Bardejov Hankovce -9% -14% -92% 

Prešovský kraj Bardejov Harhaj -9% -14% -80% 

Prešovský kraj Bardejov Hažlín -9% -14% -111% 

Prešovský kraj Bardejov Hertník -9% -14% -63% 

Prešovský kraj Bardejov Hervartov -9% -14% -112% 

Prešovský kraj Bardejov Hrabovec -9% -14% -86% 

Prešovský kraj Bardejov Hrabské -9% -14% -118% 

Prešovský kraj Bardejov Hutka -9% -14% -121% 

Prešovský kraj Bardejov Chmeľová -9% -14% -104% 

Prešovský kraj Bardejov Janovce -9% -14% -67% 

Prešovský kraj Bardejov Jedlinka -9% -14% -155% 

Prešovský kraj Bardejov Kľušov -9% -14% -82% 

Prešovský kraj Bardejov Kobyly -9% -14% -101% 

Prešovský kraj Bardejov Kochanovce -9% -14% -129% 

Prešovský kraj Bardejov Komárov -9% -14% -146% 

Prešovský kraj Bardejov Koprivnica -9% -14% -54% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Bardejov Kožany -9% -14% -161% 

Prešovský kraj Bardejov Krivé -9% -14% -132% 

Prešovský kraj Bardejov Kríže -9% -14% -75% 

Prešovský kraj Bardejov Kružlov -9% -14% -6% 

Prešovský kraj Bardejov Kučín -9% -14% -66% 

Prešovský kraj Bardejov Kurima -9% -14% -32% 

Prešovský kraj Bardejov Kurov -9% -14% -52% 

Prešovský kraj Bardejov Lascov -9% -14% -68% 

Prešovský kraj Bardejov Lenartov -9% -14% -53% 

Prešovský kraj Bardejov Lipová -9% -14% -68% 

Prešovský kraj Bardejov Livov -9% -14% -137% 

Prešovský kraj Bardejov Livovská Huta -9% -14% 4% 

Prešovský kraj Bardejov Lopúchov -9% -14% -145% 

Prešovský kraj Bardejov Lukavica -9% -14% -114% 

Prešovský kraj Bardejov Lukov -9% -14% -92% 

Prešovský kraj Bardejov Malcov -9% -14% -55% 

Prešovský kraj Bardejov Marhaň -9% -14% -13% 

Prešovský kraj Bardejov Mikulášová -9% -14% -130% 

Prešovský kraj Bardejov Mokroluh -9% -14% -132% 

Prešovský kraj Bardejov Nemcovce -9% -14% -149% 

Prešovský kraj Bardejov Nižná Polianka -9% -14% -30% 

Prešovský kraj Bardejov Nižná Voľa -9% -14% -103% 

Prešovský kraj Bardejov Nižný Tvarožec -9% -14% -51% 

Prešovský kraj Bardejov Oľšavce -9% -14% -148% 

Prešovský kraj Bardejov Ondavka -9% -14% - 

Prešovský kraj Bardejov Ortuťová -9% -14% -81% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Bardejov Osikov -9% -14% -111% 

Prešovský kraj Bardejov Petrová -9% -14% -39% 

Prešovský kraj Bardejov Poliakovce -9% -14% -105% 

Prešovský kraj Bardejov Porúbka -9% -14% -58% 

Prešovský kraj Bardejov Regetovka -9% -14% -92% 

Prešovský kraj Bardejov Rešov -9% -14% -89% 

Prešovský kraj Bardejov Richvald -9% -14% -85% 

Prešovský kraj Bardejov Rokytov -9% -14% -82% 

Prešovský kraj Bardejov Smilno -9% -14% -74% 

Prešovský kraj Bardejov Snakov -9% -14% -147% 

Prešovský kraj Bardejov Stebnícka Huta -9% -14% -102% 

Prešovský kraj Bardejov Stebník -9% -14% -126% 

Prešovský kraj Bardejov Stuľany -9% -14% -83% 

Prešovský kraj Bardejov Sveržov -9% -14% -97% 

Prešovský kraj Bardejov Šarišské Čierne -9% -14% -87% 

Prešovský kraj Bardejov Šašová -9% -14% -96% 

Prešovský kraj Bardejov Šiba -9% -14% -130% 

Prešovský kraj Bardejov Tarnov -9% -14% -7% 

Prešovský kraj Bardejov Tročany -9% -14% -139% 

Prešovský kraj Bardejov Varadka -9% -14% -53% 

Prešovský kraj Bardejov Vyšná Polianka -9% -14% -130% 

Prešovský kraj Bardejov Vyšná Voľa -9% -14% -85% 

Prešovský kraj Bardejov Raslavice -9% -14% -19% 

Prešovský kraj Bardejov Vyšný Kručov -9% -14% -132% 

Prešovský kraj Bardejov Vyšný Tvarožec -9% -14% -114% 

Prešovský kraj Bardejov Zborov -9% -14% -14% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Bardejov Zlaté -9% -14% -86% 

Prešovský kraj Humenné Humenné -9% -12% 16% 

Prešovský kraj Humenné Adidovce -9% -12% -137% 

Prešovský kraj Humenné Baškovce -9% -12% -115% 

Prešovský kraj Humenné Brekov -9% -12% -76% 

Prešovský kraj Humenné Brestov -9% -12% -116% 

Prešovský kraj Humenné Černina -9% -12% -193% 

Prešovský kraj Humenné Dedačov -9% -12% -126% 

Prešovský kraj Humenné Hankovce -9% -12% -129% 

Prešovský kraj Humenné Hrabovec nad Laborcom -9% -12% -132% 

Prešovský kraj Humenné Hrubov -9% -12% -178% 

Prešovský kraj Humenné Hudcovce -9% -12% -154% 

Prešovský kraj Humenné Rokytov pri Humennom -9% -12% -3% 

Prešovský kraj Humenné Chlmec -9% -12% -94% 

Prešovský kraj Humenné Jabloň -9% -12% -38% 

Prešovský kraj Humenné Jankovce -9% -12% -103% 

Prešovský kraj Humenné Kamenica nad Cirochou -9% -12% -58% 

Prešovský kraj Humenné Kamienka -9% -12% -115% 

Prešovský kraj Humenné Karná -9% -12% -184% 

Prešovský kraj Humenné Kochanovce -9% -12% -130% 

Prešovský kraj Humenné Koškovce -9% -12% -30% 

Prešovský kraj Humenné Lieskovec -9% -12% -153% 

Prešovský kraj Humenné Ľubiša -9% -12% -136% 

Prešovský kraj Humenné Lukačovce -9% -12% -76% 

Prešovský kraj Humenné Modra nad Cirochou -9% -12% -130% 

Prešovský kraj Humenné Myslina -9% -12% 18% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Humenné Nechválova Polianka -9% -12% -172% 

Prešovský kraj Humenné Nižná Jablonka -9% -12% -65% 

Prešovský kraj Humenné Nižné Ladičkovce -9% -12% -132% 

Prešovský kraj Humenné Ohradzany -9% -12% -107% 

Prešovský kraj Humenné Papín -9% -12% -81% 

Prešovský kraj Humenné Porúbka -9% -12% -118% 

Prešovský kraj Humenné Ptičie -9% -12% -63% 

Prešovský kraj Humenné Rovné -9% -12% -188% 

Prešovský kraj Humenné Slovenská Volová -9% -12% -76% 

Prešovský kraj Humenné Slovenské Krivé -9% -12% -386% 

Prešovský kraj Humenné Topoľovka -9% -12% -71% 

Prešovský kraj Humenné Turcovce -9% -12% -113% 

Prešovský kraj Humenné Udavské -9% -12% -27% 

Prešovský kraj Humenné Veľopolie -9% -12% -107% 

Prešovský kraj Humenné Víťazovce -9% -12% -131% 

Prešovský kraj Humenné Vyšná Jablonka -9% -12% 5% 

Prešovský kraj Humenné Vyšné Ladičkovce -9% -12% -103% 

Prešovský kraj Humenné Vyšný Hrušov -9% -12% -67% 

Prešovský kraj Humenné Závadka -9% -12% -200% 

Prešovský kraj Humenné Zbudské Dlhé -9% -12% -43% 

Prešovský kraj Humenné Zubné -9% -12% -63% 

Prešovský kraj Humenné Košarovce -9% -12% -79% 

Prešovský kraj Humenné Nižná Sitnica -9% -12% -113% 

Prešovský kraj Humenné Pakostov -9% -12% -87% 

Prešovský kraj Humenné Prituľany -9% -12% -33% 

Prešovský kraj Humenné Rohožník -9% -12% -13% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Humenné Ruská Kajňa -9% -12% -106% 

Prešovský kraj Humenné Ruská Poruba -9% -12% -57% 

Prešovský kraj Humenné Vyšná Sitnica -9% -12% -72% 

Prešovský kraj Humenné Závada -9% -12% -58% 

Prešovský kraj Humenné Jasenov -9% -12% -89% 

Prešovský kraj Humenné Hažín nad Cirochou -9% -12% -134% 

Prešovský kraj Humenné Sopkovce -9% -12% -50% 

Prešovský kraj Humenné Gruzovce -9% -12% -423% 

Prešovský kraj Humenné Maškovce -9% -12% -105% 

Prešovský kraj Humenné Lackovce -9% -12% -126% 

Prešovský kraj Kežmarok Abrahámovce -9% -21% -88% 

Prešovský kraj Kežmarok Bušovce -9% -21% -194% 

Prešovský kraj Kežmarok Červený Kláštor -9% -21% 17% 

Prešovský kraj Kežmarok Havka -9% -21% -140% 

Prešovský kraj Kežmarok Holumnica -9% -21% -31% 

Prešovský kraj Kežmarok Hradisko -9% -21% -397% 

Prešovský kraj Kežmarok Huncovce -9% -21% -65% 

Prešovský kraj Kežmarok Ihľany -9% -21% -71% 

Prešovský kraj Kežmarok Jezersko -9% -21% -12% 

Prešovský kraj Kežmarok Jurské -9% -21% -66% 

Prešovský kraj Kežmarok Kežmarok -9% -21% 17% 

Prešovský kraj Kežmarok Krížová Ves -9% -21% -65% 

Prešovský kraj Kežmarok Lechnica -9% -21% -55% 

Prešovský kraj Kežmarok Lendak -9% -21% -56% 

Prešovský kraj Kežmarok Majere -9% -21% -93% 

Prešovský kraj Kežmarok Ľubica -9% -21% -84% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Kežmarok Matiašovce -9% -21% -97% 

Prešovský kraj Kežmarok Mlynčeky -9% -21% -110% 

Prešovský kraj Kežmarok Osturňa -9% -21% -79% 

Prešovský kraj Kežmarok Podhorany -9% -21% -26% 

Prešovský kraj Kežmarok Rakúsy -9% -21% -36% 

Prešovský kraj Kežmarok Reľov -9% -21% -145% 

Prešovský kraj Kežmarok Slovenská Ves -9% -21% -112% 

Prešovský kraj Kežmarok Spišská Belá -9% -21% -28% 

Prešovský kraj Kežmarok Spišská Stará Ves -9% -21% -7% 

Prešovský kraj Kežmarok Spišské Hanušovce -9% -21% -29% 

Prešovský kraj Kežmarok Stará Lesná -9% -21% 0% 

Prešovský kraj Kežmarok Stráne pod Tatrami -9% -21% -19% 

Prešovský kraj Kežmarok Toporec -9% -21% -34% 

Prešovský kraj Kežmarok Tvarožná -9% -21% -91% 

Prešovský kraj Kežmarok Veľká Franková -9% -21% -58% 

Prešovský kraj Kežmarok Veľká Lomnica -9% -21% -5% 

Prešovský kraj Kežmarok Vlková -9% -21% -173% 

Prešovský kraj Kežmarok Vlkovce -9% -21% -169% 

Prešovský kraj Kežmarok Vojňany -9% -21% -178% 

Prešovský kraj Kežmarok Vrbov -9% -21% -56% 

Prešovský kraj Kežmarok Výborná -9% -21% -132% 

Prešovský kraj Kežmarok Zálesie -9% -21% -236% 

Prešovský kraj Kežmarok Žakovce -9% -21% -60% 

Prešovský kraj Kežmarok Malá Franková -9% -21% -77% 

Prešovský kraj Kežmarok Malý Slavkov -9% -21% -113% 

Prešovský kraj Levoča Baldovce -9% -32% -34% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Levoča Beharovce -9% -32% 55% 

Prešovský kraj Levoča Bijacovce -9% -32% -67% 

Prešovský kraj Levoča Brutovce -9% -32% -85% 

Prešovský kraj Levoča Buglovce -9% -32% -138% 

Prešovský kraj Levoča Dlhé Stráže -9% -32% -166% 

Prešovský kraj Levoča Doľany -9% -32% -72% 

Prešovský kraj Levoča Domaňovce -9% -32% -126% 

Prešovský kraj Levoča Dravce -9% -32% -86% 

Prešovský kraj Levoča Dúbrava -9% -32% -218% 

Prešovský kraj Levoča Granč-Petrovce -9% -32% -74% 

Prešovský kraj Levoča Harakovce -9% -32% -208% 

Prešovský kraj Levoča Vyšné Repaše -9% -32% -228% 

Prešovský kraj Levoča Vyšný Slavkov -9% -32% -37% 

Prešovský kraj Levoča Jablonov -9% -32% -92% 

Prešovský kraj Levoča Klčov -9% -32% -105% 

Prešovský kraj Levoča Kurimany -9% -32% -189% 

Prešovský kraj Levoča Levoča -9% -32% -5% 

Prešovský kraj Levoča Lúčka -9% -32% -155% 

Prešovský kraj Levoča Nemešany -9% -32% -119% 

Prešovský kraj Levoča Nižné Repaše -9% -32% -38% 

Prešovský kraj Levoča Oľšavica -9% -32% -40% 

Prešovský kraj Levoča Ordzovany -9% -32% -184% 

Prešovský kraj Levoča Pavľany -9% -32% -40% 

Prešovský kraj Levoča Poľanovce -9% -32% -111% 

Prešovský kraj Levoča Pongrácovce -9% -32% -150% 

Prešovský kraj Levoča Spišské Podhradie -9% -32% -16% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Levoča Spišský Hrhov -9% -32% -114% 

Prešovský kraj Levoča Spišský Štvrtok -9% -32% -54% 

Prešovský kraj Levoča Studenec -9% -32% -36% 

Prešovský kraj Levoča Torysky -9% -32% -91% 

Prešovský kraj Levoča Uloža -9% -32% -136% 

Prešovský kraj Levoča Korytné -9% -32% -129% 

Prešovský kraj Medzilaborce Brestov nad Laborcom -9% -21% -86% 

Prešovský kraj Medzilaborce Čabalovce -9% -21% -64% 

Prešovský kraj Medzilaborce Čabiny -9% -21% -91% 

Prešovský kraj Medzilaborce Čertižné -9% -21% -154% 

Prešovský kraj Medzilaborce Habura -9% -21% -46% 

Prešovský kraj Medzilaborce Kalinov -9% -21% -1% 

Prešovský kraj Medzilaborce Krásny Brod -9% -21% -53% 

Prešovský kraj Medzilaborce Medzilaborce -9% -21% -2% 

Prešovský kraj Medzilaborce Ňagov -9% -21% -118% 

Prešovský kraj Medzilaborce Oľka -9% -21% -72% 

Prešovský kraj Medzilaborce Oľšinkov -9% -21% -90% 

Prešovský kraj Medzilaborce Palota -9% -21% -38% 

Prešovský kraj Medzilaborce Radvaň nad Laborcom -9% -21% -20% 

Prešovský kraj Medzilaborce Repejov -9% -21% -27% 

Prešovský kraj Medzilaborce Roškovce -9% -21% -178% 

Prešovský kraj Medzilaborce Sukov -9% -21% -59% 

Prešovský kraj Medzilaborce Svetlice -9% -21% -85% 

Prešovský kraj Medzilaborce Valentovce -9% -21% -166% 

Prešovský kraj Medzilaborce Volica -9% -21% -82% 

Prešovský kraj Medzilaborce Výrava -9% -21% -1% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Medzilaborce Zbojné -9% -21% -61% 

Prešovský kraj Medzilaborce Zbudská Belá -9% -21% -86% 

Prešovský kraj Medzilaborce Rokytovce -9% -21% -154% 

Prešovský kraj Poprad Poprad -9% 8% 22% 

Prešovský kraj Poprad Batizovce -9% 8% -53% 

Prešovský kraj Poprad Gánovce -9% 8% -116% 

Prešovský kraj Poprad Gerlachov -9% 8% -53% 

Prešovský kraj Poprad Hôrka -9% 8% -143% 

Prešovský kraj Poprad Hozelec -9% 8% -26% 

Prešovský kraj Poprad Hranovnica -9% 8% -48% 

Prešovský kraj Poprad Jánovce -9% 8% -76% 

Prešovský kraj Poprad Kravany -9% 8% -104% 

Prešovský kraj Poprad Liptovská Teplička -9% 8% -66% 

Prešovský kraj Poprad Lučivná -9% 8% -39% 

Prešovský kraj Poprad Mengusovce -9% 8% -10% 

Prešovský kraj Poprad Mlynica -9% 8% -114% 

Prešovský kraj Poprad Nová Lesná -9% 8% -87% 

Prešovský kraj Poprad Spišská Teplica -9% 8% -62% 

Prešovský kraj Poprad Spišské Bystré -9% 8% -112% 

Prešovský kraj Poprad Spišský Štiavnik -9% 8% -88% 

Prešovský kraj Poprad Svit -9% 8% 25% 

Prešovský kraj Poprad Štrba -9% 8% -10% 

Prešovský kraj Poprad Švábovce -9% 8% -64% 

Prešovský kraj Poprad Veľký Slavkov -9% 8% -32% 

Prešovský kraj Poprad Vernár -9% 8% -114% 

Prešovský kraj Poprad Vikartovce -9% 8% -101% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Poprad Vydrník -9% 8% -45% 

Prešovský kraj Poprad Šuňava -9% 8% -165% 

Prešovský kraj Poprad Ždiar -9% 8% -6% 

Prešovský kraj Poprad Štôla -9% 8% -128% 

Prešovský kraj Poprad Vysoké Tatry -9% 8% 50% 

Prešovský kraj Poprad Tatranská Javorina -9% 8% -24% 

Prešovský kraj Prešov Haniska -9% 5% 55% 

Prešovský kraj Prešov Ľubotice -9% 5% 24% 

Prešovský kraj Prešov Prešov -9% 5% 27% 

Prešovský kraj Prešov Abranovce -9% 5% -154% 

Prešovský kraj Prešov Bajerov -9% 5% -65% 

Prešovský kraj Prešov Bertotovce -9% 5% -34% 

Prešovský kraj Prešov Brestov -9% 5% -82% 

Prešovský kraj Prešov Bretejovce -9% 5% -131% 

Prešovský kraj Prešov Brežany -9% 5% -196% 

Prešovský kraj Prešov Bzenov -9% 5% -94% 

Prešovský kraj Prešov Čelovce -9% 5% -274% 

Prešovský kraj Prešov Červenica -9% 5% -8% 

Prešovský kraj Prešov Demjata -9% 5% -147% 

Prešovský kraj Prešov Drienov -9% 5% -118% 

Prešovský kraj Prešov Drienovská Nová Ves -9% 5% -143% 

Prešovský kraj Prešov Dulova Ves -9% 5% -204% 

Prešovský kraj Prešov Fintice -9% 5% -157% 

Prešovský kraj Prešov Fričovce -9% 5% -104% 

Prešovský kraj Prešov Fulianka -9% 5% -130% 

Prešovský kraj Prešov Geraltov -9% 5% -191% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Prešov Gregorovce -9% 5% -136% 

Prešovský kraj Prešov Hendrichovce -9% 5% -99% 

Prešovský kraj Prešov Hermanovce -9% 5% -111% 

Prešovský kraj Prešov Hrabkov -9% 5% -138% 

Prešovský kraj Prešov Chmeľov -9% 5% -89% 

Prešovský kraj Prešov Chmeľovec -9% 5% -229% 

Prešovský kraj Prešov Chminianska Nová Ves -9% 5% -55% 

Prešovský kraj Prešov Chminianske Jakubovany -9% 5% 18% 

Prešovský kraj Prešov Chmiňany -9% 5% -149% 

Prešovský kraj Prešov Janov -9% 5% -152% 

Prešovský kraj Prešov Janovík -9% 5% -192% 

Prešovský kraj Prešov Kapušany -9% 5% -14% 

Prešovský kraj Prešov Kendice -9% 5% -97% 

Prešovský kraj Prešov Klenov -9% 5% -88% 

Prešovský kraj Prešov Kojatice -9% 5% -141% 

Prešovský kraj Prešov Kokošovce -9% 5% -148% 

Prešovský kraj Prešov Krížovany -9% 5% -147% 

Prešovský kraj Prešov Kvačany -9% 5% -211% 

Prešovský kraj Prešov Lada -9% 5% -131% 

Prešovský kraj Prešov Lažany -9% 5% -179% 

Prešovský kraj Prešov Lemešany -9% 5% -75% 

Prešovský kraj Prešov Lesíček -9% 5% -236% 

Prešovský kraj Prešov Ličartovce -9% 5% -13% 

Prešovský kraj Prešov Lipovce -9% 5% -62% 

Prešovský kraj Prešov Ľubovec -9% 5% -95% 

Prešovský kraj Prešov Lúčina -9% 5% -218% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Prešov Malý Slivník -9% 5% -85% 

Prešovský kraj Prešov Malý Šariš -9% 5% -29% 

Prešovský kraj Prešov Miklušovce -9% 5% -100% 

Prešovský kraj Prešov Mirkovce -9% 5% -80% 

Prešovský kraj Prešov Mošurov -9% 5% -146% 

Prešovský kraj Prešov Nemcovce -9% 5% -133% 

Prešovský kraj Prešov Okružná -9% 5% -49% 

Prešovský kraj Prešov Ondrašovce -9% 5% -199% 

Prešovský kraj Prešov Ovčie -9% 5% -132% 

Prešovský kraj Prešov Petrovany -9% 5% 18% 

Prešovský kraj Prešov Podhorany -9% 5% -129% 

Prešovský kraj Prešov Podhradík -9% 5% -172% 

Prešovský kraj Prešov Proč -9% 5% -105% 

Prešovský kraj Prešov Pušovce -9% 5% -120% 

Prešovský kraj Prešov Radatice -9% 5% -82% 

Prešovský kraj Prešov Rokycany -9% 5% -59% 

Prešovský kraj Prešov Ruská Nová Ves -9% 5% -154% 

Prešovský kraj Prešov Sedlice -9% 5% -63% 

Prešovský kraj Prešov Seniakovce -9% 5% -257% 

Prešovský kraj Prešov Svinia -9% 5% -27% 

Prešovský kraj Prešov Šarišská Poruba -9% 5% -105% 

Prešovský kraj Prešov Šarišská Trstená -9% 5% -279% 

Prešovský kraj Prešov Šarišské Bohdanovce -9% 5% -139% 

Prešovský kraj Prešov Šindliar -9% 5% -112% 

Prešovský kraj Prešov Široké -9% 5% -40% 

Prešovský kraj Prešov Štefanovce -9% 5% -176% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Prešov Teriakovce -9% 5% -161% 

Prešovský kraj Prešov Terňa -9% 5% -75% 

Prešovský kraj Prešov Trnkov -9% 5% -166% 

Prešovský kraj Prešov Tuhrina -9% 5% -33% 

Prešovský kraj Prešov Tulčík -9% 5% -128% 

Prešovský kraj Prešov Varhaňovce -9% 5% -104% 

Prešovský kraj Prešov Veľký Slivník -9% 5% -178% 

Prešovský kraj Prešov Veľký Šariš -9% 5% -18% 

Prešovský kraj Prešov Víťaz -9% 5% -85% 

Prešovský kraj Prešov Vyšná Šebastová -9% 5% -114% 

Prešovský kraj Prešov Záborské -9% 5% 65% 

Prešovský kraj Prešov Záhradné -9% 5% -143% 

Prešovský kraj Prešov Zlatá Baňa -9% 5% -177% 

Prešovský kraj Prešov Žehňa -9% 5% -94% 

Prešovský kraj Prešov Žipov -9% 5% -184% 

Prešovský kraj Prešov Župčany -9% 5% -35% 

Prešovský kraj Prešov Medzany -9% 5% -128% 

Prešovský kraj Prešov Lipníky -9% 5% -123% 

Prešovský kraj Prešov Suchá Dolina -9% 5% -342% 

Prešovský kraj Sabinov Bajerovce -9% -33% -117% 

Prešovský kraj Sabinov Bodovce -9% -33% -125% 

Prešovský kraj Sabinov Brezovica -9% -33% -42% 

Prešovský kraj Sabinov Brezovička -9% -33% -17% 

Prešovský kraj Sabinov Červená Voda -9% -33% -115% 

Prešovský kraj Sabinov Červenica pri Sabinove -9% -33% -123% 

Prešovský kraj Sabinov Ďačov -9% -33% -139% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Sabinov Daletice -9% -33% -145% 

Prešovský kraj Sabinov Drienica -9% -33% -122% 

Prešovský kraj Sabinov Dubovica -9% -33% -88% 

Prešovský kraj Sabinov Hanigovce -9% -33% -92% 

Prešovský kraj Sabinov Hubošovce -9% -33% -117% 

Prešovský kraj Sabinov Jakovany -9% -33% -168% 

Prešovský kraj Sabinov Jakubova Voľa -9% -33% -130% 

Prešovský kraj Sabinov Jakubovany -9% -33% -98% 

Prešovský kraj Sabinov Jarovnice -9% -33% 12% 

Prešovský kraj Sabinov Kamenica -9% -33% -81% 

Prešovský kraj Sabinov Krásna Lúka -9% -33% -100% 

Prešovský kraj Sabinov Krivany -9% -33% -77% 

Prešovský kraj Sabinov Lipany -9% -33% 12% 

Prešovský kraj Sabinov Lúčka -9% -33% -112% 

Prešovský kraj Sabinov Ľutina -9% -33% -30% 

Prešovský kraj Sabinov Milpoš -9% -33% -96% 

Prešovský kraj Sabinov Nižný Slavkov -9% -33% -62% 

Prešovský kraj Sabinov Olejníkov -9% -33% -77% 

Prešovský kraj Sabinov Oľšov -9% -33% -105% 

Prešovský kraj Sabinov Ostrovany -9% -33% -66% 

Prešovský kraj Sabinov Pečovská Nová Ves -9% -33% -48% 

Prešovský kraj Sabinov Poloma -9% -33% -74% 

Prešovský kraj Sabinov Ratvaj -9% -33% -235% 

Prešovský kraj Sabinov Ražňany -9% -33% -114% 

Prešovský kraj Sabinov Renčišov -9% -33% -98% 

Prešovský kraj Sabinov Rožkovany -9% -33% -81% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Sabinov Sabinov -9% -33% 0% 

Prešovský kraj Sabinov Šarišské Dravce -9% -33% -78% 

Prešovský kraj Sabinov Šarišské Michaľany -9% -33% -53% 

Prešovský kraj Sabinov Šarišské Sokolovce -9% -33% -75% 

Prešovský kraj Sabinov Tichý Potok -9% -33% -60% 

Prešovský kraj Sabinov Torysa -9% -33% -50% 

Prešovský kraj Sabinov Uzovce -9% -33% -92% 

Prešovský kraj Sabinov Uzovské Pekľany -9% -33% -42% 

Prešovský kraj Sabinov Uzovský Šalgov -9% -33% -94% 

Prešovský kraj Sabinov Vysoká -9% -33% -128% 

Prešovský kraj Snina Belá nad Cirochou -9% -26% -95% 

Prešovský kraj Snina Brezovec -9% -26% 62% 

Prešovský kraj Snina Čukalovce -9% -26% -178% 

Prešovský kraj Snina Dlhé nad Cirochou -9% -26% -86% 

Prešovský kraj Snina Dúbrava -9% -26% 37% 

Prešovský kraj Snina Hostovice -9% -26% -79% 

Prešovský kraj Snina Hrabová Roztoka -9% -26% -74% 

Prešovský kraj Snina Jalová -9% -26% -117% 

Prešovský kraj Snina Kalná Roztoka -9% -26% -82% 

Prešovský kraj Snina Klenová -9% -26% -31% 

Prešovský kraj Snina Kolbasov -9% -26% -20% 

Prešovský kraj Snina Kolonica -9% -26% -51% 

Prešovský kraj Snina Ladomirov -9% -26% -59% 

Prešovský kraj Snina Michajlov -9% -26% -85% 

Prešovský kraj Snina Nová Sedlica -9% -26% -16% 

Prešovský kraj Snina Osadné -9% -26% 36% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Snina Parihuzovce -9% -26% -152% 

Prešovský kraj Snina Pčoliné -9% -26% -85% 

Prešovský kraj Snina Pichne -9% -26% -134% 

Prešovský kraj Snina Príslop -9% -26% -159% 

Prešovský kraj Snina Runina -9% -26% -130% 

Prešovský kraj Snina Ruská Volová -9% -26% -93% 

Prešovský kraj Snina Ruský Potok -9% -26% -83% 

Prešovský kraj Snina Snina -9% -26% -11% 

Prešovský kraj Snina Stakčínska Roztoka -9% -26% -130% 

Prešovský kraj Snina Stakčín -9% -26% -34% 

Prešovský kraj Snina Strihovce -9% -26% -220% 

Prešovský kraj Snina Šmigovec -9% -26% -33% 

Prešovský kraj Snina Topoľa -9% -26% -14% 

Prešovský kraj Snina Ubľa -9% -26% 16% 

Prešovský kraj Snina Ulič -9% -26% 24% 

Prešovský kraj Snina Uličské Krivé -9% -26% -66% 

Prešovský kraj Snina Zboj -9% -26% 16% 

Prešovský kraj Snina Zemplínske Hámre -9% -26% -110% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa -9% -12% 19% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Čirč -9% -12% -63% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Ďurková -9% -12% -58% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Forbasy -9% -12% -95% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Hajtovka -9% -12% -103% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Haligovce -9% -12% -58% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Hniezdne -9% -12% -16% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Hraničné -9% -12% -66% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Hromoš -9% -12% -92% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Chmeľnica -9% -12% -56% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Jakubany -9% -12% -41% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Jarabina -9% -12% -44% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Kamienka -9% -12% -55% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Kolačkov -9% -12% -41% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Kremná -9% -12% -166% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Kyjov -9% -12% -55% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Lacková -9% -12% -157% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Legnava -9% -12% 78% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Lesnica -9% -12% -61% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Litmanová -9% -12% -52% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Lomnička -9% -12% 33% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Ľubotín -9% -12% -22% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Malý Lipník -9% -12% -113% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Matysová -9% -12% -45% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Mníšek nad Popradom -9% -12% -49% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Nižné Ružbachy -9% -12% -111% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Nová Ľubovňa -9% -12% -58% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Obručné -9% -12% -110% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Orlov -9% -12% 36% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Plaveč -9% -12% -32% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Plavnica -9% -12% -46% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Podolínec -9% -12% -26% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Pusté Pole -9% -12% -117% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Ruská Voľa nad Popradom -9% -12% -75% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Starina -9% -12% -71% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Stráňany -9% -12% 16% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Sulín -9% -12% -41% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Šambron -9% -12% -127% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Šarišské Jastrabie -9% -12% -36% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Údol -9% -12% -51% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Veľká Lesná -9% -12% -61% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Veľký Lipník -9% -12% -30% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Vislanka -9% -12% -34% 

Prešovský kraj Stará Ľubovňa Vyšné Ružbachy -9% -12% -30% 

Prešovský kraj Stropkov Baňa -9% -14% -131% 

Prešovský kraj Stropkov Breznica -9% -14% -57% 

Prešovský kraj Stropkov Breznička -9% -14% -75% 

Prešovský kraj Stropkov Brusnica -9% -14% -70% 

Prešovský kraj Stropkov Bukovce -9% -14% -47% 

Prešovský kraj Stropkov Bystrá -9% -14% -176% 

Prešovský kraj Stropkov Bžany -9% -14% -104% 

Prešovský kraj Stropkov Duplín -9% -14% -61% 

Prešovský kraj Stropkov Gribov -9% -14% -154% 

Prešovský kraj Stropkov Havaj -9% -14% -37% 

Prešovský kraj Stropkov Chotča -9% -14% -81% 

Prešovský kraj Stropkov Jakušovce -9% -14% -108% 

Prešovský kraj Stropkov Kolbovce -9% -14% 3% 

Prešovský kraj Stropkov Korunková -9% -14% -152% 

Prešovský kraj Stropkov Kožuchovce -9% -14% -245% 

Prešovský kraj Stropkov Krišľovce -9% -14% -107% 



   

 

238 
 

UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Stropkov Krušinec -9% -14% -91% 

Prešovský kraj Stropkov Lomné -9% -14% -60% 

Prešovský kraj Stropkov Makovce -9% -14% -102% 

Prešovský kraj Stropkov Malá Poľana -9% -14% -120% 

Prešovský kraj Stropkov Miková -9% -14% -63% 

Prešovský kraj Stropkov Miňovce -9% -14% -77% 

Prešovský kraj Stropkov Mrázovce -9% -14% -114% 

Prešovský kraj Stropkov Nižná Olšava -9% -14% -23% 

Prešovský kraj Stropkov Oľšavka -9% -14% -151% 

Prešovský kraj Stropkov Potôčky -9% -14% -338% 

Prešovský kraj Stropkov Potoky -9% -14% -94% 

Prešovský kraj Stropkov Kručov -9% -14% -132% 

Prešovský kraj Stropkov Soľník -9% -14% -179% 

Prešovský kraj Stropkov Staškovce -9% -14% -68% 

Prešovský kraj Stropkov Stropkov -9% -14% 14% 

Prešovský kraj Stropkov Šandal -9% -14% -60% 

Prešovský kraj Stropkov Tisinec -9% -14% -133% 

Prešovský kraj Stropkov Tokajík -9% -14% -137% 

Prešovský kraj Stropkov Turany nad Ondavou -9% -14% -86% 

Prešovský kraj Stropkov Varechovce -9% -14% -181% 

Prešovský kraj Stropkov Veľkrop -9% -14% -114% 

Prešovský kraj Stropkov Vislava -9% -14% -121% 

Prešovský kraj Stropkov Vladiča -9% -14% -71% 

Prešovský kraj Stropkov Vojtovce -9% -14% -124% 

Prešovský kraj Stropkov Vyškovce -9% -14% -148% 

Prešovský kraj Stropkov Vyšná Olšava -9% -14% -90% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Stropkov Vyšný Hrabovec -9% -14% -79% 

Prešovský kraj Svidník Giraltovce -9% -17% 11% 

Prešovský kraj Svidník Kalnište -9% -17% -86% 

Prešovský kraj Svidník Kobylnice -9% -17% -91% 

Prešovský kraj Svidník Kračúnovce -9% -17% -70% 

Prešovský kraj Svidník Kuková -9% -17% -68% 

Prešovský kraj Svidník Lúčka -9% -17% -125% 

Prešovský kraj Svidník Lužany pri Topli -9% -17% -223% 

Prešovský kraj Svidník Mičakovce -9% -17% -136% 

Prešovský kraj Svidník Železník -9% -17% -107% 

Prešovský kraj Svidník Želmanovce -9% -17% -107% 

Prešovský kraj Svidník Svidník -9% -17% 14% 

Prešovský kraj Svidník Belejovce -9% -17% -74% 

Prešovský kraj Svidník Beňadikovce -9% -17% -56% 

Prešovský kraj Svidník Bodružal -9% -17% -358% 

Prešovský kraj Svidník Cernina -9% -17% -43% 

Prešovský kraj Svidník Cigla -9% -17% -80% 

Prešovský kraj Svidník Dlhoňa -9% -17% -93% 

Prešovský kraj Svidník Dobroslava -9% -17% -109% 

Prešovský kraj Svidník Dubová -9% -17% -98% 

Prešovský kraj Svidník Fijaš -9% -17% -143% 

Prešovský kraj Svidník Havranec -9% -17% 0% 

Prešovský kraj Svidník Hrabovčík -9% -17% -137% 

Prešovský kraj Svidník Hunkovce -9% -17% -125% 

Prešovský kraj Svidník Jurkova Voľa -9% -17% -89% 

Prešovský kraj Svidník Kapišová -9% -17% -90% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Svidník Kečkovce -9% -17% -60% 

Prešovský kraj Svidník Korejovce -9% -17% -193% 

Prešovský kraj Svidník Krajná Bystrá -9% -17% -80% 

Prešovský kraj Svidník Krajná Poľana -9% -17% 7% 

Prešovský kraj Svidník Krajná Porúbka -9% -17% -169% 

Prešovský kraj Svidník Krajné Čierno -9% -17% -201% 

Prešovský kraj Svidník Kružlová -9% -17% -39% 

Prešovský kraj Svidník Kurimka -9% -17% -74% 

Prešovský kraj Svidník Ladomirová -9% -17% -73% 

Prešovský kraj Svidník Matovce -9% -17% 66% 

Prešovský kraj Svidník Medvedie -9% -17% -27% 

Prešovský kraj Svidník Mestisko -9% -17% -103% 

Prešovský kraj Svidník Miroľa -9% -17% -91% 

Prešovský kraj Svidník Mlynárovce -9% -17% -31% 

Prešovský kraj Svidník Nižná Jedľová -9% -17% -141% 

Prešovský kraj Svidník Nižná Pisaná -9% -17% -118% 

Prešovský kraj Svidník Nižný Komárnik -9% -17% -89% 

Prešovský kraj Svidník Nižný Mirošov -9% -17% -41% 

Prešovský kraj Svidník Nižný Orlík -9% -17% -141% 

Prešovský kraj Svidník Nová Polianka -9% -17% 12% 

Prešovský kraj Svidník Okrúhle -9% -17% -54% 

Prešovský kraj Svidník Príkra -9% -17% - 

Prešovský kraj Svidník Pstriná -9% -17% -172% 

Prešovský kraj Svidník Radoma -9% -17% -70% 

Prešovský kraj Svidník Rakovčík -9% -17% -106% 

Prešovský kraj Svidník Rovné -9% -17% -75% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Svidník Roztoky -9% -17% -66% 

Prešovský kraj Svidník Soboš -9% -17% -110% 

Prešovský kraj Svidník Stročín -9% -17% -35% 

Prešovský kraj Svidník Svidnička -9% -17% -187% 

Prešovský kraj Svidník Šarbov -9% -17% -102% 

Prešovský kraj Svidník Šarišský Štiavnik -9% -17% -103% 

Prešovský kraj Svidník Šemetkovce -9% -17% -120% 

Prešovský kraj Svidník Štefurov -9% -17% -62% 

Prešovský kraj Svidník Vagrinec -9% -17% -89% 

Prešovský kraj Svidník Valkovce -9% -17% -136% 

Prešovský kraj Svidník Vápeník -9% -17% -143% 

Prešovský kraj Svidník Vyšná Jedľová -9% -17% -124% 

Prešovský kraj Svidník Vyšná Pisaná -9% -17% -182% 

Prešovský kraj Svidník Vyšný Komárnik -9% -17% 6% 

Prešovský kraj Svidník Vyšný Mirošov -9% -17% -114% 

Prešovský kraj Svidník Vyšný Orlík -9% -17% -43% 

Prešovský kraj Svidník Dukovce -9% -17% -127% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Holčíkovce -9% -22% -26% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Jasenovce -9% -22% -131% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Jastrabie nad Topľou -9% -22% -39% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Juskova Voľa -9% -22% -79% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Kamenná Poruba -9% -22% -61% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Kladzany -9% -22% -137% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Komárany -9% -22% -168% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Kučín -9% -22% -37% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Kvakovce -9% -22% -41% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Majerovce -9% -22% -79% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Malá Domaša -9% -22% -74% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Matiaška -9% -22% -67% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Medzianky -9% -22% -102% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Merník -9% -22% -115% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Michalok -9% -22% -191% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec -9% -22% -78% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Nižný Hrušov -9% -22% -105% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Nižný Kručov -9% -22% -148% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Nová Kelča -9% -22% -57% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Ondavské Matiašovce -9% -22% -64% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Pavlovce -9% -22% -110% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Petkovce -9% -22% -138% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Petrovce -9% -22% -96% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Piskorovce -9% -22% -127% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Poša -9% -22% -88% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Prosačov -9% -22% -147% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Radvanovce -9% -22% -133% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Rafajovce -9% -22% -122% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Remeniny -9% -22% -66% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Rudlov -9% -22% -153% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Ruská Voľa -9% -22% -118% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Vyšný Kazimír -9% -22% -196% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Sačurov -9% -22% -65% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Sečovská Polianka -9% -22% -84% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Sedliská -9% -22% -62% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Skrabské -9% -22% -120% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Slovenská Kajňa -9% -22% -21% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Soľ -9% -22% -41% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Štefanovce -9% -22% -130% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Tovarné -9% -22% -25% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Tovarnianska Polianka -9% -22% -192% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Vavrinec -9% -22% -61% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Vechec -9% -22% -77% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Vlača -9% -22% -215% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Vyšný Žipov -9% -22% -95% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Zámutov -9% -22% -61% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Zlatník -9% -22% -110% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Žalobín -9% -22% -97% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou -9% -22% 14% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Babie -9% -22% -165% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Banské -9% -22% -77% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Benkovce -9% -22% -43% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Bystré -9% -22% -28% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Cabov -9% -22% -100% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Čaklov -9% -22% -52% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Čičava -9% -22% -59% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Čierne nad Topľou -9% -22% -139% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Ďapalovce -9% -22% -162% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Davidov -9% -22% -128% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Detrík -9% -22% -200% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Dlhé Klčovo -9% -22% -97% 
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Prešovský kraj Vranov nad Topľou Ďurďoš -9% -22% -39% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Giglovce -9% -22% -209% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Girovce -9% -22% -259% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Hanušovce nad Topľou -9% -22% -16% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Hermanovce nad Topľou -9% -22% -116% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Hlinné -9% -22% -51% 

Prešovský kraj Vranov nad Topľou Hencovce -9% -22% 61% 

Košický kraj Košice (I až IV) Košice -1% 23% 23% 

Košický kraj Gelnica Gelnica -1% -40% -26% 

Košický kraj Gelnica Helcmanovce -1% -40% -116% 

Košický kraj Gelnica Henclová -1% -40% -78% 

Košický kraj Gelnica Závadka -1% -40% -77% 

Košický kraj Gelnica Žakarovce -1% -40% -122% 

Košický kraj Gelnica Hrišovce -1% -40% -178% 

Košický kraj Gelnica Jaklovce -1% -40% -52% 

Košický kraj Gelnica Kluknava -1% -40% -71% 

Košický kraj Gelnica Kojšov -1% -40% -76% 

Košický kraj Gelnica Margecany -1% -40% -60% 

Košický kraj Gelnica Mníšek nad Hnilcom -1% -40% -27% 

Košický kraj Gelnica Nálepkovo -1% -40% -14% 

Košický kraj Gelnica Prakovce -1% -40% -7% 

Košický kraj Gelnica Richnava -1% -40% -54% 

Košický kraj Gelnica Smolnícka Huta -1% -40% -49% 

Košický kraj Gelnica Smolník -1% -40% -28% 

Košický kraj Gelnica Stará Voda -1% -40% -52% 

Košický kraj Gelnica Švedlár -1% -40% -46% 
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Košický kraj Gelnica Úhorná -1% -40% -116% 

Košický kraj Gelnica Veľký Folkmar -1% -40% -123% 

Košický kraj Košice - okolie Hosťovce -1% -61% -27% 

Košický kraj Košice - okolie Slančík -1% -61% -175% 

Košický kraj Košice - okolie Háj -1% -61% -55% 

Košický kraj Košice - okolie Nižná Hutka -1% -61% -175% 

Košický kraj Košice - okolie Bačkovík -1% -61% -102% 

Košický kraj Košice - okolie Baška -1% -61% -169% 

Košický kraj Košice - okolie Belža -1% -61% -305% 

Košický kraj Košice - okolie Beniakovce -1% -61% -172% 

Košický kraj Košice - okolie Bidovce -1% -61% -33% 

Košický kraj Košice - okolie Blažice -1% -61% -199% 

Košický kraj Košice - okolie Bohdanovce -1% -61% -153% 

Košický kraj Košice - okolie Boliarov -1% -61% -95% 

Košický kraj Košice - okolie Budimír -1% -61% -69% 

Košický kraj Košice - okolie Bukovec -1% -61% -32% 

Košický kraj Košice - okolie Bunetice -1% -61% -108% 

Košický kraj Košice - okolie Buzica -1% -61% -57% 

Košický kraj Košice - okolie Cestice -1% -61% -123% 

Košický kraj Košice - okolie Čakanovce -1% -61% -139% 

Košický kraj Košice - okolie Čaňa -1% -61% -64% 

Košický kraj Košice - okolie Čečejovce -1% -61% -75% 

Košický kraj Košice - okolie Čižatice -1% -61% -230% 

Košický kraj Košice - okolie Debraď -1% -61% -145% 

Košický kraj Košice - okolie Drienovec -1% -61% -47% 

Košický kraj Košice - okolie Družstevná pri Hornáde -1% -61% -95% 
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Košický kraj Košice - okolie Ďurďošík -1% -61% -115% 

Košický kraj Košice - okolie Ďurkov -1% -61% -116% 

Košický kraj Košice - okolie Geča -1% -61% -116% 

Košický kraj Košice - okolie Gyňov -1% -61% -178% 

Košický kraj Košice - okolie Hačava -1% -61% 29% 

Košický kraj Košice - okolie Haniska -1% -61% 27% 

Košický kraj Košice - okolie Herľany -1% -61% -103% 

Košický kraj Košice - okolie Hodkovce -1% -61% -59% 

Košický kraj Košice - okolie Hrašovík -1% -61% -97% 

Košický kraj Košice - okolie Hýľov -1% -61% -161% 

Košický kraj Košice - okolie Chrastné -1% -61% -191% 

Košický kraj Košice - okolie Janík -1% -61% -149% 

Košický kraj Košice - okolie Jasov -1% -61% -42% 

Košický kraj Košice - okolie Kalša -1% -61% -204% 

Košický kraj Košice - okolie Kecerovce -1% -61% -61% 

Košický kraj Košice - okolie Kecerovský Lipovec -1% -61% -220% 

Košický kraj Košice - okolie Kokšov-Bakša -1% -61% -120% 

Košický kraj Košice - okolie Komárovce -1% -61% -103% 

Košický kraj Košice - okolie Košická Belá -1% -61% -100% 

Košický kraj Košice - okolie Košická Polianka -1% -61% -180% 

Košický kraj Košice - okolie Košické Oľšany -1% -61% -128% 

Košický kraj Košice - okolie Košický Klečenov -1% -61% -111% 

Košický kraj Košice - okolie Kráľovce -1% -61% -64% 

Košický kraj Košice - okolie Kysak -1% -61% -89% 

Košický kraj Košice - okolie Malá Ida -1% -61% -116% 

Košický kraj Košice - okolie Malá Lodina -1% -61% -26% 
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Košický kraj Košice - okolie Medzev -1% -61% -17% 

Košický kraj Košice - okolie Mokrance -1% -61% -156% 

Košický kraj Košice - okolie Moldava nad Bodvou -1% -61% -26% 

Košický kraj Košice - okolie Mudrovce -1% -61% -268% 

Košický kraj Košice - okolie Nižná Kamenica -1% -61% -177% 

Košický kraj Košice - okolie Nižná Myšľa -1% -61% -155% 

Košický kraj Košice - okolie Nižný Čaj -1% -61% -248% 

Košický kraj Košice - okolie Nižný Klátov -1% -61% -73% 

Košický kraj Košice - okolie Nižný Lánec -1% -61% -82% 

Košický kraj Košice - okolie Turnianska Nová Ves -1% -61% -64% 

Košický kraj Košice - okolie Nováčany -1% -61% -174% 

Košický kraj Košice - okolie Nová Polhora -1% -61% -94% 

Košický kraj Košice - okolie Nový Salaš -1% -61% -125% 

Košický kraj Košice - okolie Obišovce -1% -61% -109% 

Košický kraj Košice - okolie Olšovany -1% -61% -162% 

Košický kraj Košice - okolie Opátka -1% -61% -76% 

Košický kraj Košice - okolie Opiná -1% -61% -238% 

Košický kraj Košice - okolie Paňovce -1% -61% -155% 

Košický kraj Košice - okolie Peder -1% -61% -96% 

Košický kraj Košice - okolie Perín-Chym -1% -61% -179% 

Košický kraj Košice - okolie Ploské -1% -61% -144% 

Košický kraj Košice - okolie Poproč -1% -61% -92% 

Košický kraj Košice - okolie Rákoš -1% -61% -259% 

Košický kraj Košice - okolie Rankovce -1% -61% -73% 

Košický kraj Košice - okolie Rešica -1% -61% -56% 

Košický kraj Košice - okolie Rozhanovce -1% -61% -72% 
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Košický kraj Košice - okolie Rudník -1% -61% -183% 

Košický kraj Košice - okolie Ruskov -1% -61% -112% 

Košický kraj Košice - okolie Sady nad Torysou -1% -61% -111% 

Košický kraj Košice - okolie Seňa -1% -61% -109% 

Košický kraj Košice - okolie Skároš -1% -61% -238% 

Košický kraj Košice - okolie Slanec -1% -61% -68% 

Košický kraj Košice - okolie Slanská Huta -1% -61% -225% 

Košický kraj Košice - okolie Slanské Nové Mesto -1% -61% -6% 

Košický kraj Košice - okolie Sokoľ -1% -61% -152% 

Košický kraj Košice - okolie Svinica -1% -61% -125% 

Košický kraj Košice - okolie Šemša -1% -61% -67% 

Košický kraj Košice - okolie Štós -1% -61% 5% 

Košický kraj Košice - okolie Trebejov -1% -61% -42% 

Košický kraj Košice - okolie Trsťany -1% -61% -250% 

Košický kraj Košice - okolie Trstené pri Hornáde -1% -61% -159% 

Košický kraj Košice - okolie Vajkovce -1% -61% -150% 

Košický kraj Košice - okolie Valaliky -1% -61% -113% 

Košický kraj Košice - okolie Veľká Ida -1% -61% 35% 

Košický kraj Košice - okolie Veľká Lodina -1% -61% -85% 

Košický kraj Košice - okolie Vtáčkovce -1% -61% -15% 

Košický kraj Košice - okolie Vyšná Hutka -1% -61% -243% 

Košický kraj Košice - okolie Vyšná Kamenica -1% -61% -175% 

Košický kraj Košice - okolie Vyšná Myšľa -1% -61% -204% 

Košický kraj Košice - okolie Vyšný Čaj -1% -61% -188% 

Košický kraj Košice - okolie Vyšný Klátov -1% -61% -156% 

Košický kraj Košice - okolie Zlatá Idka -1% -61% -120% 
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Košický kraj Košice - okolie Žarnov -1% -61% -177% 

Košický kraj Košice - okolie Ždaňa -1% -61% -68% 

Košický kraj Košice - okolie Kechnec -1% -61% 82% 

Košický kraj Košice - okolie Turňa nad Bodvou -1% -61% -24% 

Košický kraj Košice - okolie Bočiar -1% -61% 61% 

Košický kraj Košice - okolie Sokoľany -1% -61% -134% 

Košický kraj Košice - okolie Dvorníky-Včeláre -1% -61% -12% 

Košický kraj Košice - okolie Zádiel -1% -61% -268% 

Košický kraj Košice - okolie Milhosť -1% -61% -93% 

Košický kraj Košice - okolie Vyšný Medzev -1% -61% -114% 

Košický kraj Košice - okolie Kostoľany nad Hornádom -1% -61% -126% 

Košický kraj Košice - okolie Chorváty -1% -61% -190% 

Košický kraj Michalovce Budince -1% -3% -80% 

Košický kraj Michalovce Michalovce -1% -3% 28% 

Košický kraj Michalovce Bajany -1% -3% -141% 

Košický kraj Michalovce Bánovce nad Ondavou -1% -3% -95% 

Košický kraj Michalovce Bracovce -1% -3% -67% 

Košický kraj Michalovce Budkovce -1% -3% -30% 

Košický kraj Michalovce Čečehov -1% -3% -60% 

Košický kraj Michalovce Dúbravka -1% -3% -85% 

Košický kraj Michalovce Falkušovce -1% -3% -93% 

Košický kraj Michalovce Hatalov -1% -3% -99% 

Košický kraj Michalovce Hažín -1% -3% -186% 

Košický kraj Michalovce Hnojné -1% -3% -76% 

Košický kraj Michalovce Horovce -1% -3% -137% 

Košický kraj Michalovce Iňačovce -1% -3% -102% 
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Košický kraj Michalovce Jastrabie pri Michalovciach -1% -3% -140% 

Košický kraj Michalovce Jovsa -1% -3% -105% 

Košický kraj Michalovce Kačanov -1% -3% -90% 

Košický kraj Michalovce Kaluža -1% -3% -21% 

Košický kraj Michalovce Klokočov -1% -3% -38% 

Košický kraj Michalovce Zemplínske Kopčany -1% -3% -13% 

Košický kraj Michalovce Krásnovce -1% -3% -150% 

Košický kraj Michalovce Kusín -1% -3% -171% 

Košický kraj Michalovce Lastomír -1% -3% -121% 

Košický kraj Michalovce Laškovce -1% -3% -96% 

Košický kraj Michalovce Lesné -1% -3% -123% 

Košický kraj Michalovce Ložín -1% -3% -142% 

Košický kraj Michalovce Lúčky -1% -3% -109% 

Košický kraj Michalovce Malčice -1% -3% -11% 

Košický kraj Michalovce Malé Raškovce -1% -3% -14% 

Košický kraj Michalovce Markovce -1% -3% -59% 

Košický kraj Michalovce Moravany -1% -3% -145% 

Košický kraj Michalovce Nacina Ves -1% -3% -67% 

Košický kraj Michalovce Oreské -1% -3% -135% 

Košický kraj Michalovce Palín -1% -3% -29% 

Košický kraj Michalovce Pavlovce nad Uhom -1% -3% -12% 

Košický kraj Michalovce Petrikovce -1% -3% -141% 

Košický kraj Michalovce Petrovce nad Laborcom -1% -3% -83% 

Košický kraj Michalovce Poruba pod Vihorlatom -1% -3% -86% 

Košický kraj Michalovce Pozdišovce -1% -3% -148% 

Košický kraj Michalovce Pusté Čemerné -1% -3% -161% 
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Košický kraj Michalovce Rakovec nad Ondavou -1% -3% -46% 

Košický kraj Michalovce Senné -1% -3% -74% 

Košický kraj Michalovce Slavkovce -1% -3% -74% 

Košický kraj Michalovce Sliepkovce -1% -3% -134% 

Košický kraj Michalovce Staré -1% -3% -70% 

Košický kraj Michalovce Strážske -1% -3% 10% 

Košický kraj Michalovce Stretava -1% -3% -173% 

Košický kraj Michalovce Stretavka -1% -3% -154% 

Košický kraj Michalovce Suché -1% -3% -126% 

Košický kraj Michalovce Šamudovce -1% -3% -129% 

Košický kraj Michalovce Trhovište -1% -3% -35% 

Košický kraj Michalovce Trnava pri Laborci -1% -3% -111% 

Košický kraj Michalovce Tušice -1% -3% -180% 

Košický kraj Michalovce Tušická Nová Ves -1% -3% -91% 

Košický kraj Michalovce Zalužice -1% -3% -81% 

Košický kraj Michalovce Vinné -1% -3% -71% 

Košický kraj Michalovce Voľa -1% -3% -76% 

Košický kraj Michalovce Vrbnica -1% -3% -70% 

Košický kraj Michalovce Vysoká nad Uhom -1% -3% -109% 

Košický kraj Michalovce Závadka -1% -3% -96% 

Košický kraj Michalovce Zbudza -1% -3% -98% 

Košický kraj Michalovce Zemplínska Široká -1% -3% -138% 

Košický kraj Michalovce Žbince -1% -3% -54% 

Košický kraj Michalovce Beša -1% -3% -18% 

Košický kraj Michalovce Čičarovce -1% -3% -51% 

Košický kraj Michalovce Čierne Pole -1% -3% -59% 
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Košický kraj Michalovce Drahňov -1% -3% -10% 

Košický kraj Michalovce Ižkovce -1% -3% -110% 

Košický kraj Michalovce Kapušianske Kľačany -1% -3% -79% 

Košický kraj Michalovce Krišovská Liesková -1% -3% -117% 

Košický kraj Michalovce Maťovské Vojkovce -1% -3% -2% 

Košický kraj Michalovce Oborín -1% -3% -82% 

Košický kraj Michalovce Ptrukša -1% -3% -115% 

Košický kraj Michalovce Ruská -1% -3% -115% 

Košický kraj Michalovce Veľké Kapušany -1% -3% -10% 

Košický kraj Michalovce Veľké Raškovce -1% -3% -34% 

Košický kraj Michalovce Veľké Slemence -1% -3% -14% 

Košický kraj Michalovce Vojany -1% -3% 49% 

Košický kraj Rožňava Bretka -1% -9% -42% 

Košický kraj Rožňava Gemerská Panica -1% -9% -73% 

Košický kraj Rožňava Rožňava -1% -9% 21% 

Košický kraj Rožňava Ardovo -1% -9% -186% 

Košický kraj Rožňava Betliar -1% -9% -19% 

Košický kraj Rožňava Bohúňovo -1% -9% -216% 

Košický kraj Rožňava Bôrka -1% -9% -84% 

Košický kraj Rožňava Brdárka -1% -9% -9% 

Košický kraj Rožňava Čierna Lehota -1% -9% -80% 

Košický kraj Rožňava Čoltovo -1% -9% -14% 

Košický kraj Rožňava Dedinky -1% -9% -82% 

Košický kraj Rožňava Dlhá Ves -1% -9% -143% 

Košický kraj Rožňava Dobšiná -1% -9% -18% 

Košický kraj Rožňava Drnava -1% -9% -56% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Košický kraj Rožňava Gemerská Hôrka -1% -9% 66% 

Košický kraj Rožňava Gemerská Poloma -1% -9% -75% 

Košický kraj Rožňava Gočaltovo -1% -9% -148% 

Košický kraj Rožňava Gočovo -1% -9% -165% 

Košický kraj Rožňava Hanková -1% -9% -32% 

Košický kraj Rožňava Henckovce -1% -9% -129% 

Košický kraj Rožňava Honce -1% -9% -161% 

Košický kraj Rožňava Hrhov -1% -9% -118% 

Košický kraj Rožňava Hrušov -1% -9% -56% 

Košický kraj Rožňava Jablonov nad Turňou -1% -9% -34% 

Košický kraj Rožňava Kečovo -1% -9% -90% 

Košický kraj Rožňava Kobeliarovo -1% -9% -168% 

Košický kraj Rožňava Koceľovce -1% -9% -150% 

Košický kraj Rožňava Kováčová -1% -9% -94% 

Košický kraj Rožňava Krásnohorská Dlhá Lúka -1% -9% -101% 

Košický kraj Rožňava Krásnohorské Podhradie -1% -9% -68% 

Košický kraj Rožňava Kunova Teplica -1% -9% -34% 

Košický kraj Rožňava Lipovník -1% -9% -104% 

Košický kraj Rožňava Lúčka -1% -9% -130% 

Košický kraj Rožňava Markuška -1% -9% -61% 

Košický kraj Rožňava Meliata -1% -9% -79% 

Košický kraj Rožňava Nižná Slaná -1% -9% -63% 

Košický kraj Rožňava Ochtiná -1% -9% -94% 

Košický kraj Rožňava Pača -1% -9% -217% 

Košický kraj Rožňava Pašková -1% -9% -103% 

Košický kraj Rožňava Petrovo -1% -9% -64% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Košický kraj Rožňava Plešivec -1% -9% 3% 

Košický kraj Rožňava Rakovnica -1% -9% -148% 

Košický kraj Rožňava Rejdová -1% -9% -34% 

Košický kraj Rožňava Rochovce -1% -9% -115% 

Košický kraj Rožňava Roštár -1% -9% -49% 

Košický kraj Rožňava Rozložná -1% -9% -105% 

Košický kraj Rožňava Rožňavské Bystré -1% -9% -171% 

Košický kraj Rožňava Rudná -1% -9% -108% 

Košický kraj Rožňava Silica -1% -9% -81% 

Košický kraj Rožňava Silická Brezová -1% -9% -161% 

Košický kraj Rožňava Silická Jablonica -1% -9% -94% 

Košický kraj Rožňava Slavec -1% -9% 2% 

Košický kraj Rožňava Slavoška -1% -9% -74% 

Košický kraj Rožňava Slavošovce -1% -9% 7% 

Košický kraj Rožňava Stratená -1% -9% 8% 

Košický kraj Rožňava Štítnik -1% -9% -46% 

Košický kraj Rožňava Vlachovo -1% -9% -124% 

Košický kraj Rožňava Vyšná Slaná -1% -9% -85% 

Košický kraj Rožňava Brzotín -1% -9% 36% 

Košický kraj Rožňava Čučma -1% -9% -119% 

Košický kraj Rožňava Jovice -1% -9% -97% 

Košický kraj Rožňava Kružná -1% -9% -133% 

Košický kraj Sobrance Baškovce -1% -33% -96% 

Košický kraj Sobrance Beňatina -1% -33% -94% 

Košický kraj Sobrance Bežovce -1% -33% -56% 

Košický kraj Sobrance Blatná Polianka -1% -33% -117% 



   

 

255 
 

UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Košický kraj Sobrance Blatné Remety -1% -33% -7% 

Košický kraj Sobrance Blatné Revištia -1% -33% -99% 

Košický kraj Sobrance Bunkovce -1% -33% -109% 

Košický kraj Sobrance Fekišovce -1% -33% -204% 

Košický kraj Sobrance Hlivištia -1% -33% -176% 

Košický kraj Sobrance Horňa -1% -33% -122% 

Košický kraj Sobrance Husák -1% -33% -141% 

Košický kraj Sobrance Choňkovce -1% -33% -27% 

Košický kraj Sobrance Inovce -1% -33% -137% 

Košický kraj Sobrance Jasenov -1% -33% -201% 

Košický kraj Sobrance Jenkovce -1% -33% -135% 

Košický kraj Sobrance Kolibabovce -1% -33% -109% 

Košický kraj Sobrance Koňuš -1% -33% -160% 

Košický kraj Sobrance Koromľa -1% -33% -90% 

Košický kraj Sobrance Krčava -1% -33% -43% 

Košický kraj Sobrance Kristy -1% -33% -189% 

Košický kraj Sobrance Lekárovce -1% -33% -89% 

Košický kraj Sobrance Nižná Rybnica -1% -33% -178% 

Košický kraj Sobrance Nižné Nemecké -1% -33% -143% 

Košický kraj Sobrance Orechová -1% -33% -45% 

Košický kraj Sobrance Ostrov -1% -33% -102% 

Košický kraj Sobrance Petrovce -1% -33% 29% 

Košický kraj Sobrance Pinkovce -1% -33% -95% 

Košický kraj Sobrance Podhoroď -1% -33% -6% 

Košický kraj Sobrance Porostov -1% -33% -212% 

Košický kraj Sobrance Porúbka -1% -33% -76% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Košický kraj Sobrance Priekopa -1% -33% -40% 

Košický kraj Sobrance Remetské Hámre -1% -33% 0% 

Košický kraj Sobrance Ruská Bystrá -1% -33% -193% 

Košický kraj Sobrance Ruskovce -1% -33% -111% 

Košický kraj Sobrance Ruský Hrabovec -1% -33% -109% 

Košický kraj Sobrance Sejkov -1% -33% -122% 

Košický kraj Sobrance Sobrance -1% -33% 8% 

Košický kraj Sobrance Svätuš -1% -33% -44% 

Košický kraj Sobrance Tašuľa -1% -33% -149% 

Košický kraj Sobrance Tibava -1% -33% -88% 

Košický kraj Sobrance Úbrež -1% -33% -25% 

Košický kraj Sobrance Veľké Revištia -1% -33% -42% 

Košický kraj Sobrance Vojnatina -1% -33% -145% 

Košický kraj Sobrance Vyšná Rybnica -1% -33% -76% 

Košický kraj Sobrance Vyšné Nemecké -1% -33% 77% 

Košický kraj Sobrance Vyšné Remety -1% -33% -122% 

Košický kraj Sobrance Záhor -1% -33% -134% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves -1% -9% 18% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Arnutovce -1% -9% -72% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Betlanovce -1% -9% -96% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Bystrany -1% -9% -10% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Danišovce -1% -9% -190% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Harichovce -1% -9% -96% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Hincovce -1% -9% -85% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Hnilčík -1% -9% -93% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Hnilec -1% -9% -166% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Košický kraj Spišská Nová Ves Hrabušice -1% -9% -34% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Žehra -1% -9% -20% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Chrasť nad Hornádom -1% -9% -177% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Iliašovce -1% -9% -47% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Jamník -1% -9% -130% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Kaľava -1% -9% -174% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Kolinovce -1% -9% -98% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Krompachy -1% -9% 13% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Letanovce -1% -9% -67% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Lieskovany -1% -9% -123% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Markušovce -1% -9% -42% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Matejovce nad Hornádom -1% -9% -135% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Mlynky -1% -9% 0% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Odorín -1% -9% -97% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Olcnava -1% -9% -67% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Oľšavka -1% -9% -321% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Poráč -1% -9% -101% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Rudňany -1% -9% -45% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Slatvina -1% -9% -103% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Slovinky -1% -9% -93% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Spišské Tomášovce -1% -9% -97% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Spišské Vlachy -1% -9% -30% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Spišský Hrušov -1% -9% -78% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Teplička -1% -9% -117% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Vítkovce -1% -9% -107% 

Košický kraj Spišská Nová Ves Vojkovce -1% -9% -132% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Košický kraj Spišská Nová Ves Smižany -1% -9% -60% 

Košický kraj Trebišov Malá Tŕňa -1% -20% -51% 

Košický kraj Trebišov Veľká Tŕňa -1% -20% -87% 

Košický kraj Trebišov Klin nad Bodrogom -1% -20% -155% 

Košický kraj Trebišov Stanča -1% -20% -100% 

Košický kraj Trebišov Trebišov -1% -20% 19% 

Košický kraj Trebišov Bačka -1% -20% -96% 

Košický kraj Trebišov Bačkov -1% -20% -42% 

Košický kraj Trebišov Bara -1% -20% -58% 

Košický kraj Trebišov Biel -1% -20% -72% 

Košický kraj Trebišov Svätá Mária -1% -20% -62% 

Košický kraj Trebišov Boľ -1% -20% -60% 

Košický kraj Trebišov Borša -1% -20% -94% 

Košický kraj Trebišov Boťany -1% -20% -72% 

Košický kraj Trebišov Brehov -1% -20% -120% 

Košický kraj Trebišov Brezina -1% -20% -159% 

Košický kraj Trebišov Byšta -1% -20% -124% 

Košický kraj Trebišov Cejkov -1% -20% -143% 

Košický kraj Trebišov Čeľovce -1% -20% -77% 

Košický kraj Trebišov Čerhov -1% -20% -101% 

Košický kraj Trebišov Černochov -1% -20% -188% 

Košický kraj Trebišov Čierna -1% -20% -166% 

Košický kraj Trebišov Čierna nad Tisou -1% -20% 49% 

Košický kraj Trebišov Dargov -1% -20% -84% 

Košický kraj Trebišov Dobrá -1% -20% 3% 

Košický kraj Trebišov Dvorianky -1% -20% -106% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Košický kraj Trebišov Egreš -1% -20% -207% 

Košický kraj Trebišov Hraň -1% -20% -54% 

Košický kraj Trebišov Hrčeľ -1% -20% -52% 

Košický kraj Trebišov Hriadky -1% -20% -65% 

Košický kraj Trebišov Kašov -1% -20% -206% 

Košický kraj Trebišov Kazimír -1% -20% -148% 

Košický kraj Trebišov Kožuchov -1% -20% -148% 

Košický kraj Trebišov Kráľovský Chlmec -1% -20% 5% 

Košický kraj Trebišov Kravany -1% -20% -147% 

Košický kraj Trebišov Kuzmice -1% -20% -108% 

Košický kraj Trebišov Kysta -1% -20% -174% 

Košický kraj Trebišov Ladmovce -1% -20% -68% 

Košický kraj Trebišov Lastovce -1% -20% -85% 

Košický kraj Trebišov Leles -1% -20% -51% 

Košický kraj Trebišov Luhyňa -1% -20% -239% 

Košický kraj Trebišov Malé Ozorovce -1% -20% -124% 

Košický kraj Trebišov Malé Trakany -1% -20% -126% 

Košický kraj Trebišov Malý Horeš -1% -20% -96% 

Košický kraj Trebišov Malý Kamenec -1% -20% -98% 

Košický kraj Trebišov Michaľany -1% -20% -22% 

Košický kraj Trebišov Nižný Žipov -1% -20% -53% 

Košický kraj Trebišov Novosad -1% -20% -24% 

Košický kraj Trebišov Nový Ruskov -1% -20% -106% 

Košický kraj Trebišov Plechotice -1% -20% -114% 

Košický kraj Trebišov Svätuše -1% -20% -61% 

Košický kraj Trebišov Poľany -1% -20% -69% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Košický kraj Trebišov Parchovany -1% -20% -92% 

Košický kraj Trebišov Pribeník -1% -20% 4% 

Košický kraj Trebišov Rad -1% -20% -61% 

Košický kraj Trebišov Sečovce -1% -20% -14% 

Košický kraj Trebišov Sirník -1% -20% -106% 

Košický kraj Trebišov Slivník -1% -20% -120% 

Košický kraj Trebišov Slovenské Nové Mesto -1% -20% -25% 

Košický kraj Trebišov Soľnička -1% -20% -146% 

Košický kraj Trebišov Somotor -1% -20% -85% 

Košický kraj Trebišov Stankovce -1% -20% -36% 

Košický kraj Trebišov Strážne -1% -20% -64% 

Košický kraj Trebišov Streda nad Bodrogom -1% -20% -13% 

Košický kraj Trebišov Svinice -1% -20% -154% 

Košický kraj Trebišov Trnávka -1% -20% -220% 

Košický kraj Trebišov Veľaty -1% -20% -118% 

Košický kraj Trebišov Veľké Ozorovce -1% -20% -102% 

Košický kraj Trebišov Veľké Trakany -1% -20% -102% 

Košický kraj Trebišov Veľký Horeš -1% -20% -37% 

Košický kraj Trebišov Veľký Kamenec -1% -20% -51% 

Košický kraj Trebišov Viničky -1% -20% -40% 

Košický kraj Trebišov Višňov -1% -20% -99% 

Košický kraj Trebišov Vojčice -1% -20% -84% 

Košický kraj Trebišov Vojka -1% -20% -35% 

Košický kraj Trebišov Zatín -1% -20% -67% 

Košický kraj Trebišov Zbehňov -1% -20% -194% 

Košický kraj Trebišov Zemplín -1% -20% -136% 
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UKAZOVATEĽ Ekonomický potenciál vzdelanostného diferenciálu 

kraj okres obec kraj okres obec 

Košický kraj Trebišov Zemplínska Nová Ves -1% -20% -85% 

Košický kraj Trebišov Zemplínska Teplica -1% -20% -51% 

Košický kraj Trebišov Zemplínske Hradište -1% -20% -171% 

Košický kraj Trebišov Zemplínske Jastrabie -1% -20% -143% 

Košický kraj Trebišov Zemplínsky Branč -1% -20% -63% 
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Príloha 8: Individuálna úroveň vzdelania podľa stupňa vzdelania 

Kód ŠUSR Názov ŠUSR Kód Názov 
Individuálna úroveň 
vzdelania 

10 základné vzdelanie 1 základné 54,0261 

11 základné vzdelanie - 1. stupeň základnej školy 1 základné 54,0261 

12 základné vzdelanie - 2. stupeň základnej školy 1 základné 54,0261 

20 stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) 2 vyučení 59,3222 

21 
stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) bez 
výučného listu (zaškolenie, zaučenie) 

3 stredné (bez maturity) 58,5021 

22 
stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) s 
výučným listom 

2 vyučení 59,3222 

23 
stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) s 
vysvedčením o záverečnej skúške 

3 stredné (bez maturity) 58,5021 

30 úplné stredné vzdelanie (s maturitou) 6 úplné stredné odborné 70,6606 

31 
úplné stredné vzdelanie (s maturitou) odborné (učňovské) 
s výučným listom 

4 vyučení s maturitou 66,8603 

32 úplné stredné vzdelanie (s maturitou) odborné 6 úplné stredné odborné 70,6606 

33 úplné stredné vzdelanie (s maturitou) všeobecné 5 úplné stredné všeobecné 67,0922 

40 vyššie odborné vzdelanie 7 vyššie odborné 78,4922 

41 
vyššie odborné vzdelanie nadstavbové (maturita 
absolventov učebných odborov stredných odborných 
škôl) 

7 vyššie odborné 78,4922 
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Kód ŠUSR Názov ŠUSR Kód Názov 
Individuálna úroveň 
vzdelania 

42 
vyššie odborné vzdelanie pomaturitné (pomaturitné 
kvalifikačné) 

7 vyššie odborné 78,4922 

43 
vyššie odborné vzdelanie vyššie odborné (absolventská 
skúška, absolventský diplom) 

7 vyššie odborné 78,4922 

50 vysokoškolské vzdelanie 9 vysokoškolské - 2. stupeň 99,6601 

51 vysokoškolské vzdelanie - 1. stupeň (Bc.) 8 vysokoškolské - 1. stupeň 80,1636 

52 
vysokoškolské vzdelanie - 2. stupeň (Ing.; Mgr.; MUDr.; a 
i.) 

9 vysokoškolské - 2. stupeň 99,6601 

53 vysokoškolské vzdelanie - 3. stupeň (PhD.; a i.) 10 vysokoškolské - 3. stupeň 100,0000 
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Príloha 9: Individuálna úroveň kariéry podľa SK ISCO-08 

Kód Skupina zamestnaní SK ISCO-08 
Individuálna 

úroveň kariéry 

011 Dôstojníci ozbrojených síl 87,9988 

021 Poddôstojníci ozbrojených síl 68,7531 

031 Ostatné ozbrojené sily 46,0916 

111 Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci 72,1007 

112 Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií 100,0000 

121 Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností 100,0000 

122 Riadiaci pracovníci (manažéri) odbytu, marketingu, výskumu a vývoja 100,0000 

131 Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 59,6313 

132 Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle, stavebníctve, doprave, logistike a poštových službách 86,4902 

133 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií 100,0000 

134 Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách 100,0000 

141 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích a v reštauračných zariadeniach 46,5504 

142 Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode 60,2595 

143 Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách 69,8137 

211 Špecialisti v oblasti fyzikálnych a prírodných vied 59,7937 

212 Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky 80,4030 

213 Špecialisti v oblasti biologických vied 54,7362 

214 Technickí špecialisti (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií) 66,5663 
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Kód Skupina zamestnaní SK ISCO-08 
Individuálna 

úroveň kariéry 

215 Špecialisti v oblasti eletrotechnológií 76,5716 

216 Architekti, projektanti, zememerači, dizajnéri 50,9583 

221 Lekári 74,9743 

222 Špecialisti v ošetrovateľstve a pôrodníctve 52,9039 

223 Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny 100,0000 

224 Paramedici 60,6136 

225 Veterinárni lekári 39,2952 

226 Ostatní špecialisti v zdravotníctve 48,1058 

231 Vysokoškolskí učitelia 40,8982 

232 Majstri a lektori prípravy na povolanie 70,3496 

233 Učitelia v stredných školách 50,8701 

234 Učitelia v základných školách a predškolských zariadeniach 42,1369 

235 Ostatní pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní 57,2751 

241 Špecialisti v oblasti účtovníctva, finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb 62,2904 

242 Špecialisti v oblasti riadenia a správy 79,3708 

243 Špecialisti v oblasti predaja, marketingu a styku s verejnosťou 81,4849 

251 Vývojári a analytici softvéru a aplikácií 88,0287 

252 Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí 80,9309 

261 Špecialisti v oblasti práva 72,4874 
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262 Špecialisti v knihovníctve, archivári a kurátori 51,1212 

263 Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike 72,1544 

264 Spisovatelia, novinári a jazykovedci 55,7235 

265 Tvoriví a interpretační umelci 63,7818 

311 Technici vo fyzikálnych a technických vedách 55,1672 

312 Majstri (supervízori) v baníctve, výrobe a stavebníctve 61,8549 

313 Technici procesu výroby (dispečeri) 57,3347 

314 Technici v oblasti biologických vied, poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a akvakultúry 48,9244 

315 Dispečeri a technici v lodnej a leteckej doprave 100,0000 

321 Technici v oblasti zdravotníctva a farmácie 46,8884 

322 Odborní pracovníci v ošetrovateľstve a pôrodníctve 37,7573 

323 Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny 100,0000 

324 Veterinárni technici a asistenti 38,5184 

325 Ostatní odborní pracovníci v zdravotníctve 45,5407 

331 Odborní pracovníci v oblasti finančníctva, poisťovníctva, ostatných finančných služieb a matematiky 48,9888 

332 Obchodní zástupcovia a sprostredkovatelia 62,0829 

333 Sprostredkovatelia obchodných služieb 50,4564 

334 Odborní asistenti v administratíve 47,8028 

335 Odborní pracovníci vo verejnej správe 65,1281 
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341 Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a religionistiky 63,3688 

342 Odborní pracovníci v oblasti športu a fitnes 39,3038 

343 Odborní pracovníci v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva 41,2558 

351 Technici prevádzky a užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií 57,2648 

352 Technici v oblasti telekomunikačných a vysielacích zariadení 46,8258 

411 Všeobecní administratívni pracovníci 39,0552 

412 Sekretárky 43,5607 

413 Zapisovatelia, pracovníci s dátami a textami 40,6079 

421 Pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci 39,7343 

422 Pracovníci informačných služieb 39,9007 

431 Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov 41,1157 

432 Administratívni pracovníci v skladoch a doprave 41,9293 

441 Ostatní pomocní administratívni pracovníci 33,4897 

511 Obsluhujúci pracovníci a sprievodcovia v doprave a cestovnom ruchu 47,9790 

512 Kuchári (okrem šéfkuchárov) 32,0709 

513 Čašníci, barmani a someliéri 29,7554 

514 Kaderníci, kozmetici a podobní pracovníci 31,4962 

515 Správcovia objektov a budov 37,2700 

516 Pracovníci v ostatných osobných službách 33,7457 
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521 Pouliční predavači a predavači na trhoch 26,9219 

522 Predavači v obchodoch 35,9284 

523 Pokladníci a predavači lístkov 32,9624 

524 Ostatní pracovníci v oblasti predaja 38,2633 

531 Opatrovateľky detí a pomocní vychovávatelia 34,0169 

532 Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti 31,2761 

541 Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb 35,0913 

611 Záhradníci a pestovatelia plodín 35,4768 

612 Chovatelia zvierat 38,7326 

613 Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve 29,4898 

621 Pracovníci v lesníctve 41,7050 

622 Pracovníci v rybárstve, poľovníctve a love 34,2897 

631 Farmári samozásobovatelia v rastlinnej výrobe 59,7032 

632 Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe 59,7032 

633 Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve 59,7032 

634 Samozásobovatelia v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody 59,7032 

711 Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci 36,9439 

712 Kvalifikovaní pracovníci pri dokončovacích a podobných stavebných prácach 41,1001 

713 Maliari, natierači, čističi stavieb a podobní kvalifikovaní pracovníci 49,5764 
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721 Zlievači, jadrári, zvárači, opravári, montéri a podobní pracovníci pracujúci s kovmi 49,5527 

722 Kováči, nástrojári, zámočníci a podobní pracovníci 49,2697 

723 Mechanici a opravári strojov 46,9253 

731 Umeleckí a ruční remeselníci 41,4474 

732 Tlačiari 39,2449 

741 Montéri a opravári elektrických prístrojov 50,0006 

742 Montéri a opravári elektronických a telekomunikačných zariadení 47,6701 

751 Spracovatelia a výrobcovia potravinárskych výrobkov a podobní pracovníci 35,1962 

752 Spracovatelia dreva, výrobcovia výrobkov z dreva a podobní výrobcovia 31,8360 

753 Výrobcovia odevov a podobní pracovníci 30,6085 

754 Ostatní kvalifikovaní pracovníci 48,3507 

811 Operátori banských zariadení a zariadení na spracovanie nerastných surovín 47,9863 

812 Operátori zariadení na spracovanie a konečnú úpravu kovov 56,4093 

813 Operátori zariadení na výrobu chemických a fotografických výrobkov 53,3007 

814 Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy, papiera a plastov 43,1943 

815 Operátori strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny 33,2090 

816 Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov 40,1745 

817 Operátori zariadení na spracovanie dreva a výrobu papiera 42,5518 

818 Operátori ostatných stacionárnych zariadení a strojov 44,4820 
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821 Montážni pracovníci 40,4283 

831 Vodiči železničných a podobných vozidiel 50,9081 

832 Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a motocyklov 34,6517 

833 Vodiči motorových vozidiel 39,5775 

834 Operátori pojazdných strojových zariadení 44,9826 

835 Posádky lodí a podobní pracovníci 47,6170 

911 Upratovači a pomocníci v domácnostiach, hoteloch a úradoch 24,5456 

912 Ruční umývači motorových vozidiel, okien a ruční práči 29,7504 

921 Pomocní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 31,9807 

931 Pomocní pracovníci v ťažbe a stavebníctve 29,7422 

932 Pomocní pracovníci vo výrobe 32,2253 

933 Pomocní pracovníci v doprave a skladovaní 37,9356 

941 Pomocní pracovníci pri príprave jedla 25,7172 

951 Pomocní pracovníci v pouličných službách 22,3956 

952 Pouliční predavači (okrem jedla) 31,0607 

961 Pracovníci pri likvidácii odpadu 34,9655 

962 Ostatní pomocní pracovníci 31,3157 




