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OBYVATEĽSTVO PODĽA VEKU A POHLAVIA
K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika 5
397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. Od sčítania pred desiatimi rokmi sa zvýšil v
roku 2011 počet obyvateľov trvalo bývajúcich v SR o 17 581. Uvedený medzicenzový
prírastok je najnižší v histórii sčítania na Slovensku. Slovenská republika sa k
rozhodujúcemu okamihu sčítania územne členila na 8 krajov, 79 okresov a 2
927 obcí (vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc).
Najľudnatejší bol Prešovský kraj (814 527), okres Prešov (169 423) a obec
Petržalka (105 842) v okrese Bratislava V. Najmenej obyvateľov žilo v Trnavskom
kraji (554 741) a v okrese Medzilaborce (12 450). Obcami s najnižším počtom
obyvateľov boli vojenský obvod Valaškovce (0) v okrese Humenné a Príkra (8) v
okrese Svidník.
V troch z ôsmich krajov SR (v Trenčianskom, v Nitrianskom a v Bratislavskom)
pripadalo na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku viac ako 100 obyvateľov v
poproduktívnom veku. Najvyšší index starnutia dosiahol Trenčiansky kraj (103,7)
a okres Bratislava I (167,6). Najnižší index starnutia bol v Prešovskom kraji
(59,6) a v okrese Námestovo, kde na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku
pripadalo 34 obyvateľov v poproduktívnom veku. „Najstarším“ z hľadiska
najvyššieho podielu a počtu obyvateľov v poproduktívnom veku bol Nitriansky
kraj (13,9 %, t. j. 96 014). Najvyšší podiel obyvateľov vo veku 65+ bol
zaznamenaný v okrese Bratislava I (20,1 %). Najvyšší podiel a počet obyvateľov
v predproduktívnom veku mal Prešovský kraj (18,4 %, t. j. 149 899), ktorý bol
podľa tohto kritéria „najmladším“ slovenským krajom. Z okresov dosiahol najvyšší
podiel trvalo bývajúcich obyvateľov v predproduktívnom veku Kežmarok (24,1 %).
Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov v produktívnom veku bol zistený v
Trnavskom kraji, kde na 100 obyvateľov s trvalým pobytom v kraji pripadalo 73,2
obyvateľa vo veku 15–64 rokov, a v okrese Bratislava V (81 %).
K rozhodujúcemu okamihu sčítania tvorili v SR viac ako polovicu trvalo
bývajúcich obyvateľov ženy (51,3 %). Na celoslovenskej úrovni pripadalo na 1
000 mužov 1 054 žien. Najviac žien na 1 000 mužov pripadalo v Bratislavskom
kraji (1 111), najmenej v Prešovskom kraji (1 028). Podľa výsledkov SODB 2011
len v jedinom okrese na Slovensku – v Námestove – pripadalo na 1 000 mužov
menej ako 1 000 žien (984). V okresoch Sabinov a Stará Ľubovňa bol počet mužov
a žien vyrovnaný. Najvyšší počet žien na 1 000 mužov bol zaznamenaný v
okrese Bratislava II (1 180). V 979 obciach žilo menej žien ako mužov. V ďalších
66 obciach bol počet mužov a žien približne rovnaký.

OBYVATEĽSTVO PODĽA EKONOMICKEJ AKTIVITY
EKONOMICKY AKTÍVNI
K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika
5 397 036 obyvateľov s trvalým pobytom, z nich 2 630 052, t. j. 48,7 % bolo
ekonomicky aktívnych. Ekonomická aktivita 259 867 trvalo bývajúcich obyvateľov,
t. j. 4,8 % z celkového počtu obyvateľov s trvalým pobytom v SR nebola zistená.
Najvyšší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov mal podľa sčítania 2011
Bratislavský kraj (321 274, t. j. 53,3 % z celkového počtu obyvateľov s trvalým
pobytom v tomto kraji; 12,2 % z celkového počtu trvalo bývajúcich ekonomicky
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aktívnych obyvateľov SR). Ešte vyšší podiel ekonomicky aktívnych bol
zaznamenaný v okrese Bratislava V (68 872, t. j. 62 % z celkového počtu
obyvateľov s trvalým pobytom v tomto okrese; 21,4 % zo všetkých trvalo bývajúcich
ekonomicky aktívnych obyvateľov v Bratislavskom kraji), čo je zároveň najvyšší
podiel ekonomicky aktívnych zistený pri sčítaní v rámci okresov. Medzi obcami
dosiahla najvyšší podiel ekonomicky aktívnych obec s najnižším počtom trvalo
bývajúcich obyvateľov v SR, Príkra, kde z ôsmich obyvateľov s trvalým pobytom bolo
7 ekonomicky aktívnych, t. j. 87,5 % z celkového počtu obyvateľov s trvalým pobytom
v tejto obci; 0,04 % z celkového počtu ekonomicky aktívnych trvalo bývajúcich
obyvateľov v okrese Svidník.
Pracujúci (okrem dôchodcov)
Pracujúci (okrem dôchodcov) predstavovali medzi ekonomicky aktívnymi
najpočetnejšiu podskupinu trvalo bývajúcich obyvateľov (2 060 216, t. j. 38,2 % z
celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v Slovenskej republike). Najvyšší
podiel pracujúcich (okrem dôchodcov) bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji (268
988, t. j. 44,7 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto kraji; 13,1 %
zo všetkých trvalo bývajúcich pracujúcich (okrem dôchodcov) v SR). Najnižší podiel
pracujúcich (okrem dôchodcov) dosiahol Košický kraj (262 335, t. j. 33,1 % z
celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov tohto kraja; 12,7 % zo všetkých
pracujúcich (okrem dôchodcov) s trvalým pobytom v SR). V okrese Bratislava V bol
podiel pracujúcich (okrem dôchodcov) najvyšší zo všetkých okresov SR,
predstavoval 52,5 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto okrese
(58 366; 21,7 % z celkového počtu trvalo bývajúcich pracujúcich (okrem dôchodcov)
v Bratislavskom kraji). V ostatných okresoch podiel pracujúcich (okrem dôchodcov)
nedosiahol 50 %. Najnižší podiel pracujúcich (okrem dôchodcov) bol pri sčítaní
2011 zistený v okrese Revúca (11 314, t. j. 28 % zo všetkých obyvateľov s trvalým
pobytom v tomto okrese; 4,9 % z celkového počtu pracujúcich (okrem dôchodcov) s
trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji).
Za ekonomicky aktívnych sa považujú obyvatelia, ktorí boli k rozhodujúcemu okamihu
sčítania pracujúci (okrem dôchodcov), pracujúci dôchodcovia, nezamestnaní a osoby na
materskej dovolenke.

Len v piatich obciach Slovenska dosiahli podiely pracujúcich (okrem dôchodcov)
50 % a viac percent. Pohybovali sa od 2,5 % z celkového počtu obyvateľov s
trvalým pobytom v obci Sútor (13; 0,05 % zo všetkých pracujúcich (okrem
dôchodcov) s trvalým pobytom v okrese Rimavská Sobota) do 56,5 % z celkového
počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v obci Moškovec (35; 0,5 % z celkového počtu
trvalo bývajúcich pracujúcich (okrem dôchodcov) v okrese Turčianske Teplice).
Nezamestnaní
K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 mala Slovenská republika 443 085
nezamestnaných, t. j. 8,2 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov.
Nezamestnaní tak tvorili druhú najpočetnejšiu podskupinu ekonomicky aktívnych
obyvateľov.
Najvyšší počet i podiel nezamestnaných bol zistený v Košickom kraji (87 005, t.
j. 11 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto kraji; 19,6 % zo
všetkých nezamestnaných s trvalým pobytom v SR). Podiel nezamestnaných vyšší
ako 10 % dosiahli ešte dva kraje – Prešovský (83 813, t. j. 10,3 % z celkového
počtu obyvateľov s trvalým pobytom v tomto kraji; 18,9 % zo všetkých trvalo
bývajúcich nezamestnaných v SR) a Banskobystrický (70 717, t. j. 10,7 % z
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celkového počtu obyvateľov s trvalým pobytom v tomto kraji; 16 % zo všetkých
nezamestnaných trvalo bývajúcich v SR).
Najmenej nezamestnaných (najnižší počet i podiel) mal Bratislavský kraj (28 681,
t. j. 4,8 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto kraji; 6,5 % z celkového
počtu nezamestnaných s trvalým pobytom v SR zistených k 21. máju 2011). Podiely
nezamestnaných v okresoch sa pohybovali od 3,8 % z celkového počtu trvalo
bývajúcich obyvateľov v okrese Bratislava I (1 475; 5,1 % zo všetkých
nezamestnaných trvalo bývajúcich v Bratislavskom kraji) do 18,8 % z celkového
počtu obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Revúca (7 609; 10,8 % z celkového
počtu nezamestnaných s trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji). Obcou s
najvyšším podielom nezamestnaných boli Kesovce (126, t. j. 54,1 % z celkového
počtu trvalo bývajúcich obyvateľov tejto obce; 0,8 % zo všetkých nezamestnaných
s trvalým pobytom v okrese Rimavská Sobota). K rozhodujúcemu okamihu
sčítania boli na území SR tri obce – Havranec a Šarbov v okrese Svidník a
Oľšinkov v okrese Medzilaborce (s počtom obyvateľov od 12 do 35) – v ktorých
žiaden z trvalo bývajúcich obyvateľov neuviedol, že je nezamestnaný.
Pracujúci dôchodcovia
Pracujúci dôchodcovia boli k rozhodujúcemu okamihu sčítania treťou
najpočetnejšou podskupinou ekonomicky aktívnych obyvateľov; ich podiel v rámci
Slovenskej republiky dosiahol 1,9 %, t. j. 100 273 zo všetkých obyvateľov s
trvalým pobytom v SR.
Najvyšší podiel pracujúcich dôchodcov mal podľa sčítania 2011 Bratislavský
kraj (20 806, t. j. 3,5 % zo všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v tomto kraji; 20,7
% z celkového počtu pracujúcich dôchodcov s trvalým pobytom v SR). Podiely
pracujúcich dôchodcov zaznamenané v ďalších krajoch boli výrazne
nižšie;
pohybovali sa od 1,4 % v Prešovskom kraji (11 704; 11,7 % z celkového počtu trvalo
bývajúcich pracujúcich dôchodcov v SR) do 1,8 % v Trnavskom kraji (10 154; 10,1 %
zo všetkých pracujúcich dôchodcov s trvalým pobytom v SR) a v Trenčianskom kraji
(10 542; 10,5 % z celkového počtu obyvateľov s trvalým pobytom v SR so statusom
pracujúceho dôchodcu). Zistený podiel pracujúcich dôchodcov v okrese
Bratislava I bol najvyšší v rámci okresov SR (1 963, t. j. 5,1 % pracujúcich
dôchodcov z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto okrese; 9,4 % z
celkového počtu pracujúcich dôchodcov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji).
Menej ako 1 % dosiahol podiel pracujúcich dôchodcov v okrese Sabinov (526,
t. j. 0,9 %, z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto okrese; 4,5 % z
celkového počtu trvalo bývajúcich pracujúcich dôchodcov v Prešovskom kraji). 1 %
z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov tvorili pracujúci dôchodcovia v
okresoch Bytča (306), Gelnica (320), Revúca (420) a Námestovo (574). Bratislavská
mestská časť Lamač je podľa sčítania 2011 obcou s najvyšším podielom
pracujúcich dôchodcov (6,4 %, t. j. 430 z celkového počtu trvalo bývajúcich
obyvateľov v tejto obci; 11,4 % z celkového počtu pracujúcich dôchodcov s trvalým
pobytom v okrese Bratislava IV). Na území 169 obcí sa nenachádzali žiadni trvalo
bývajúci obyvatelia so statusom pracujúceho dôchodcu.
Osoby na materskej dovolenke
Osoby na materskej dovolenke predstavovali podľa výsledkov sčítania 2011
početne najmenšiu podskupinu ekonomicky aktívnych obyvateľov (26 478, t. j. 0,5 %
z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v SR).
Najvyšší podiel osôb na materskej dovolenke zaznamenalo sčítanie 2011 v
Žilinskom kraji (4 015, t. j. 0,6 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v
tomto kraji; 15,2 % zo všetkých osôb na materskej dovolenke v SR). V ostatných
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krajoch bol podiel osôb na materskej dovolenke 0,5-percentný, teda len o jednu
desatinu p. b. nižší ako v Žilinskom kraji. Najmenej osôb na materskej dovolenke v
absolútnych číslach malo trvalý pobyt v Trnavskom kraji (2 719, t. j. 0,5 % zo
všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto kraji; 10,3 % zo všetkých osôb na
materskej dovolenke v SR).
V okrese Námestovo bol zaznamenaný najvyšší podiel osôb na materskej
dovolenke zo všetkých okresov v SR (536, t. j. 0,9 % zo všetkých obyvateľov s
trvalým pobytom v tomto okrese; 13,3 % z celkového počtu osôb na materskej
dovolenke s trvalým pobytom v Žilinskom kraji). V 421 obciach SR nemala k
rozhodujúcemu okamihu sčítania trvalý pobyt ani jedna osoba na materskej
dovolenke.
Dôchodcovia
Dôchodcovia tvorili k rozhodujúcemu okamihu sčítania takmer 20 % všetkých
trvalo bývajúcich obyvateľov v Slovenskej republike (1 063 760, t. j. 19,7 %).
Najvyšší podiel dôchodcov zaznamenalo sčítanie v Nitrianskom kraji (150 063,
t. j. 21,8 % z celkového počtu obyvateľov s trvalým pobytom v tomto kraji; 14,1 % zo
všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v SR so statusom dôchodcu).
Nad 20 % sa pohyboval podiel dôchodcov aj v Trnavskom kraji (112 004, t. j.
20,2 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto kraji; 10,5 % zo
všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v SR so statusom dôchodcu),
v Banskobystrickom kraji (134 924, t. j. 20,4 % z celkového počtu trvalo bývajúcich
obyvateľov v tomto kraji; 12,7 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v SR so
statusom dôchodcu) a v Trenčianskom kraji (126 935, t. j. 21,4 % z celkového
počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto kraji; 11,9 % zo všetkých trvalo bývajúcich
obyvateľov v SR so statusom dôchodcu). Najnižší podiel dôchodcov mal
Prešovský kraj (144 955, t. j. 17,8 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov
tohto kraja; 13,6 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v SR so statusom
dôchodcu). Podľa výsledkov sčítania 2011 bol podiel dôchodcov najvyšší v
okrese Medzilaborce (3 105, t. j. 24,9 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v
tomto okrese; 2,1 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v Prešovskom kraji
najvyšší podiel zaznamenalo sčítanie v obci Legnava (102, t. j. 81,6 % z
celkového počtu obyvateľov s trvalým pobytom v tejto obci; 1,2 % zo všetkých trvalo
bývajúcich obyvateľov v okrese Stará Ľubovňa so statusom dôchodcu).
Deti do 16 rokov (narodené po 20. 05. 1995)
Deti do 16 rokov, teda osoby, ktoré k rozhodujúcemu okamihu sčítania nedosiahli
vek 16 rokov, predstavovali v Slovenskej republike 16,4 %, t. j. 887 444 zo
všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov.
Najvyšší počet i podiel týchto osôb bol zistený v Prešovskom kraji (161 051, t. j.
19,8 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov tohto kraja; 18,1 % zo
všetkých detí do 16 rokov s trvalým pobytom v SR). Najnižší podiel detí do 16
rokov (zhodne 14,4 %) zaznamenalo sčítanie v Trenčianskom kraji (85 331; 9,6
% zo všetkých detí do 16 rokov trvalo bývajúcich v SR) a v Bratislavskom kraji (87
052; 9,8 % zo všetkých detí do 16 rokov trvalo bývajúcich v SR). Kežmarok je
okresom s najvyšším podielom detí do 16 rokov (18 130, t. j. 25,7 % z celkového
počtu obyvateľov s trvalým pobytom v tomto okrese; 11,3 % zo všetkých detí do 16
rokov s trvalým pobytom v Prešovskom kraji).
Rebríček okresov podľa podielu trvalo bývajúcich detí do 16 rokov uzatvára okres
Bratislava V s najnižším podielom detí do 16 rokov (13 143, t. j. 11,8 % z
celkového počtu obyvateľov s trvalým pobytom v tomto okrese; 15,1 % zo všetkých
trvalo bývajúcich detí do 16 rokov v Bratislavskom kraji). Najvyšší podiel detí do
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16 rokov bol zistený v obci Lomnička (1 419, t. j. 52,9 % z celkového počtu trvalo
bývajúcich obyvateľov v tejto obci; 11,7 % zo všetkých trvalo bývajúcich detí do 16
rokov v okrese Stará Ľubovňa). V obciach Prešovského kraja – Príkra a Havranec v
okrese Svidník, Kolbasov v okrese Snina a Ondavka v okrese Bardejov nemal k 21.
máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, trvalý pobyt žiadny obyvateľ s
ekonomickou aktivitou „dieťa do 16 rokov“.
Študenti stredných škôl
V Slovenskej republike bolo k rozhodujúcemu okamihu sčítania 220 111
študentov stredných škôl, t. j. 4,1 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov.
Najvyšší podiel študentov stredných škôl mal podľa výsledkov SODB 2011 Žilinský
kraj (33 592, t. j. 4,9 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto kraji; 15,3
% zo všetkých študentov stredných škôl s trvalým pobytom v SR).
Najmenej študentov stredných škôl (najnižší počet i podiel) sa nachádzalo na
území Bratislavského kraja (19 305, t. j. 3,2 % zo všetkých trvalo bývajúcich
obyvateľov v tomto kraji; 8,8 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v SR,
študentov stredných škôl). V rámci okresov sa podiely študentov stredných škôl
pohybovali od 2,3 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v okrese
Bratislava I (899; 4,7 % z celkového počtu trvalo bývajúcich študentov stredných
škôl v Bratislavskom kraji) do 6,7 % zo všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v
okrese Námestovo (4 000; 11,9 % z celkového počtu trvalo bývajúcich študentov
stredných škôl v Žilinskom kraji). Najvyšší podiel študentov stredných škôl
zaznamenalo sčítanie v obci Kríže (11, t. j. 14,3 % z celkového počtu trvalo
bývajúcich obyvateľov v tejto obci; 0,3 % zo všetkých študentov stredných škôl s
trvalým pobytom v okrese Bardejov). V 32 obciach SR nemali medzi obyvateľmi s
trvalým pobytom žiadnych študentov stredných škôl.
Študenti vysokých škôl
Z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v Slovenskej republike bolo k
rozhodujúcemu okamihu sčítania 152 642, t. j. 2,8 % študentov vysokých škôl.
Najvyšší podiel študentov vysokých škôl zo všetkých krajov SR bol
zaznamenaný v Bratislavskom kraji (19 616, t. j. 3,3 % z celkového počtu trvalo
bývajúcich obyvateľov v tomto kraji; 12,9 % zo všetkých trvalo bývajúcich študentov
vysokých škôl v SR). Podiel vysokoškolákov v rozsahu 3 % a viac percent
dosiahli ešte Žilinský kraj (20 743, t. j. 3 % z celkového počtu trvalo bývajúcich
obyvateľov v tomto kraji; 13,6 % zo všetkých trvalo bývajúcich vysokoškolákov v SR)
a Prešovský kraj (25 573, t. j. 3,1 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v
tomto kraji; 16,8 % z celkového počtu študentov vysokých škôl s trvalým pobytom v
SR). Najnižší podiel študentov vysokých škôl (zhodne 2,5 %) z celkového počtu
obyvateľov kraja mali Trnavský kraj (13 679, t. j. 9 % z celkového počtu trvalo
bývajúcich vysokoškolákov v SR) a Banskobystrický kraj (16 591, t. j. 10,9 % zo
všetkých študentov vysokých škôl s trvalým pobytom v SR). Podiel študentov
vysokých škôl v okrese Bratislava IV predstavoval zo všetkých trvalo bývajúcich
obyvateľov v tomto okrese 4,2 % (3 889; 19,8 % z celkového počtu vysokoškolákov s
trvalým pobytom v Bratislavskom kraji), čo je najvyšší podiel vysokoškolákov z
celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v okresoch. Pomyselný rebríček
zostavený z podielov študentov vysokých škôl uzatvára okres Rimavská Sobota, kde
podiel vysokoškolákov nedosiahol ani 2 % z celkového počtu trvalo bývajúcich
obyvateľov tohto okresu (1 453, t. j. 1,7 %; 8,8 % zo všetkých vysokoškolákov s
trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji). Belejovce sú obcou s najvyšším
podielom obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí mali k rozhodujúcemu okamihu
sčítania status vysokoškolákov (3, t. j. 13 % zo všetkých trvalo bývajúcich
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obyvateľov v tejto obci; 0,3 % z celkového počtu vysokoškolákov s trvalým pobytom
v okrese Svidník). V 95 obciach SR nemali trvalý pobyt žiadni obyvatelia, ktorí by k
rozhodujúcemu okamihu sčítania boli študentmi vysokých škôl.
Osoby na rodičovskej dovolenke
Rodičovskú dovolenku si čerpalo k rozhodujúcemu okamihu sčítania 118 348
obyvateľov s trvalým pobytom v Slovenskej republike, t. j. 2,2 % z celkového
počtu trvalo bývajúcich obyvateľov SR.
V jednotlivých krajoch sa podiely trvalo bývajúcich obyvateľov na rodičovskej
dovolenke pohybovali od 1,9 % v Banskobystrickom kraji (12 630; 10,7 % zo
všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v SR, ktorí boli na rodičov kej dovolenke) do
2,5 % v Žilinskom kraji (17 195; 14,5 % zo všetkých obyvateľov s trvalým pobytom
v SR, ktorí mali k rozhodujúcemu okamihu sčítania status osoby na rodičovskej
dovolenke). Najvyšší podiel obyvateľov s trvalým pobytom na rodičovskej
dovolenke zaznamenalo sčítanie v okrese Námestovo (2 402, t. j. 4 % zo
všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto okrese; 14 % z trvalo bývajúcich
obyvateľov, ktorí boli osobami na rodičovskej dovolenke, v Žilinskom kraji). V rámci
obcí mala najvyšší podiel osôb na rodičovskej dovolenke z obyvateľov s trvalým
pobytom obec Sása (17, t. j. 9,6 % z celko vého počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v
tejto obci; 2,1 % zo všetkých obyvateľov s trvalým pobytom so statusom osoby na
rodičovskej dovolenke v okrese Revúca). V 63 obciach si pri sčítaní 2011 nikto z
trvalo bývajúcich obyvateľov nevyznačil, že bol osobou na rodičovskej dovolenke.
Iná ekonomická aktivita
33 583, t. j. 0,6 % obyvateľov s trvalým pobytom v Slovenskej republike pri sčítaní
uviedlo, že má inú ekonomickú aktivitu. To znamená, že títo trvalo bývajúci
obyvatelia neboli finančne závislí od niektorého člena/niektorých členov domácnosti,
ale zároveň nepatrili medzi pracujúcich, pracujúcich dôchodcov, nemali status osoby
na materskej dovolenke ani osoby na rodičovskej dovolenke, neboli k rozhodujúcemu
okamihu sčítania nezamestnaní, nešlo o študentov vysokých alebo stredných škôl,
osoby v domácnosti, dôchodcov, deti do 16 rokov a tiež jediným zdrojom príjmov
tejto skupiny trvalo bývajúcich obyvateľov neboli kapitálové príjmy.
V žiadnom z ôsmich krajov neprekročil podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s
inou ekonomickou aktivitou 1 %; najvyšší bol v Bratislavskom kraji, kde
dosiahol 0,8 % (4 647; 13,8 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v SR s inou
ekonomickou aktivitou) a najnižší v Košickom kraji (4 284, t. j. 0,5 % zo všetkých
trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto kraji; 12,8 % zo všetkých trvalo bývajúcich
obyvateľov s inou ekonomickou aktivitou v SR). Najvyšší podiel trvalo bývajúcich
obyvateľov s inou ekonomickou aktivitou zaznamenalo sčítanie v okrese
Dunajská Streda (1 246, t. j. 1,1 % zo všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v
tomto okrese; 32,5 % z celkového počtu obyvateľov s trvalým pobytom s inou
ekonomickou aktivitou v Trnavskom kraji). V rámci obcí bol zistený najvyšší
podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s inou ekonomickou aktivitou v obci Rohov
(45, t. j. 11,3 % zo všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v tejto obci; 12,3 % z
celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov s inou ekonomickou aktivitou v okrese
Senica). 363 obcí nemalo ani jedného obyvateľa s trvalým pobytom, ktorý by pri
sčítaní uviedol, že má inú ekonomickú aktivitu.
Osoby v domácnosti
Za osoby v domácnosti sa pri sčítaní 2011 označilo 25 828 obyvateľov s trvalým
pobytom v Slovenskej republike, t. j. 0,5 % z celkového počtu trvalo bývajúcich
obyvateľov v SR.
7

Zaznamenané podiely osôb v domácnosti z celkového počtu trvalo bývajúcich
obyvateľov sú v jednotlivých krajoch vyrovnané a nevykazujú žiadne významné
rozdiely. Pohybujú sa od 0,3 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v
Trenčianskom kraji (2 042; 7,9 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v
SR, ktorí sa vymedzili ako osoby v domácnosti) do 0,6 % z celkového počtu trvalo
bývajúcich obyvateľov v Trnavskom kraji (3 129; 12,1 % z celkového počtu trvalo
bývajúcich obyvateľov v SR, ktorí si v rámci ekonomickej aktivity vyznačili, že sú
osobami v domácnosti), v Bratislavskom kraji (3 365; 13 % z celkového počtu trvalo
bývajúcich obyvateľov v SR, ktorí si v rámci ekonomickej aktivity vyznačili, že sú
osobami v domácnosti) a v Nitrianskom kraji (3 985; 15,4 % z celkového počtu
trvalo bývajúcich obyvateľov v SR, ktorí boli osobami v domácnosti). Najvyšší
podiel, 0,9 % osôb v domácnosti zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v
okrese bol zistený v okresoch Gelnica (273; 7 % zo všetkých trvalo bývajúcich
obyvateľov v Košickom kraji, ktorí sa považovali za osoby v domácnosti) a
Kežmarok (669; 15,7 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v
Prešovskom kraji, ktorí boli k rozhodujúcemu okamihu sčítania osobami v
domácnosti). Najvyšší podiel osôb v domácnosti bol zaznamenaný v obci
Zemplínske Kopčany (39, t. j. 10,3 % z celkového počtu trvalo bývajúcich
obyvateľov v tejto obci; 9 % zo všetkých trvalo bývajúcich osôb v domácnosti v
okrese Michalovce). Vo viac ako polovici všetkých obcí v SR (1 508) sa počet osôb
v domácnosti pohyboval od 1 do 5, v 540 obciach sa žiaden z obyvateľov s trvalým
pobytom neidentifikoval ako osoba v domácnosti.
Príjemcovia kapitálových príjmov
Obyvatelia, ktorých hlavným zdrojom príjmov boli kapitálové príjmy, tvorili 0,1
% (5 401) z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov Slovenskej republiky.
S výnimkou Trnavského kraja, kde bol zaznamenaný najvyšší počet i podiel
obyvateľov s trvalým pobytom, príjemcov kapitálových príjmov (858, t. j. 0,2 % z
celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v kraji; 15,9 % zo všetkých trvalo
bývajúcich obyvateľov v SR – príjemcov kapitálových príjmov), vo všetkých
ostatných krajoch predstavovali podiely príjemcov kapitálových príjmov 0,1 %
z trvalo bývajúcich obyvateľov v jednotlivých krajoch. Najmenej príjemcov
kapitálových príjmov v absolútnych číslach mal Trenčiansky kraj (465; 8,6 % zo
všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v SR, príjemcov kapitálových príjmov). V
okresoch SR sa podiely príjemcov kapitálových príjmov pohybovali od 0,0 % v
okresoch Krupina, Košice III, Detva, Snina, Turčianske Teplice a Sobrance s
počtom príjemcov kapitálových príjmov od 6 do 16 do 0,4 % z celkového počtu trvalo
bývajúcich obyvateľov v okrese Dunajská Streda (421; 49,1 % z celkového počtu
trvalo bývajúcich obyvateľov – príjemcov kapitálových príjmov v Trnavskom kraji). 1
755 obcí nemalo medzi obyvateľmi s trvalým pobytom žiadnych príjemcov
kapitálových príjmov, v ďalších 976 obciach sa počet príjemcov kapitálových príjmov
pohyboval od 1 do 5. Najviac príjemcov kapitálových príjmov (v absolútnych
číslach) zaznamenalo sčítanie v Bratislave – Petržalke (122, t. j. 0,1 % z celkového
počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v tejto mestskej časti; 87,1 % z celkového počtu
trvalo bývajúcich obyvateľov – príjemcov kapitálových príjmov v okrese Bratislava
V).
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BYTY V DOMOCH V SR, KRAJOCH, OKRESOCH A OBCIACH
OBÝVANÉ BYTY V RODINNÝCH DOMOCH
Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 bolo v Slovenskej
republike k 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, 856 147 obývaných
bytov v rodinných domoch. Každý z krajov s výnimkou Bratislavského a
Trenčianskeho mal na svojom území viac ako 100 tisíc obývaných bytov v rodinných
domoch.
Najviac obývaných bytov v rodinných domoch zaznamenalo sčítanie v
Nitrianskom kraji (138 261, t. j. 16,1 % z celkového počtu obývaných bytov v
rodinných domoch v SR). Najmenej obývaných bytov v rodinných domoch sa
nachádzalo v Bratislavskom kraji (64 595, t. j. 7,5 % z celkového počtu obývaných
bytov v rodinných domoch v SR). Okresom s najvyšším počtom obývaných bytov
v rodinných domoch sú podľa sčítania 2011 Nové Zámky (30 218, t. j. 21,9 % zo
všetkých obývaných bytov v rodinných domoch v Nitrianskom kraji; 3,5 % z
celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v SR). Mesto Nitra malo
podľa sčítania 7 519 obývaných bytov v rodinných domoch, čo je najvyšší počet
obývaných bytov v rodinných domoch zistený v obciach SR (26,5 % z celkového
počtu obývaných bytov v rodinných domoch v okrese Nitra; 5,4 % zo všetkých
obývaných bytov v rodinných domoch v Nitrianskom kraji).
VYBAVENOSŤ DOMÁCNOSTÍ OBÝVANÝCH BYTOV V RODINNÝCH DOMOCH
Domácnosti obývaných bytov v rodinných domoch vlastnili alebo využívali mobilné
telefóny (660 298, t. j 77,1 % zo všetkých obývaných bytov v rodinných domoch v
SR), osobné autá (471 080, t. j. 55 % obývaných bytov v rodinných domoch v SR) a
osobné počítače/notebooky (423 229, t. j. 49,4 % obývaných bytov v rodinných
domoch v SR).
Mobilný telefón
Najvyšší podiel obývaných bytov v rodinných domoch, ktorých domácnosti
boli vybavené mobilnými telefónmi, zaznamenal Trnavský kraj (84 600, t. j. 79,1
% z celkového počtu obývaných bytov v rodinných domov v tomto kraji; 12,8 % zo
všetkých obývaných bytov v rodinných domoch v SR, ktorých domácnosti boli
vybavené mobilnými telefónmi), okres Námestovo (9 602, t. j. 83,6 % zo všetkých
obývaných bytov v rodinných domoch v tomto okrese; 10,3 % z celkového počtu
obývaných bytov v rodinných domoch v Žilinskom kraji, ktorých domácnosti boli
vybavené mobilnými telefónmi) a obec Harmanec, kde využívali mobilné telefóny
domácnosti vo všetkých šiestich obývaných bytoch v rodinných domoch (100 % zo
všetkých obývaných bytov v rodinných domoch v tejto obci; 0,06 % z celkového
počtu obývaných bytov v rodinných domoch v okrese Banská Bystrica, ktorých
domácností boli vybavené mobilnými telefónmi).
Osobné auto
Najvyšší podiel obývaných bytov v rodinných domoch, ktorých domácnosti
disponovali osobným autom, bol zistený v Trnavskom kraji (64 159, t. j. 60 % z
celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v tomto kraji; 13,6 % zo
všetkých obývaných bytov v rodinných domoch v SR, ktorých domácnosti boli
vybavené osobným autom). V okresoch SR dosiahol najvyšší podiel obývaných bytov
v rodinných domoch, ktorých domácnosti využívali osobné auto, okres Dunajská
Streda (15 869, t. j. 63,8 % zo všetkých obývaných bytov v rodinných domoch v
tomto okrese; 24,7 % z celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v
Trnavskom kraji, ktorých domácnosti využívali osobné auto).
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Obcou s najvyšším podielom obývaných bytov v rodinných domoch, ktorých
domácnosti mali k dispozícii osobné auto, sú podľa výsledkov sčítania
Ondrašovce (11, t. j. 84,6 % zo všetkých obývaných bytov v rodinných domoch v
tejto obci; 0,09 % z celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v okrese
Prešov, ktorých domácnosti využívali osobné auto).
Osobný počítač/notebook
V Bratislavskom kraji bol zistený najvyšší podiel obývaných bytov v rodinných
domoch, ktorých domácnosti mali k dispozícii osobný počítač/notebook (34
526, t. j. 53,4 % z celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v tomto
kraji; 8,2 % zo všetkých obývaných bytov v rodinných domoch v SR, ktorých
domácnosti využívali osobný počítač/notebook). V okrese Tvrdošín pripadalo na
100 obývaných bytov v rodinných domoch najviac zo všetkých okresov v SR, takmer
60 obývaných bytov v rodinných domoch, ktorých domácnosti mohli využívať osobný
počítač/notebook (3 624, t. j. 59,8 %; 5,9 % z celkového počtu obývaných bytov v
rodinných domoch v Žilinskom kraji, ktorých domácnosti disponovali osobným
počítačom/notebookom). Obec Harmanec dosiahla nielen najvyšší podiel obývaných
bytov v rodinných domoch, ktorých domácnosti využívali mobilné telefóny, ale aj
najvyšší podiel obývaných bytov v rodinných domoch, ktorých domácnosti využívali
osobné počítače/notebooky (5, t. j. 83,3 % zo všetkých obývaných bytov v rodinných
bytoch v tejto obci; 0,07 % zo všetkých obývaných bytov v rodinných domoch v
okrese Banská Bystrica, ktorých domácnosti mali k dispozícii osobný
počítač/notebook).
PRIPOJENIE OBÝVANÝCH BYTOV V RODINNÝCH DOMOCH NA TELEFÓN A
INTERNET
Pripojenie na pevnú telefónnu linku malo k rozhodujúcemu okamihu sčítania
385 756 obývaných bytov v rodinných domoch, t. j. 45,1 % zo všetkých obývaných
bytov v rodinných domoch v Slovenskej republike. Na internet bolo
pripojených ešte viac obývaných bytov v rodinných domoch (395 660, t. j. 46,2 % z
celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v Slovenskej
republike).
Pripojenie na pevnú telefónnu linku
Približne každý druhý obývaný byt v rodinnom dome v Trenčianskom kraji
disponoval pripojením na pevnú telefónnu linku (47 554, t. j. 50,3 % zo všetkých
obývaných bytov v tomto kraji; 12,3 % z celkového počtu obývaných bytov v
rodinných domoch v SR s pripojením na pevnú telefónnu linku). V ďalších krajoch
boli podiely obývaných bytov v rodinných domoch, ktorých vlastníci, správcovia,
nájomcovia alebo podnájomníci uviedli, že majú pripojenie na pevnú telefónnu linku
nižšie ako 50 %; pohybovali sa od 40,6 % v Nitrianskom kraji do 49 % v Prešovskom
kraji. V rámci okresov mal najvyšší podiel obývaných bytov s pripojením na
pevnú telefónnu linku v rodinných domoch okres Stropkov (1 946, t. j. 58,4 % z
celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v tomto okrese; 3,4 % zo
všetkých obývaných bytov v rodinných domoch s pripojením na pevnú telefónnu linku
v Prešovskom kraji). Podiel obývaných bytov v rodinných domoch s pripojením
na pevnú linku z celkového počtu obývaných bytov v obci Tovarnianska
Polianka bol najvyšší zo všetkých obcí v SR (32, t. j. 94,1 %; 0,5 % zo všetkých
obývaných bytov v rodinných domoch pripojených na pevnú telefónnu linku v okrese
Vranov nad Topľou).
Pripojenie na internet
Najvyšší podiel obývaných bytov v rodinných domoch pripojených na internet
bol zistený v Bratislavskom kraji (33 184, t. j. 51,4 % z celkového počtu
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obývaných bytov v rodinných domoch v tomto kraji; 8,4 % zo všetkých
obývaných bytov v rodinných domoch v SR pripojených na internet). V ďalších
krajoch sa podiely obývaných bytov v rodinných domoch s pripojením na internet
pohybovali od 40,2 % v Banskobystrickom kraji po 49,2 % v Žilinskom kraji. Okres
Bratislava V dosiahol v rámci okresov SR najvyšší podiel obývaných bytov v
rodinných domoch, ktoré disponovali pripojením na internet (1 071, t. j. 58,8 % z
celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v tomto okrese; 3,2 % zo
všetkých obývaných bytov v rodinných domoch s pripojením na internet v
Bratislavskom kraji). Obcou s najvyšším podielom obývaných bytov v rodinných
domoch, ktoré mali pripojenie na internet, je podľa sčítania 2011 Kuková (109, t.
j. 74,7 % z celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v tejto obci; 4,7 %
zo všetkých obývaných bytov v rodinných domoch s pripojením na internet v okrese
Svidník). telefónnu linku nižšie ako 50 %; pohybovali sa od 40,6 % v Nitrianskom
kraji do 49 % v Prešovskom kraji. V rámci okresov mal najvyšší podiel obývaných
bytov s pripojením na pevnú telefónnu linku v rodinných domoch okres
Stropkov (1 946, t. j. 58,4 % z celkového počtu obývaných bytov v rodinných
domoch v tomto okrese; 3,4 % zo všetkých obývaných bytov v rodinných domoch s
pripojením na pevnú telefónnu linku v Prešovskom kraji). Podiel obývaných bytov
v rodinných domoch s pripojením na pevnú linku z celkového počtu obývaných
bytov v obci Tovarnianska Polianka bol najvyšší zo všetkých obcí v SR (32,
t. j. 94,1 %; 0,5 % zo všetkých obývaných bytov v rodinných domoch pripojených na
pevnú telefónnu linku v okrese Vranov nad Topľou).
Pripojenie na internet
Najvyšší podiel obývaných bytov v rodinných domoch pripojených na internet
bol zistený v Bratislavskom kraji (33 184, t. j. 51,4 % z celkového počtu
obývaných bytov v rodinných domoch v tomto kraji; 8,4 % zo všetkých
obývaných bytov v rodinných domoch v SR pripojených na internet). V ďalších
krajoch sa podiely obývaných bytov v rodinných domoch s pripojením na internet
pohybovali od 40,2 % v Banskobystrickom kraji po 49,2 % v Žilinskom kraji. Okres
Bratislava V dosiahol v rámci okresov SR najvyšší podiel obývaných bytov v
rodinných domoch, ktoré disponovali pripojením na internet (1 071, t. j. 58,8 % z
celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v tomto okrese; 3,2 % zo
všetkých obývaných bytov v rodinných domoch s pripojením na internet v
Bratislavskom kraji). Obcou s najvyšším podielom obývaných bytov v rodinných
domoch, ktoré mali pripojenie na internet, je podľa sčítania 2011 Kuková (109, t.
j. 74,7 % z celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v tejto obci; 4,7 %
zo všetkých obývaných bytov v rodinných domoch s pripojením na internet v okrese
Svidník).

OBYVATEĽSTVO PODĽA VEKU A POHLAVIA
K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika 5
397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. Od sčítania pred desiatimi rokmi sa zvýšil v
roku 2011 počet obyvateľov trvalo bývajúcich v SR o 17 581. Uvedený medzicenzový
prírastok je najnižší v histórii sčítania na Slovensku. Slovenská republika sa k
rozhodujúcemu okamihu sčítania územne členila na 8 krajov, 79 okresov a 2
927 obcí (vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc).
Najľudnatejší bol Prešovský kraj (814 527), okres Prešov (169 423) a obec
Petržalka (105 842) v okrese Bratislava V. Najmenej obyvateľov žilo v Trnavskom
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kraji (554 741) a v okrese Medzilaborce (12 450). Obcami s najnižším počtom
obyvateľov boli vojenský obvod Valaškovce (0) v okrese Humenné a Príkra (8) v
okrese Svidník.
V troch z ôsmich krajov SR (v Trenčianskom, v Nitrianskom a v Bratislavskom)
pripadalo na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku viac ako 100 obyvateľov v
poproduktívnom veku. Najvyšší index starnutia dosiahol Trenčiansky kraj (103,7)
a okres Bratislava I (167,6). Najnižší index starnutia bol v Prešovskom kraji
(59,6) a v okrese Námestovo, kde na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku
pripadalo 34 obyvateľov v poproduktívnom veku. „Najstarším“ z hľadiska
najvyššieho podielu a počtu obyvateľov v poproduktívnom veku bol Nitriansky
kraj (13,9 %, t. j. 96 014). Najvyšší podiel obyvateľov vo veku 65+ bol
zaznamenaný v okrese Bratislava I (20,1 %). Najvyšší podiel a počet obyvateľov
v predproduktívnom veku mal Prešovský kraj (18,4 %, t. j. 149 899), ktorý bol
podľa tohto kritéria „najmladším“ slovenským krajom. Z okresov dosiahol najvyšší
podiel trvalo bývajúcich obyvateľov v predproduktívnom veku Kežmarok (24,1 %).
Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov v produktívnom veku bol zistený v
Trnavskom kraji, kde na 100 obyvateľov s trvalým pobytom v kraji pripadalo 73,2
obyvateľa vo veku 15–64 rokov, a v okrese Bratislava V (81 %).
K rozhodujúcemu okamihu sčítania tvorili v SR viac ako polovicu trvalo
bývajúcich obyvateľov ženy (51,3 %). Na celoslovenskej úrovni pripadalo na 1
000 mužov 1 054 žien. Najviac žien na 1 000 mužov pripadalo v Bratislavskom
kraji (1 111), najmenej v Prešovskom kraji (1 028). Podľa výsledkov SODB 2011
len v jedinom okrese na Slovensku – v Námestove – pripadalo na 1 000 mužov
menej ako 1 000 žien (984). V okresoch Sabinov a Stará Ľubovňa bol počet mužov
a žien vyrovnaný. Najvyšší počet žien na 1 000 mužov bol zaznamenaný v
okrese Bratislava II (1 180). V 979 obciach žilo menej žien ako mužov. V ďalších
66 obciach bol počet mužov a žien približne rovnaký.

Vybrané výsledky za obec Pušovce
Náboženské vyznanie:
počet trvalo bývajúcich obyvateľov spolu
z toho: Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Bez vyznania
Nezistené

544
485
5
1
44
3
6

Vekové skupiny:
Obyvateľstvo spolu
z toho: muži
ženy

544
280
264
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Obyvat. 0 - 4

5-9

10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39

40 - 44

Muži

14

16

19

24

22

22

24

22

14

Ženy

14

13

23

19

19

23

16

24

12

Spolu

28

29

42

43

41

45

40

46

26

Obyv.

45 - 49

50 - 54

55 -59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 - 89

Muži

18

19

19

22

7

8

4

3

3

Ženy

15

16

22

14

10

5

7

7

3

Spolu

33

35

41

36

17

13

11

10

6

Obyvateľstvo podľa národnosti
Slovenská národnosť
Česká národnosť
Nezistená
Spolu :

537
2
5
544

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
vzdelanie

základné

Spolu

vzdelanie

Spolu

Učňovské
bez matur.

Stredné
odborné
Bez matur.

122

53

97

Vyššie
odborné

5

Úplné
strdné
učňovské

Úplné
stredné
odborné

22

Úplné
stredné
všeobecné

75

15

Vysokoškolské Vysokoškolské Vysokoškolské Bez
bakalárske
ma., inž.,
doktoranské
vzdelania
dokt.

22

30

0

Nezistené

99

4

Obyvateľstvo podľa materinského jazyka
Materinský
jazyk

Spolu

Slovenský

Rusínsky

534

1

Český

Nezistený

3

6

13

Obyvateľstvo podľa najčastejšie používaného jazyka na verejnosti
Jazyk

Slovenský

Spolu

530

Český

rusínsky
4

Nezistený

1

9

Obyvateľstvo podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti
Jazyk

Slovenský

rusínsky

Spolu

518

1

český

Nezistený
3

22

Počítačové znalosti
Práca s textom
Áno
nie

Spolu

Spolu

260

266

nezistené

18

Práca s tabuľkami
Áno
nie

181

335

Práca s elektron. poštou – e-mail
Áno
nie
nezistené

Práca s internetom
Áno
nie

242

306

280

22

225

nezistené

28

nezistené

13

Podrobné výsledky sú zverejnené na stránke Štatistického úradu SR – www.statistics.sk
Vypracovala: Šingľárová
Zdroj: Štatistický úrad SR
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