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SODB 2021

Základné výsledky II

• Počet obyvateľov v obciach
• Metodika určenia stavu trvalo bývajúceho obyvateľstva
• Ďalšie zverejnené údaje: 
                               VSO, jednotky veku, krajina narodenia, náboženské vyznanie,
                               národnosť, ďalšia národnosť, materinský jazyk
• Všetky údaje do úrovne obcí



INTEGROVANÉ SČÍTANIE 
Integrované sčítanie je z hľadiska metód KOMBINOVANÝM SČÍTANÍM, založeným na 
integrácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných priamo od obyvateľov.
Výsledkom použitého konceptu je skvalitnenie údajov.

PLNE ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE 
Bez papierových formulárov, 

ONLINE (SAMOSČÍTANIE A ASISTOVANÉ SČÍTANIE)

ROZHODUJÚCI OKAMIH
1.1.2021

SODB 2021



POČTY OBYVATEĽOV – OBCE a VSO

• Podľa výsledkov SODB 2021 bolo
k 01. 01. 2021 na Slovensku          
5 449 270 trvalo bývajúcich obyvateľov

• Z hľadiska VSO najviac - až 1 463 
obcí (50,6 %) patrí do  2 veľkostných  
skupín -  od 200 do 499 a od 500 do 
999 obyvateľov

• Medzicenzálne sa ale počet obcí v 
týchto najpočetnejších VSO znížil a 
zvýšil sa počet obcí vo VSO 1000-
1999 a 2000-4999
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881636
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Počet obcí SR podľa veľkostných skupín  k 
1. 1. 2021

0 - 199 (409 obcí)

200 - 499 (709 obcí)

500 - 999 (754 obcí)

1 000 - 1 999 (581 obcí)

2 000 - 4 999 (301 obcí)

5 000 - 9 999 (66 obcí)

1 0000 - 19 999 (32 obcí)

20 000 - 49 999 (28 obcí)

50 000 - 99 999 (7 obcí)

100 000 a viac (2 obce)



POČTY OBYVATEĽOV – OBCE a VSO
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POČET OBYVATEĽOV

Metóda
Signs of Life

(stopy života) 
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Metóda Signs of Life (Stopy života)

• Vedie  k definitívnemu vymedzeniu počtu obyvateľoch, ktorí patria do 

stavu trvalo bývajúcich obyvateľov SR k 1.1.2021 („cieľová populácia“). 

• „Stopa života“ každého obyvateľa SR sa vytvorí, ak sa o obyvateľovi 

vyskytne platný záznam aspoň v dvoch rôznych dátových  zdrojoch.
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Metóda „Sign of Life“
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E-zber AZÚ

Integrovaná databáza údajov

Isté záznamy Sporné záznamy Vylúčené záznamy

Počet obyvateľov

A + B formuláre AZÚ(transformačná vrstva)



Metóda Signs of Life (Stopa života)

• metóda bude implementovaná aj na súčasný aj na obvyklý pobyt obyvateľov

• metóda sa z hľadiska územného detailu použila až na úroveň adresného bodu
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Základné výsledky

Veková štruktúra

Krajina narodenia

Náboženské vyznanie

Národnosti

Materinský jazyk
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Veková štruktúra

• podiel  obyvateľov vo veku 0-14 
rokov je  15,9 %, (2011 - 15,31 %)

• podiel obyvateľov vo veku od 15 do 
64 rokov je 67 %, (2011 -  72,01 %)

• podiel obyvateľov nad 65 rokov 
tvorí 17,1 %,  (2011 -  12,65 %)
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Štruktúra obyvateľov podľa vekových skupín
 v krajoch SR k 1. 1. 2021

0-14 rokov (%) 15-64 rokov (%) 65 a viac rokov (%)
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Veková pyramída



Krajina narodenia

• 95,8 % má krajinu narodenia SR

• necelé  4 % obyvateľov s trvalým 
pobytom  v SR sa narodilo v zahraničí
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95.82

3.920.26

Štruktúra obyvateľstva SR podľa krajiny narodenia k 1. 1. 
2021

obyvatelia narodení v 
SR

obyvatelia narodení 
mimo SR

nezistené



Krajina narodenia
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Náboženské vyznanie

• najviac, až 55,8 % obyvateľov, si 
uviedlo rímskokatolícke náboženské 
vyznanie v SR, (čo je 3,04 milióna 
obyvateľov)

• druhou najpočetnejšou skupinou sú 
obyvatelia bez náboženského 
vyznania (23,8 %), resp. 1,3 mil. a 
nezistení (6,5 %)

• evanjelickú cirkev augsburského 
vyznania na Slovensku si uviedlo 5 
% trvalo bývajúcich a 
gréckokatolícke vyznanie 4 %
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55,8%

5.3%
4.0%

1.6%0.9%2,1%

23.8%

6.5%

Štruktúra obyvateľstva SR podľa náboženského vyznania k 01.01.2021

Rímskokatolícka cirkev v SR

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
na Slovensku

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

Reformovaná kresťanská cirkev na 
Slovensku

Pravoslávna cirkev na Slovensku

ostatné

obyvatelia bez náboženského vyznania

nezistené



Náboženské vyznanie
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Náboženské vyznanie
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Národnosť

• 83,8 % obyvateľov  uviedlo 
slovenskú národnosť a 10,8 % inú 
ako slovenskú národnosť

• maďarskú národnosť si uviedlo 
7,75 % obyvateľov, rómsku 1,23 % 
, rusínsku 0,44 %, ukrajinskú 0,17 
% a českú 0,53 %

• 0,16 % obyvateľov  si uviedlo inú 
národnosť
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83.8%

7.7%
1.2%0.5%0.4%1,0%5.4%

Štruktúra obyvateľstva SR podľa národnosti 
k 1. 1. 2021
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maďarská
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rusínska
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Ďalšia národnosť

• slovenskú národnosť si ako 
ďalšiu uviedlo 55 496 obyvateľov 
(18 % z celkového počtu trvalo 
bývajúcich  obyv. SR)

• maďarskú národnosť si ako 
ďalšiu národnosť uviedlo 34 089 
obyvateľov (11 % obyvateľov)

• rómsku 30 %,  88 985 obyv.

• rusínsku 13 %, 39 810 obyv.

• českú 5 %, 16 715 obyvateľov
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Štruktúra obyvateľstva SR podľa ďalšej národnosti 
k 1. 1. 2021 
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Materinský jazyk

• takmer 82 % obyvateľov si uviedlo 
slovenský materinský jazyk

• v prípade maďarského, rómskeho a 
rusínskeho materinského jazyka 
došlo v medzicenzálnom období k 
poklesu podielu obyvateľov

• posunkový slovenský jazyk si ako 
materinský jazyk uviedlo 1 835 
obyvateľov
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81.8%

8.5%
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Štruktúra obyvateľstva SR podľa materinského jazyka k 1. 0. 
2021 

slovenský

maďarský

rómsky

rusínsky

český

ostatné

nezistený



 
Ďakujeme za pozornosť.
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