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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá stavom ekonomickej kondície regiónov východného Slovenska. Hlavným cieľom je 
zhodnotiť ekonomickú kondíciu Košického a Prešovského kraja. Dôležité je poznanie vplyvu 
nezamestnanosti na kvalitu života nezamestnaného a navrhnúť opatrenia, ktoré zmiernia negatívne 
dopady na osobnosť človeka. Ekonomický vývoj je dôležitým faktorom, ktorý priamo ovplyvňuje 
hospodárstvo krajiny. Jeho následky pociťujú ako občania, tak aj podniky. Ak je vývoj ekonomiky priaznivý, 
zvyšuje to životnú úroveň obyvateľov. 
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Úvod 
 

Je známe, že východ krajiny je na tom z ekonomického hľadiska horšie ako ostatné oblasti Slovenska. 
Následne mnoho mladých ľudí odchádza za pracovnými ponukami za hranice Slovenska alebo odchádzajú za 
prácou na západ Slovenska, kde sa sústreďuje väčšina veľkých zamestnávateľov. Je viacero činiteľov, ktoré 
pôsobia na vytváranie pracovných ponúk, od prílivu investícií po geografické podmienky.   
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Nezamestnanosť je záťažová, krízová životná situácia, s ktorou sa rôzni jedinci vyrovnávajú rozmanite. 
Adaptácia závisí od celkovej osobnej a životnej situácie človeka a od jeho osobnosti. V životnej situácii sú 
najdôležitejšími faktormi celková finančná situácia, miera sociálnej podpory v rodine a širšom sociálnom 
okolí, dobré fyzické a psychické zdravie, uplatniteľnosť vzdelania. Z individuálnych faktorov zohrávajú úlohu 
vek, pohlavie, odolnosť voči záťaži, pružnosť a aktivita človeka, motivácia k práci a subjektívny význam práce. 

 

1. Trh práce 

Trhové hospodárstvo je zložené z rôznych, pomerne samostatných, ale zároveň navzájom prepojených a 
závislých trhov. Trh výrobkov a služieb sa z hľadiska funkcie, ktorú hospodárstvo plní, javí ako dominujúci. 
Spotrebitelia na ňom môžu nakupovať statky a nasýtiť svoje potreby. Práca, pôda a kapitál sú zdroje, s 
ktorými tvorba trhovej produkcie predpokladá. Jedným zo vzájomne prepojených segmentov trhového 
hospodárstva je trh prác. Aj keď je vývin na trhu práce v podstate pod rovnakým vplyvom rovnakých trhových 
zákonov ako ostatné trhy, má radu špecifických znakov, ktoré sú znakom výnimočnosti výrobného faktoru 
práce. Jedným zo zdrojov je práca ale tá sama o sebe neexistuje. Prácu realizujú ľudia, nositelia schopnosti 
pracovať, teda pracovné sily (Buchtová a kol. 2002). 

Trh práce môžeme pokladať za nedokonalý trh, príčinou je najmä to, že ceny práce (mzdy) smerom dole sú 
nepružné, ale aj z dôvodu nedostatočných informácii. Ľudia netušia o všetkých voľných pracovných miestach 
a spoločnosti netušia o všetkých ľuďoch, ktorí hľadajú prácu. Na trhu práce sa vzájomne vypátrajú 
zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí „sa k sebe hodia“. Avšak, kým sa to stane, ostávajú niektorí ľudia bez 
práce a niektoré pracovné miesta zostávajú určitú dobu neobsadené. Tieto procesy na pracovných trhoch sa 
prejavujú ako nezamestnanosť (Holman 2004). 

Na trhu práce celkom nefungujú bežné trhové mechanizmy, ktoré by vyvážili ponuku a dopyt pomocou ceny 
práce. Tí ktorí prácu predávajú a tí ktorí prácu kupujú presadzujú rôzne preferencie a nevyberajú si iba podľa 
ceny práce. Základnými činiteľmi, ktoré pôsobia na ponuku práce sú množstvo obyvateľstva, primeraný počet 
hodín odpracovaných za istú dobu, produktivita práce, alebo práceschopné obyvateľstvo. Trh práce je aj 
miesto, v ktorom prichádza k vzájomnému pôsobeniu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Aj na trhu 
práce fungujú hlavné subjekty, a to domácnosti, podniky a štát (Vincúr 2005). 

Rievajová (2006) tvrdí, že ak by sme mali hovoriť o dokonalom pracovnom trhu, je nevyhnutné, aby boli 
splnené tieto podmienky: 

• veľký počet subjektov, ktoré nemôžu ovplyvniť cenu, ale aj ponúkané množstvo ponúkanej alebo 
dopytovanej práce; 

• rovnorodosť na trhu práce; 

• bezchybná informovanosť každého účastníka na trhu práce. 

Ak sú podmienky dodržané, nastáva vyhovujúce rozmiestnenie pracovníkov do práce za určité mzdy. 
Vynechaním niektorého zo spomenutých podmienok, prijímame model nedokonalej konkurencie (Rievajová 
2006). 

Rozvoj ekonomiky a jej rast v danej krajine je vymedzený výsledným a obojstranným konaním štyroch oblasti 
domácnosti, firiem, štátu a zahraničia, ktoré sú vzájomne prepojené a sebe závislé (Fašiang 2012). 
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Od domácnosti nakupujú výrobne faktory firmy. Odmenou pre domácnosti sú pre ich členov výplaty, mzdy, 
renty a úroky. Taktiež spoločnosti predávajú svoje produkty a služby vďaka, ktorým získavajú tržby. Zároveň 
spoločnosti získané úspory premieňajú na investície (Lisý a kol. 2011). 

Napredovanie ekonomiky v danej krajine možno hodnotiť podľa jej výsledkov, od ktorých sa hodnotí celková 
spotreba, úspory, investície a zamestnanosti. Makroekonomickú výkonnosť ekonomiky smieme pomenovať 
a odmerať rôznymi metódami. Prvotnou makroekonomickou veličinou, ktorá sa využíva na hodnotenie 
výkonnosti ekonomiky je hrubý domáci produkt (Lisý a kol. 2011). 

Hrubý domáci produkt môžeme hodnotiť na základe hodnôt pri výsledkoch rozvoja ekonomiky Slovenska 
smieme hodnotiť na základe makroekonomických výsledkov. Tieto výsledky vieme určiť a vyhodnotiť 
mnohými postupmi. Pod výkonnosťou ekonomiky chápeme istý finančný kapitál založený počas určitého 
času za pomoci národných účtov. Do HDP prispievajú svojimi výsledkami práce podniky, nadnárodné 
korporácie, živnostníci (Roguľa 2011). 

HDP skladá z veľkého množstva tovarov a služieb, ktorých sa hodnota meria v peňažných jednotkách. V 
realite sa isté statky ocenia a spočítavajú. To je náplňou práce štatistických úradov, ktoré tieto údaje zbierajú 
od subjektov trhu avšak nie všetky činnosti sa im poradí zachytiť. Tu zaraďujeme nelegálne aktivity. Preto sa 
v HDP nie je všetky ekonomické činnosti zachytia (Sabayová 2016).  

Každý ekonomický subjekt sa môže zadlžiť. Pri zadlžení štátu, nazývame takýto dlh štátnym, vládnym alebo 
verejným dlhom. Dlh je tvorený vládou a nižšími úrovňami štátnej správy. Pojem vládny dlh nie je presný, 
presnejší je pojem štátny dlh, keďže vlády sa menia ale štát ostáva. Najpresnejší pojem je však verejný dlh, 
keďže dlhové bremeno nenesie štát ale verejnosť. Ale keďže v konečnom dôsledku dlhové bremeno nenesie 
štát, ale verejnosť (Lisý a kol. 2011). 

2. Nezamestnanosť 

Nezamestnanosť je problémom skoro na celom svete. Je to problém sociálny, ekonomický, ale predovšetkým 
ľudský. Tvorí nešťastie u tých, ktorí chcú pracovať a nemôžu, budí strach u tých, ktorí pracujú, ale necítia 
istotu, že ešte zajtra budú pracovať. Zamestnanie pre človeka predstavuje významnú oblasť života, v ktorej 
rozvíja, zdokonaľuje, dosahuje výsledky, za ktoré ho ostatní uznávajú, oceňujú, pochvália. Všetky tieto 
aspekty spojené so zamestnaním majú veľký vplyv na sociálny rozvoj človeka a vo všeobecnosti na kvalitu 
jeho života. 

Nezamestnanosť sprevádza vývoj trhového hospodárstva a je javom, ktorý prináša negatívne ekonomické a 
sociálne dôsledky. Nezamestnanosť môžeme označiť za vážny ekonomický a sociálny problém, ale aj za vážny 
politický problém s dopadom na kvalitu života (Martincová, 2002).  

Nezamestnanosť vyjadruje aj počet tých, ktorí sú dočasne prepustení a čakajú na to, až ich pôvodní 
zamestnávatelia opäť zamestnajú, a tých, ktorí žiadne zamestnanie nemajú, avšak radi by ho mali, pričom sa 
o prácu aktívne uchádzajú (Terrell, K). 

Podoba nezamestnanosti tak ako aj jej priebeh a reflexie sa v priebehu histórie menili. Nezamestnanosť a 
hlavne jej príčiny predstavujú otázky, ktoré boli predmetom sporov a úvah v priebehu celého vývoja 
modernej ekonómie. História nezamestnanosti začína už v období stredoveku. Vo vtedajšej spoločnosti boli 
nezamestnané osoby chápané ako súčasť masy chudobných. Situácia na našom trhu práce sa odlišovala od 
situácie existujúcej v iných krajinách Európy. Problém je v tom, že pokles výkonnosti slovenskej ekonomiky 
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nemal postačujúci ozdravný, t.j. reštrukturalizačný charakter. Vytvorila sa nerovnováha medzi dopytom a 
ponukou na trhu práce (Mihalik, J. a kol.). 

Prirodzená miera nezamestnanosti je taká miera, pri ktorej sú trhy práce a výrobkov v rovnováhe. 
Predstavuje najvyššie dosiahnuteľnú úroveň zamestnanosti a zodpovedá potenciálnemu produktu. Obrazne 
povedané, prirodzená miera nezamestnanosti je zlatý stred medzi príliš vysokou a príliš nízkou mierou 
nezamestnanosti. Faktory určujúce prirodzenú mieru nezamestnanosti sú trvanie nezamestnanosti a 
frekvencia nezamestnanosti. Trvanie nezamestnanosti je priemerná dĺžka obdobia, počas ktorého je osoba 
nezamestnaná. Frekvencia nezamestnanosti vyjadruje koľkokrát sa pracovník v priemere za určité obdobie 
stane nezamestnaným (Galí, 2001).  

Nezamestnanosť je záťažová, krízová životná situácia, s ktorou sa jednotlivý jedinci vyrovnávajú rozmanite. 
Adaptácia závisí od celkovej osobnej a životnej situácie človeka a od jeho osobnosti. V životnej situácii sú 
najdôležitejšími faktormi celková finančná situácia, miera sociálnej podpory v rodine a širšom sociálnom 
okolí, dobré fyzické a psychické zdravie, uplatniteľnosť vzdelania. Z individuálnych faktorov zohrávajú úlohu 
vek, pohlavie, odolnosť voči záťaži, pružnosť a aktivita človeka, motivácia k práci a subjektívny význam práce 
(Hamaj, 2005). 

Nezamestnanosť ako prejav neschopnosti uspokojovať právo na prácu, vyvoláva celý rad nežiaducich 
účinkov, ktoré v istých fázach zasahujú nezamestnaného občana ale i celú spoločnosť (Paukovič, 2002) 

3. Metodológia 

Hlavným cieľom je zhodnotiť ekonomickú kondíciu Košického a Prešovského kraja na základe vybraných 
ekonomických ukazovateľov. Chceme zhodnotiť perspektívu ekonomickej kondície a zamerať sa na návrh 
konkrétnych možných riešení pre posilnenie ekonomickej kondície vo vybraných regiónoch východného 
Slovenska. 

Venujeme sa vývoju Košického a Prešovského kraja na základe ekonomických ukazovateľov. Na základe 
získaných údajov je možné zhodnotiť kondíciu vybraných regiónov. 

Na základe informácií zo štatistického úradu SR, v rozmedzí rokov 2006 až 2008 stagnovala miera 
nezamestnanosti a bol tam rozdiel okolo jedného percenta. Následkom hospodárskej krízy v roku 2008 mala 
krivka nezamestnanosti rastúci trend až v roku 2012 dosiahla vrchol, keď v Prešovskom kraji dosiahla 
hodnotu 20,66%, čo bola jedna z najvyšších mier nezamestnanosti na Slovensku. V Košickom kraji miera 
nezamestnanosti atakovala 20 percentnú hodnotu, keď dosiahla výšku 19,58%. Následne krivka mala 
v oboch krajoch klesajúcu tendenciu. Ani v jednom roku, od roku 2012 sa miera nezamestnanosti 
nezvyšovala, ale vždy klesala, a to pri oboch krajoch. Miera nezamestnanosti dosiahla hodnoty v Prešovskom 
kraji 8,19% a v Košickom kraji to bola hodnota 7,57%. 

Regionálny hrubý domáci produkt v Košickom a Prešovskom kraji rastie takmer v každom roku. Prevažne 
kvôli poklesu nezamestnanosti, ktorá v roku 2019 bola na historickom minime a v tomto roku dosahovali 
vybrané kraje aj najvyššie hodnoty. V roku 2009 sme zaznamenali pokles RHDP, čo je následok svetovej 
hospodárskej krízy. Napriek tomu, že po roku 2009 RHDP znova rástol, v roku 2010, v Košickom kraji výška 
nebola vyššia, ako v roku 2008.  Vzájomné rozdiely sú pozorovateľné v roku 2006. Rozdiel v roku 2006 bol 
1 822 eur v prospech Košického kraja. V roku 2019 sa tento rozdiel už dostal na výšku 2 253 eur.  

Košický kraj má lepšie postavenie ako Prešovský. V každom roku je v oboch krajoch pozorovateľný rast, 
okrem roku 2009, kde následkom hospodárskej krízy možno pozorovať pokles. Každopádne už v roku 2010 
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môžeme potvrdiť rast. V Košickom kraji nastal pokles ešte v roku 2016, keď z hodnoty 11 890,90€ poklesla 
na hodnotu 11 792,72€, následne však v roku 2017 znovu nastal rast na hodnotu 12 896,46€. Rozdiel v roku 
2018 medzi Košickým  

V rámci vývoja mesačnej mzdy môžeme povedať, že mzda v každom roku jednotlivých krajov rástla. Najmenší 
rast bol medzi rokom 2008 a 2009, kde mzda rástla v Košickom kraji v priemere o 7 eur a v Prešovskom kraji 
v priemere o 3 eurá. Následok nízkeho rastu bol v dôsledku svetovej hospodárskej krízy. Za celé sledované 
obdobie bol zaznamenaný nárast priemernej hrubej mzdy, pri Košickom kraji bol nárast takmer 80%, čo 
predstavuje sumu 485 eur.  Pri Prešovskom kraji to bolo takmer 90%, čo predstavuje sumu 506 eur. 
Priemerná hrubá mesačná mzda bola v roku 2019 v Košickom kraji o 144 eur vyššia ako bola v Prešovskom 
kraji.  

Vývoj čistých peňažných príjmov domácnosti v  Prešovskom kraji v roku 2006 bola hodnota príjmov na úrovni 
247,5, v Košickom kraji bola suma príjmov na hodnote 269,6. Rozdiel sumy predstavuje 22,1 eur v prospech 
Košického kraja. Minimálne rozdiely medzi krajmi boli v roku 2009 a ďalej medzi rokmi 2011 až do roku 2014. 
V týchto rokoch nastala mierna stagnácia peňažných príjmov. Od roku 2006 po rok 2019 sa hodnota 
v Prešovskom kraji zvýšila z 247,5 na sumu 425,2 čo znamená, že sa čisté peňažné príjmy domácnosti zvýšili 
o 177,7 eur. Táto suma predstavuje nárast o 71,8%. V Košickom kraji bola táto suma v roku 2006 na hodnote 
269,6 a do roku 2019 sa zvýšila na 466,1 eur. Suma sa zvýšila o 196,5 eur, čo predstavuje nárast o 62,28%.  
Následkom hospodárskej krízy v roku 2008 poklesli príjmy v domácnostiach, v nasledujúcom roku 
v Košickom kraji. Príjmy začali znovu rásť až v roku 2011. V Prešovskom kraji sme tento pokles začali sledovať 
až v roku 2010, v ďalšom roku však sledujeme už znova nárast príjmov.  

Celkový dlh krajov je uvádzaný v pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok. V roku 2009 je 
zaznamenané vysoké percento celkového dlhu, prevažne z dôvodu svetovej hospodárskej krízy. Tento stav 
sa stupňoval až do roku 2011. V nasledujúcom roku už táto hodnota klesala. V rozmedzí rokov 2012 až 2014 
v Prešovskom kraji celkový dlh mierne klesal, no v roku 2015 dlh začal narastať, keď sa z hodnoty 30,7% 
dostal v roku 2017 na hodnotu 34,4% . Následne dlh znova pomaly klesal. Trendová línia nám ukazuje, že 
línia je takmer v rovine, je pozorovateľný len nízky pokles. Pri trendovej línií v Košickom kraji je pozorovateľný 
pokles. Celkový dlh v Košickom kraji od roku 2012 pomaly klesal po rok 2016 kedy mierne narástol z hodnoty 
24,6% z roku 2015, na hodnotu 25,5%. Celkový dlh v ďalšom roku opäť klesal, ale znova rástol v roku 2019. 

Na začiatku pozorovaného obdobia v Košickom kraji nastal rast celkového dlhu regiónov na obyvateľa až do 
roku 2011, následne tento dlh klesal, čo je možné pozorovať aj na základe trendovej línie. V Prešovskom kraji 
sme naopak pozorovali pokles dlhu na obyvateľa, až do roku 2015 kedy dlh znova rástol. Na základe trendovej 
línie je pozorovateľný celkový nárast dlhu. Jedným z dôvodov môže byť nízky úrok pri hypotekárnych 
úveroch, čo zvýšilo dopyt po týchto úveroch. V súčasnosti sa podmienky poskytovania úverov zmenili. Zmeny 
sa predovšetkým týkajú určovania schopnosti klienta splácať úver, či overovanie jeho príjmov. Taktiež je 
bankám obmedzené poskytovanie úverov nad 90% hodnoty nehnuteľnosti a s lehotou splatnosti nad 30 
rokov.   

4. Výsledky a diskusia 

Na základe silných a slabých stránok daných krajov vieme určiť ich aktuálny stav. V rámci silných stránok 
Prešovského kraja zaraďujeme dobrú dostupnosť kvalifikovanej aj nekvalifikovanej pracovnej sily, pozitívny 
demografický vývoj charakteristický vysokým prirodzeným prírastkom obyvateľstva, tradícia a potenciál v 
priemyselnej výrobe, hlavne v odvetviach strojárstva, spracovania dreva, chémie a potravinárstva, potenciál 
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pre využitie voľných výrobných priestorov, priaznivé klimatické a pôdne pomery pre pestovanie trvalých 
trávnatých porastov, zemiakov, špeciálnych plodín, výhodná geografická poloha (prihraničný región, 
vonkajšia hranica EÚ), tradícia a potenciál v priemyselnej výrobe, hlavne v odvetviach strojárstva, 
spracovania dreva, chémie a potravinárstva, prírodné a kultúrno-historické bohatstvo regiónu, možnosti 
jeho využitia pri rozvoji turizmu, medzinárodné letisko Poprad – Tatry, dostupnosť letiska v Košiciach 
a lokálne letiská s potenciálom rozvoja. 

V rámci slabých stránok Prešovského kraja zaraďujeme nezamestnanosť, predovšetkým dlhodobá 
nezamestnanosť s výrazným podielom, zhromaždenie viacerých nízko rozvinutých okresov, nižšia intenzita 
podnikateľskej aktivity a nižšia dynamika vzniku nových podnikov všetkého druhu (obchodných spoločností, 
družstiev i fyzických osôb), preťaženie dopravou, prevažne v krajskom meste, nedostatočná technická 
infraštruktúra v prímestských strediskách cestovného ruchu a potreba dobudovania ubytovacích a 
reštauračných zariadení, nedostatočná starostlivosť o historické a kultúrne pamiatky, nízka atraktívnosť 
z pohľadu investora, nízka produktivita práce z dôvodu zastaralých technológií, problematické využitie 
bývalých priemyselných areálov z dôvodu ich nadmernej veľkosti a neúčelovosti, nedostatočná podpora 
vedy a výskumu, trh práce je nedostatočne prepojený so vzdelávacím systémom, prezentácia kraja je veľmi 
slabá, najväčší odliv obyvateľstva v rámci všetkých regiónov Slovenska.  

K silným stránkam Košického kraja patrí rozvinutá infraštruktúra pre podporu inovatívneho podnikania, 
rozvinuté kapacity v oblasti výskumu a vývoja, vysoký prirodzený prírastok z dlhodobého hľadiska, 
ekonomicky výkonné krajské mesto aj jeho okolie, atraktívne pre zahraničných investorov, jedinečné 
kultúrno-historické pamiatky, výborne podmienky pre trávenie času pri vode, v prírode, poľovníctvo 
a rybárstvo, výhodná geografická poloha, blízko maďarských a ukrajinských hraníc, zvyšujúci sa počet 
reštauračných a ubytovacích zariadení, priemyselný charakter kraja zahŕňajúci všetky odvetvia, možnosť 
využiť prírodne zdroje, dostatočne množstvo stavebných kapacít pre výstavbu budov. Východoslovenská 
nížina má veľký potenciál pre poľnohospodárstvo, je tu medzinárodne letisko Košice, silné zastúpenie IT 
spoločnosti, prevažne v krajskom meste.   

Medzi slabé stránky Košického kraja patria nízke mzdy oproti regiónom západného Slovenska, vysoká miera 
nezamestnanosti s vysokým podielom dlhodobo nezamestnaných, veľké rozdiely v rovine rozvoja medzi 
jednotlivými okresmi v infraštruktúre, zamestnanosti a sociálnej oblasti, chýbajúce a nevysporiadané 
pozemky pre investície (priemyselné parky), nedokončená diaľnica s Bratislavou a Maďarskom, zlý stav 
miestnych komunikácií , slabé prepojenie systému vzdelávania s potrebami trhu práce, chýbajúca koncepcia 
rozvoja cestovného ruchu, nezáujem ľudí začať podnikať a tiež aj nevyužitý geotermálny potenciál.  

5. Záver 

Prechod Slovenskej ekonomiky na trhové hospodárstvo a s tým súvisiaca transformácia sfér spoločenského 
života, ako aj rozdelenie ČSFR mali za následok podstatné zmeny na trhu práce. V období rýchlych zmien, 
potrieb rozvoja a napredovania hospodárstva Slovenskej republiky sa dostavalo do značnej ekonomickej 
nerovnováhy. Odrazom situácie je dlhodobo nepriaznivá situácia na trhu práce, veľké regionálne rozdiely, 
vysoký počet dlhodobo evidovaných nezamestnaných a nezamestnanosť mladých ľudí. Alarmujúci vývoj 
v oblasti nezamestnanosti dostal Slovensko na druhé miesto v Európe. Výrazným špecifikom vývoja 
nezamestnanosti v podmienkach SR sú zreteľné regionálne diferencie medzi mierou nezamestnanosti v 
jednotlivých regiónoch Slovenska. Regionálne diferencie Slovenska majú viacero príčin. Jednou z 
najdôležitejších je zlá odvetvová štruktúra hospodárstva, ďalšie sa viažu na demografický a vzdelanostný 
profil obyvateľstva, úroveň prílevu zahraničných investícií a úroveň rozvoja malého a stredného podnikania. 
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Sociálno-ekonomická situácia obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Slovenska je závislá od miery 
nezamestnanosti, rastu reálnych miezd, dostupnosti trhu práce, mobility za prácou, zloženia obyvateľstva. 
Rozvoj hospodárstva regiónu krajov Východného Slovenska zaostáva za rozvojom ostatných slovenských 
krajov. Pri súčasných tempách rastu by podľa prognóz hospodárstvo východného Slovenska dosiahlo hladinu 
Európskej únie až v roku 2111 a Prešovský kraj a jeho okresy až v roku 2259.  

Zo štatistických údajov posledných piatich rokov vyplýva, že dĺžka nezamestnanosti v jednotlivých 
kategóriách obyvateľstva je nepriamo úmerná stupňu vzdelania nezamestnaných. Vo všeobecnosti možno 
prijať záver, že čím je vyššie vzdelanie, tým je kratšia doba nezamestnanosti. Dokazuje to, že jedným z 
rozhodujúcich faktorov nového vstupu do zamestnania je úroveň kreativity ľudí.  

Záujmy vyššie kvalifikovaných pracovníkov a aj rozdiel medzi ich príjmami v pracovnom procese a podporou 
v nezamestnanosti vytvára ekonomický tlak na vyhľadávanie pracovných príležitostí. Vyššie vzdelanie 
rozširuje paletu možností vstupu do pracovného procesu. Ľudia s vyšším vzdelaním sú schopní nielen meniť 
miesto svojho zamestnania, ale aj odvetvie, prípadne vstupovať na pracovisko s nižšími, resp. inými 
kvalifikačnými požiadavkami. Skúsenosti úradu práce dokazujú, že pracovníci s vyšším vzdelaním častejšie 
získajú novú pracovnú príležitosť z vlastnej iniciatívy ako s pomocou týchto úradov. 

Vzdelaní ľudia sa rýchlejšie a účinnejšie realizujú v ekonomickom živote spoločnosti. Náklady na vzdelávanie 
predstavujú relatívne malý objem prostriedkov v porovnaní s tým, čo vytvoria kvalifikovaní ľudia v priebehu 
svojej ekonomickej činnosti. Vytvorenie vhodných podmienok vzdelávania pre širokú verejnosť je základom 
adaptačnej stratégie v rýchlo sa meniacom svete a dôležitou podmienkou rozvoja regiónu. 
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