Ukazovatele pre hodnotenie napĺňania strategického cieľa na úrovni regiónov NUTS 3

P.
č.

Názov ukazovateľa

PRÍLOHA 4

Merná jednotka

Východisko
vá hodnota
(Rok)

Definícia

Informačný zdroj

1

Podiel celkových výdavkov
na výskum a vývoj z HDP
Share of gross domestic
expenditures on R&D as
percentage of GDP

Výdavky na výskum a vývoj zahŕňajú celkový objem
výdavkov vynaložených v organizácii na aktivity výskumu
a vývoja, t. j. sú to vnútorné výdavky. Z výdavkov
vynaložených mimo organizácie sa sem zahŕňajú len tie,
ktoré slúžia na podporu vnútorného VV (napr. kúpa
vybavenia pre výskum a vývoj). Odpisy budov, strojného
technického zariadenia a vybavenia sú zo štatistického
sledovania vnútorných výdavkov na výskum a vývoj
vylúčené.

EUROSTAT
(ŠÚ SR)

%

(2008)

2

Patentové prihlášky na
Európsky patentový úrad
(EPO)
Patent applications to the
European Patent Office (EPO)

Patentové prihlášky sú počítané podľa roku, v ktorom boli
podané na Európsky patentový úrad (EPO) a sú členené
podľa Medzinárodnej patentovej klasifikácie (IPC).
Údaje sa vzťahujú na žiadosti podané priamo v rámci
Európskeho patentového dohovoru alebo v rámci Zmluvy o
patentovej spolupráci.

EUROSTAT
(ŠÚ SR)

počet na milión
obyvateľov

(2006)

Návrh ukazovateľov na
úrovni regiónov NUTS 3
(ukazovatele pre všetky
regióny NUTS 3 podľa
prioritných oblastí /PO/)
PO 1 – Veda, výskum
inovácie

a

PO 2 – Ľudské zdroje

1
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Priemerná hrubá nominálna
mesačná mzda zamestnanca
podľa výberového
zisťovania o štruktúre miezd
Average gross nominal
monthly earnings of employee

Prirodzený prírastok
obyvateľstva na 1000
obyvateľov
Natural increase of population
per 1000 inhabitants
Saldo sťahovania
obyvateľstva na 1000
obyvateľov
Net migration per 1000
inhabitants
Celkový prírastok
obyvateľstva na 1000
obyvateľov
Total increase of population
per 1000 inhabitants
Účasť dospelých vo veku 25
– 64 rokov na vzdelávaní
a odbornom vzdelávaní
Osoby v hmotnej núdzi

Výberové zisťovanie o štruktúre miezd
Priemerná hrubá nominálna mesačná mzda zamestnanca
zahŕňa plnenia, ktoré pripadajú na základnú (tarifnú) mzdu
stanovenú podľa mzdových predpisov vrátane základných
zložiek zmluvných platov a miezd za nadčasy, náhrady miezd
za neodpracovaný čas, mesačné a dlhodobé prémie a odmeny
vyplatené v závislosti od výkonu a splnenia hodnotiacich
kritérií, príplatky a doplatky za nadčasovú prácu, nočnú
prácu, prácu v sobotu a nedeľu, sviatky, za zdraviu škodlivé
prostredie, hluk, rizikovú a namáhavú prácu, naturálne mzdy
vyjadrené v peňažnej forme a ostatné mzdy vo forme
mzdových zvýhodnení, ktorých výška a periodicita sa vopred
určuje bez ohľadu na situáciu podniku.

PRÍLOHA 4

EUROSTAT
zisťovanie
MPSVR SR

EUR/zamestnanc
a

(2008)

ŠÚ SR

‰

(2008)

ŠÚ SR

‰

(2008)

Celkový prírastok (úbytok) je súčet prirodzeného prírastku
a salda sťahovania na 1000 obyvateľov stredného stavu.

ŠÚ SR

‰

(2008)

% podiel obyvateľstva vo veku 25 – 64 rokov, ktorí sa
zúčastňujú nejakej formy vzdelávania

ŠÚ SR

%

(2008)

UPSVaR SR
MPSVR SR

%

2007 – 6,45

Prirodzený prírastok (úbytok) obyvateľstva je rozdiel
medzi počtom živonarodených detí a zomretých osôb na 1000
obyvateľov stredného stavu.
Saldo sťahovania je rozdiel medzi počtom prisťahovaných
a vysťahovaných osôb na 1000 obyvateľov stredného stavu.

% podiel osôb v hmotnej núdzi na celkovom počte
obyvateľov

PO 3 – Zamestnanosť (trh
práce)
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PRÍLOHA 4

Podiel počtu pracujúcich vo veku 15 a viac ročných podľa
VZPS a celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva
vo veku 15 a viac podľa VZPS.

9

Miera zamestnanosti 15 +
podľa VZPS
Employment rate aged 15+ by
LFS

Pracujúci podľa VZPS sú všetky osoby vo veku od 15
rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú
aspoň jednu hodinu prácu za mzdu, plat alebo prácu s cieľom
dosiahnuť zisk, vrátane osôb pracujúcich v zahraničí. Môže
ísť o prácu na plný alebo kratší pracovný čas, stálu, dočasnú,
príležitostnú alebo sezónnu prácu. Medzi pracujúcich sa
zahrnujú aj vypomáhajúci členovia domácností podnikateľov,
ktorí za svoju činnosť nepoberajú žiadnu mzdu ani odmenu,
profesionálni príslušníci ozbrojených zložiek, ako aj osoby
v civilnej službe. Za pracujúcich sa považujú tiež osoby, ktoré
majú prácu, ale v sledovanom týždni nepracujú pre chorobu,
dovolenku, riadnu materskú dovolenku, školenie, zlé počasie,
v dôsledku štrajku a výluky, s výnimkou osôb na dlhodobom
neplatenom voľne a osôb na rodičovskej dovolenke.

ŠÚ SR

%

(2008)

%

(2008)

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa výberového
zisťovania pracovných síl (ďalej VZPS) sú osoby vo veku
od 15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v civilnom
sektore, nezamestnaných alebo príslušníkov ozbrojených
zložiek.

10

Miera zamestnanosti mužov
podľa VZPS
Employment rate of men by
LFS

Podiel počtu pracujúcich mužov vo veku 15 a viac ročných
podľa VZPS a celkového počtu ekonomicky aktívnych mužov
vo veku 15 a viac podľa VZPS.
vekové skupiny:
15-64,
15-24, 65+

3

ŠÚ SR
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11

Miera zamestnanosti žien
podľa VZPS
Employment rate of women
by LFS

Podiel počtu pracujúcich žien vo veku 15 a viac ročných
podľa VZPS a celkového počtu ekonomicky aktívnych žien
vo veku 15 a viac podľa VZPS.
vekové skupiny:

ŠÚ SR

PRÍLOHA 4

%

(2008)

%

(2008)

%

(2008)

15-64,
15-24, 65+
Podiel počtu nezamestnaných osôb podľa VZPS a celkového
počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa VZPS
Ďalšie vekové skupiny: 25+, 15-24

12

Miera nezamestnanosti
podľa VZPS
Unemployment rate by LFS

Nezamestnaní podľa VZPS sú osoby vo veku od 15 rokov,
ktoré v sledovanom týždni nemajú prácu, ktoré si
v posledných štyroch týždňoch aktívne hľadajú prácu (alebo
si prácu už našli a do zamestnania nastúpia v priebehu 3
mesiacov) a ktoré sú schopné nastúpiť do práce najneskôr do
dvoch týždňov. Tieto osoby môžu, ale nemusia byť evidované
na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači
o zamestnanie.

ŠÚ SR

Podiel počtu nezamestnaných mužov vo veku od 15 rokov
podľa VZPS a celkového počtu ekonomicky aktívnych mužov
vo veku od 15 rokov podľa VZPS.
Ďalšie vekové skupiny: 25+, 15-24
13

Miera nezamestnanosti
mužov podľa VZPS
Unemployment rate by LFS

Nezamestnaní podľa VZPS sú osoby vo veku od 15 rokov,
ktoré v sledovanom týždni nemajú prácu, ktoré si
v posledných štyroch týždňoch aktívne hľadajú prácu (alebo
si prácu už našli a do zamestnania nastúpia v priebehu 3
mesiacov) a ktoré sú schopné nastúpiť do práce najneskôr do
dvoch týždňov. Tieto osoby môžu, ale nemusia byť evidované
na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači
o zamestnanie.

4

ŠÚ SR
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PRÍLOHA 4

Podiel počtu nezamestnaných žien vo veku od 15 rokov podľa
VZPS a celkového počtu ekonomicky aktívnych žien vo veku
od 15 rokov podľa VZPS.
Ďalšie vekové skupiny: 25+, 15-24
14

15

16

17

Miera nezamestnanosti žien
podľa VZPS
Unemployment rate by LFS

Nezamestnaní podľa VZPS sú osoby vo veku od 15 rokov,
ktoré v sledovanom týždni nemajú prácu, ktoré si
v posledných štyroch týždňoch aktívne hľadajú prácu (alebo
si prácu už našli a do zamestnania nastúpia v priebehu 3
mesiacov) a ktoré sú schopné nastúpiť do práce najneskôr do
dvoch týždňov. Tieto osoby môžu, ale nemusia byť evidované
na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači
o zamestnanie.

Miera dlhodobej
nezamestnanosti podľa
VZPS
PO 4 – Podnikateľské
prostredie

Podiel počtu dlhodobo nezamestnaných osôb podľa VZPS
a celkového počtu ekonomicky aktívneho

Podiel pracujúcich
v hospodárstve SR podľa
ekonomických činností

PZI na obyvateľa

Počet pracujúcich zahŕňa počet zamestnancov za podniky s 20
a viac zamestnancami, údaje za malé podniky do 19
zamestnancov, súkromných podnikateľov nezapísaných do
obchodného registra a ich zamestnancov a cudzích štátnych
príslušníkov, ktorí legálne pracujú na území SR. Do
celkového počtu pracujúcich sa započítavajú pracujúci
s jedným alebo hlavným zamestnaním a pracujúci vo
vedľajšom zamestnaní. V počtoch nie sú zahrnutí pracujúci
v zahraničí, príslušníci ozbrojených zložiek, osoby na
materskej (rodičovskej) a ďalšej materskej (rodičovskej)
dovolenke, učni a ekonomicky činné osoby, ktoré nie sú
štatisticky sledované.
% podiel pracujúcich podľa ekonomických činností
Celková výška PZI na obyvateľa

PO 5 – Energetika, zmeny
klímy a kvalita životného
prostredia

5

ŠÚ SR

%

(2008)

ŠÚ SR

%

(2008)

ŠÚ SR

%

(2008)

NBS

%

(2008)
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18

Podiel chránených území

19

Množstvo komunálneho
odpadu na obyvateľa

20

Percento zhodnocovaného
komunálneho odpadu

21

Spotreba elektriny

Podiel chránených území na celkovej rozlohe
Pozn. možno vyjadriť aj podiel tých chránených území, kde sa
vykonáva nejaká ekonomická činnosť
Komunálny odpad je odpad vznikajúci v obciach, s ktorým
obce ďalej hospodária. Patria sem odpady, ktoré vznikajú pri
prevádzke domácností, občianskej a technickej vybavenosti,
živností, dopravy, rekreácie a športu. Podľa vyhlášky MŽP SR
č. 284/ 2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa
odpad zo septikov a žúmp nezatrieďuje do kategórie
komunálne odpady.
Percentuálny podiel komunálneho odpadu zhodnocovaného
kompostovaním a využitím ako druhotnej suroviny
z celkového množstva komunálneho odpadu.
Spotreba elektriny (za poľnohospodárstvo, lesníctvo, dopravu,
priemysel a stavebníctvo) je spotreba vrátane vlastnej
spotreby
na výrobu elektriny, spotreby na výrobu tepla a spotreby na
prečerpanie v MWh.

6

PRÍLOHA 4

ŠOP, GKÚ

%

(2008)

ŠÚ SR

kg/obyv.

(2008)

ŠÚ SR

%

(2008)

ŠÚ SR

MWh

(2008)

