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Demografické údaje:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Hustota zaľudnenia:
Celkový prírastok 2005-2010:
Saldo migrácie 2005-2010:
Stredná dĺžka života v rokoch:
muži:
ženy:

rok 2010
139 535
959,77 km2
145,4 obyv./km2
33
621
72,11
79,73

Charakteristika:

Okres Prievidza mal ku koncu roka 2010 - 139 535 obyvateľov. V roku 2005 žilo v okrese 139 238 obyvateľov.
V okrese Prievidza bolo v r. 2010 žien (70 514) a mužov (69 021). Vekové zloženie obyvateľstva indikuje nárast počtu obyvateľov
v poproduktívnom veku z 27 781 v r. 2005 na 31 732 v r. 2010 a pokles počtu v produktívnom veku u žien. U mužov nepatrný nárast z 48 283
v r. 2005 na 48 573 v r. 2010. Počet osôb v predproduktívnom veku (0-14) za r. 2010 (18 036) čo predstavuje pokles oproti roku 2005 (20 555).
Celkový prírastok bol v r. 2010 (-92) a taktiež saldo migrácie naznačuje, že z okresu sa viac ľudí vysťahovalo ako sa v ňom usídlilo r. 2010
(-121).

Sociálno - ekonomické ukazovatele:
Nezamestnaných v okrese Prievidza bolo v r. 2010 spolu 8353, miera
evidovanej nezamestnanosti spolu bola na úrovni 12,05 %, od r. 2009 mala
stúpajúcu tendenciu 11,16 %, pričom v r. 2008 bola len 6,34 %.
Nezamestnanosť žien bola o niečo vyššia, v r. 2010 (13,63 %) u mužov
(10,71 %).
Priemerná hrubá nominálna mzda zamestnanca v okrese Prievidza dosiahla
v roku 2010 takmer 723 €, za celoslovenským priemerom však zaostáva
o 107 €.
Priame zahraničné investície na obyvateľa (2009) Pokiaľ priame
zahraničné investície v priemere na obyvateľa SR v období 2005 až 2009
vzrástli z úrovne 4655 €/obyv. na 6722 €/obyv., v okrese Prievidza mali v
tomto r. 2005 úroveň 1,28 €/obyv. (178 431,- € okres) a v r. 2009 nepatrný
nárast na 1,46 €/obyv. (203 518,- € okres).

Štruktúru podnikateľského sektora 3 (zobrazuje graf vedľa) tvorí hlavne
odvetvie ťažký priemysel, predstavuje viac ako polovicu (50%), nasleduje
sektor zahŕňajúci ľahký priemysel s viac ako 16% a ďalej „ostatné služby“ ,
stavebníctvo, obchod a doprava. Poľnohospodársky sektor predstavuje
(2,6%).

Životné prostredie:
Obyvateľ okresu Prievidza vyprodukoval v roku 2010 v priemere 418,14
kg/obyv. odpadu, zhodnotenie odpadu bolo 65,36 kg/obyv.
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Informačná databáza o potenciáli regiónu (okres Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske).
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Šuňal, A.: aktualizácia december 2011.
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