
Základné demografické ukazovatele štruktúry obyvateľstva Partnerstva pre Horné Záhorie

Problémy demografického vývoja – ako pokles počtu narodených, starnutie obyvateľstva, stredná dĺžka života migrácia, atď., sú témy, s ktorými 
 sa stretávame  takmer denne. Aké sú vybrané demografické ukazovatele a čo vyjadrujú v sledovanom území mikroregiónu Parnterstva pre Horné Záhorie
hovoria nasledovné čísla:

hodnota interpretácia
1. Sauvyho index (staroby)= Is 84,07 na 100 detí vo veku 0-14 rokov pripadá 84 dôchodcov

2. Index závislosti I. (I ekonomickej závislosti mladých) = Iz m 20,23 na 100 produktívnych ľudí pripadá 20 detí

3. Index závislosti II. (I ekonomickej závislosti starých) = Iz s 17,01 na 100 produktívnych ľudí pripadá 17 dôchodcov

4. Index ekonomického zaťaženia = Iez 37,24 na 100 produktívnych ľudí pripadá 37 detí a dôchodcov 
(neproduktívnych)

5. index maskulinity - Im 962,85 na 1000 žien pripadá 962 mužov

6. koeficient maskulinity= Km 490,54 na 1000 ludí v Partnerstve pre Horné Záhorie pripadá 490 mužov

7. koeficient prílivu = Kp 7,56 v najlbližších 5. rokoch sa do produktívneho veku presunie 7 
detí na 100 produktívnych obyvateľov

8. koeficient odlivu = Ko 7,14 v najlbližších 5 rokoch odíde do dôchodku 7 osôb na 100 j
produktívnych ludí

9. koeficient výmeny = Kv 1,06 v najbližších 5 rokoch náhrada pracovnej sily bude zabezpečená

10. Vekový priemer (priemerný vek) 38,53 priemerní obyvatelia Partnerstva pre Horné Záhorie majú 38 rokov

11 Mediánový vek (medián) 38 31 50% slovenskej populácie je mladšej ako 38 rokov a 50% je staršej11. Mediánový vek (medián) 38,31 50% slovenskej populácie je mladšej ako 38 rokov a 50% je staršej

12. Modálny vek 31,31 najviac ludí v Partnerstve pre Horné Záhorie má 31 rokov



      Porovnanie riešeného územia s národnými hodnotami  
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V mikroregióne pripadá na 100 detí vo veku 0-14 viac dôchodcov (84) ako je tomu tak na národnej úrovni kde je iba 78 dôchodcov na 100 detí.

Na 100 produktívnych ľudí pripadá menej detí (20) v porovnaní s národnou úrovňou kde ich je 21 detí na 100 produktívnych obyvateľov.Na 100 produktívnych ľudí pripadá menej detí (20) v porovnaní s národnou úrovňou kde ich je 21 detí na 100 produktívnych obyvateľov.

Z toho vyplýva, že populácia v mikroregióne oveľa viac starne v porovnaní s celou populáciou SR.

 Index ekonomickej závislosti starých je väčší v mikroregióne ako na národnej úrovni = na 100 produktívnych obyvateľov pripadá v mikroregióne 17 dôchod-

cov, na národnej úrovni 16 dôchodcov.

Index ekonomického zaťaženia nám ukazuje koľko detí a dôchodcov pripadá na 1 produktívneho obyvateľa: v mikroregióne 37, na národnej úrovni 38 na 100

produktívnych obyvateľov.

Na 1000 žien pripadá v mikroregióne 962 mužov, na národnej úrovni 944 mužov.

Na 1000 ludí v Partnerstve pre Horné Záhorie pripadá 490 mužov, na národnej úrovni 485 mužov na 1000 ľudíp p p , j

Koeficient prílivu hovorí, že v najlbližších 5. rokoch sa do produktívneho veku presunie 7 detí na 100 produktívnych obyvateľov

Koeficient odlivu zasa hovorí, že v najlbližších 5 rokoch odíde do dôchodku 7 osôb na 100 produktívnych ludí

Koeficient výmeny u Partnerstva je 1,06 čo je väčšie ako 1, teda  v najbližších 5 rokoch náhrada pracovnej sily bude zabezpečená.

P i ý k b t ľ t P t t H é Záh i j 38 kPriemerný vek obyvateľstva Partnerstva pre Horné Záhorie je 38 rokov.

Najviac ľudí v Partnerstve pre Horné Záhorie má 31 rokov.



Vekovo-pohlavná pyramída Partnerstva a SR
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Popis vekovo-pohlavnej pyramídy Partnerstva pre Horné Záhorie a Slovenska

P t t H é Záh i á j d tí k 0 14 í á d ú ň Vi b t ľ á ik óPartnerstvo pre Horné Záhorie má menej detí vo veku 0-14 v porovnaní s národnou úrovňou. Viac obyvateľov má mikroregón   
obyvateľov  v produktívnom  veku, silné sú vekové skupiny 30-34 ročných.
Počet mužov viac ako žien začína ubúdať od vekovej skupiny 60-64 tak v prípade mikroregiónu ako aj na národnej úrovni.
Ženy sa dožívajú viac rokov vo väčšom počte ako muži i keď sa ich rodí viac ako dievčat.
Z pyramídy je vidieť, že reprodukcia obyvateľstva je zabezpečená tak v mikroregióne ako aj na národnej úrovni.

Hodnoty sú počítané zo štatistických ukazovateľov z roku 2008. 

Prognózy do roku 2025
Do roku 2025 sa priemerný vek obyvateľstva Slovenska zvýši vo všetkých okresoch, priemerná hodnota za Slovensko bude 42,7 roka (zvýšenie o 12,5% p ý y ý ý p ( ý
oproti  súčasnosti). Index starnutia sa na Slovensku do roku 2025 zvýši v priemere o 69%. Starnutie nebude rovnako intenzívne u mužov a žien.
Dôjde k približovaniu hodnôt mužskej úmrtnosti k úmrtnosti ženskej, čo bude vplývať na zvýšené starnutie mužskej zložky populácie okresov.

zdroj: www.infostat.sk, www.vdc.sk


