Vybrané výsledky zo SODB v roku 2011 podľa zdroja: Štatistický úrad
Slovenskej republiky

POČET OBYVATEĽOV SR K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala
Slovenská republika 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov.
V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi sa počet trvalo bývajúcich obyvateľov SR
zvýšil o 17 581.
Zistený prírastok počtu obyvateľov 0,33 % v medzicenzálnom období 2001-2011 je najnižší
v histórií sčítania na Slovensku.

POČET OBYVATEĽOV V KRAJOCH
Najviac obyvateľov z ôsmich krajov SR je v Prešovskom kraji, 814 527 (15,1 %)
obyvateľov.
Najmenej obyvateľov, 554 741 (10,3 %) obyvateľov, žije na území Trnavského kraja.
Najvyšší prírastok počtu obyvateľov zo všetkých ôsmich krajov zaznamenali v
medzicenzálnom období 2001-2011 Košický kraj (25 711, t. j. 3,4 %) a Prešovský kraj (24
559, t. j. 3,1 %).
Najvyšší úbytok v počte obyvateľov (23 555, t. j. 3,3 %) dosiahol v medzicenzálnom období
2001-2011 Nitriansky kraj.
OBYVATEĽSTVO SR PODĽA POHLAVIA
K rozhodujúcemu okamihu sčítania bolo v SR 51,3% žien a 48,7% mužov.
Podľa výsledkov sčítania 2011 pripadá v SR na 1 000 mužov 1 054 žien.
Najnižší počet žien na 1 000 mužov (1 028) je v Prešovskom kraji.
Najvyšší počet žien na 1 000 mužov (1 111) je v Bratislavskom kraji.
OBYVATEĽSTVO PODĽA RODINNÉHO STAVU
Podiel slobodných na celkovom počte obyvateľov SR sa za 20 rokov nezmenil. Pri sčítaní v
rokoch 1991, 2001 i 2011 predstavoval 42,3 %.
Dochádza k poklesu podielu vydatých a ženatých obyvateľov zo 44,9 % v roku 2001 na 41 %
v roku 2011.
Zvyšuje sa podiel rozvedených zo 4,3 % v roku 2001 na 7,6 % v roku 2011.
Podiel ovdovených obyvateľov je v roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 nezmenený (7,2 %).
Najviac slobodných obyvateľov je v Prešovskom kraji (44,9 %), najviac ženatých a vydatých
žije v Bratislavskom a Trenčianskom kraji (42,6 %). Najviac rozvedených obyvateľov je v
Banskobystrickom kraji (9,9 %) a najviac ovdovených obyvateľov má Nitriansky kraj (8,2
%).

OBYVATEĽSTVO PODĽA VEKU
V období medzi sčítaniami 2001 a 2011 zaznamenali najvyšší prírastok obyvateľov vekové
skupiny obyvateľov 80+ a 55–59-ročných.
„Najstarším v SR“ je Nitriansky kraj, kde podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65+)
dosahuje 13,9 %.
„Najmladším v SR“ je Prešovský kraj, kde podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (014) predstavuje 18,4 %.
Najvyšší index starnutia má Trenčiansky, Nitriansky a Bratislavský kraj, kde na 100
obyvateľov vo veku 0-14 rokov pripadá viac ako 100 obyvateľov vo veku 65+.
Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku sa neustále znižuje.
Najviac obyvateľov 0-14-ročných a najnižší index starnutia má Prešovský a Košický kraj. Aj
v týchto dvoch krajoch však v porovnaní s výsledkami sčítania spred desiatich rokov
dochádza k poklesu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku.
OBYVATEĽSTVO PODĽA NAJVYŠSIEHO DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na celkovom počte obyvateľov SR s trvalým
pobytom sa zvýšil zo 7,8 % v roku 2001 na 13,8 obyvateľov na počet obyvateľov s trvalým
pobytom v kraji je v Bratislavskom (26,2 %), v Žilinskom a v Košickom kraji (zhodne 13 %
obyvateľov).
Najnižší podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na počet obyvateľov s trvalým
pobytom v kraji je v Trnavskom (11,5 %) a v Prešovskom kraji (11,6).
Počet obyvateľov bez školského vzdelania poklesol v SR v porovnaní so sčítaním 2001 o
takmer 250 tisíc.
OBYVATEĽSTVO SR PODĽA ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI
Z celkového počtu trvalo bývajúcich má 92,2 % obyvateľov štátnu príslušnosť SR.
Viacnásobné občianstvo deklarovalo 8 203 obyvateľov (0,2 %) z celkového počtu obyvateľov
so štátnou príslušnosťou SR.
Na území SR má podľa SODB 2011 trvalý pobyt 26 752 cudzincov, t. j. 0,5 % obyvateľov
trvalo bývajúcich v SR. Najpočetnejšími skupinami cudzincov sú obyvatelia so štátnou
Česká republika (25,9 %)
Maďarsko (16,7 %)
Poľská republika (8,9 %)
Ukrajina (6,6 %)
Rumunsko (5,1%)
Najviac cudzincov s trvalým pobytom je v Bratislavskom kraji, najmenej cudzincov s trvalým
pobytom v SR je v Trenčianskom a Prešovskom kraji.
OBYVATEĽSTVO SR PODĽA NÁRODNOSTI
Najpočetnejšie národnosti v SR podľa SODB 2011
slovenská (80,7 %)
Pri sčítaní 2001 sa prihlásilo k slovenskej národnosti 85,8 % obyvateľov.
maďarská (8,5 %)
Pri sčítaní 2001 sa prihlásilo k maďarskej národnosti 9,7 % obyvateľov.
rómska (2 %)
Pri sčítaní 2001 sa prihlásilo k rómskej národnosti 1,7 % obyvateľov.

OBYVATEĽSTVO V KRAJOCH PODĽA NÁRODNOSTI
K slovenskej národnosti sa prihlásilo najviac obyvateľov:
v Žilinskom kraji (93,1 %),
v Trenčianskom kraji (91,8 %)
a v Bratislavskom kraji (90,2 %).
K maďarskej národnosti sa prihlásilo najviac obyvateľov:
v Nitrianskom kraji (24,6 %),
v Trnavskom kraji (21,8 %)
a v Banskobystrickom kraji (10,2 %).
K rómskej národnosti sa prihlásilo najviac obyvateľov
v Prešovskom (5,3 %),
v Košickom (4,6 %)
a Banskobystrickom kraji (2,4 %).
OBYVATEĽSTVO SR PODĽA MATERINSKÉHO JAZYKA
Najviac obyvateľov SR si uviedlo pri sčítaní 2011 ako svoj materinský jazyk:
slovenský jazyk (78,6 %)
maďarský jazyk (9,4 %)
rómsky jazyk (2,3 %)
rusínsky jazyk (1 %)
český jazyk (0,7 %)
V porovnaní so sčítaním v roku 2001 došlo v roku 2011 k poklesu podielu obyvateľov s
materinským jazykom slovenským, maďarským a českým.
Podiel obyvateľov s materinským jazykom rusínskym zostal nezmenený.
Podiel obyvateľov s rómskym materinským jazykom sa v roku 2011 v porovnaní s
výsledkami sčítania pred desiatimi rokmi mierne zvýšil (o 0,5 %). Zvýšil sa aj podiel
obyvateľov, ktorých materinský jazyk sa nepodarilo zistiť; z 1,2%v roku 2001 na 7,5 % v
roku 2011.
OBYVATEĽSTVO PODĽA NAJČASTEJŠIE PODĽA MATERINSKÉHO JAZYKA
Slovenský jazyk ako materinský jazyk si uviedlo najviac obyvateľov v Žilinskom (92,8 %), v
Trenčianskom (91,3 %) a v Bratislavskom kraji (89,7 %).
Maďarský jazyk je materinským jazykom najväčšieho počtu obyvateľov v Nitrianskom (26,6
%), v Trnavskom (22,7 %) a v Banskobystrickom kraji (12,1 %).
Rómsky jazyk si ako materinský jazyk uviedlo najviac obyvateľov s trvalým pobytom v
Prešovskom (7 %), v Košickom (5,9 %) a v Banskobystrickom kraji (1,2 %).
Obyvatelia s rusínskym materinským jazykom majú najvyššie zastúpenie v Prešovskom kraji
(5,9 %). Český jazyk ako materinský jazyk si uviedlo najviac obyvateľov trvalo bývajúcich
v Bratislavskom (1,4 %) a v Trenčianskom kraji (0,8 %).
POUŽÍVANÉHO JAZYKA NA VEREJNOSTI
Najčastejšie používanými jazykmi na verejnosti sú:
slovenský jazyk (80,4 %)
maďarský jazyk (7,3 %)

rómsky jazyk (0,7 %)
rusínsky jazyk (0,5 %)
Vo všetkých krajoch SR sa na verejnosti najviac používa slovenský jazyk.
Slovenský jazyk sa na verejnosti najviac používa v Bratislavskom kraji (91,4 %).
Maďarský jazyk najviac používajú na verejnosti obyvatelia Nitrianskeho kraja (21,6 %) a
Trnavského kraja (19,2 %).
Po rómsky sa najviac hovorí na verejnosti v Košickom kraji (2,1 %) a v Prešovskom kraji (1,8
%),
Po rusínsky sa najviac komunikuje na verejnosti v Prešovskom kraji (2,8%).
OBYVATEĽSTVO PODĽA NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉHO JAZYKA V
DOMÁCNOSTI
Najčastejšie používané jazyky v domácnosti sú:
slovenský jazyk 73,3 %
maďarský jazyk 8,7 %
rómsky jazyk 2,4 %
rusínsky jazyk 0,9 %
Vo všetkých krajoch Slovenska sa v domácnosti najviac používa slovenský jazyk.
Najvyšší podiel obyvateľov používajúcich slovenský jazyk v domácnosti je v Žilinskom kraji
(86,5 %).
Maďarský jazyk v domácnosti používa najviac obyvateľov v Nitrianskom kraji (25,3 %).
V rómskom jazyku (7,6 %) a v rusínskom jazyku (5,6 %) komunikujú v domácnosti najviac
obyvatelia Prešovského kraja.
OBYVATEĽSTVO PODĽA NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA
Najpočetnejšie cirkvi v SR podľa SODB 2011 sú:
Rímskokatolícka cirkev (62 %)
Pri sčítaní 2001 si uviedlo Rímskokatolícku cirkev 68,9 % obyvateľov.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania (5,9 %)
Pri sčítaní 2001 si uviedlo Evanjelickú cirkev a. v. 6,9 % obyvateľov.
Gréckokatolícka cirkev (3,8 %)
Pri sčítaní 2001 si uviedlo Gréckokatolícku cirkev 4,1 % obyvateľov.
Bez vyznania 13,4 %
Pri sčítaní 2001 si uviedlo bez vyznania 13 % obyvateľov.
Počet obyvateľov, ktorí neodpovedali na otázku o náboženskom vyznaní, sa zvýšil z 3 % v
roku 2001 na 10,6 % v roku 2011.
OBYVATEĽSTVO V KRAJOCH PODĽA NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA
Rímskokatolícka cirkev má dominantné postavenie vo všetkých krajoch SR. Najviac
obyvateľov si ju uviedlo v Nitrianskom (70,5 %), v Trnavskom a v Žilinskom kraji (zhodne
70,1 %). Najmenej obyvateľov si pri sčítaní 2011 zapísalo Rímskokatolícku cirkev
v Košickom kraji (51,4 %).
Evanjelická cirkev a. v. – účasť na náboženskom živote alebo vzťah k tejto cirkvi deklarovalo
najviac obyvateľov v Banskobystrickom kraji (10,6 %), v Žilinskom (8,9 %) a v
Trenčianskom kraji (8,1 %).

Evanjelickú cirkev a. v. si uviedlo najmenej obyvateľov v Nitrianskom (2,8 %), v Trnavskom
a Košickom kraji (zhodne 3,7 %).
Gréckokatolícka cirkev má najsilnejšiu pozíciu na východnom Slovensku – v Prešovskom
(14,1 %) a v Košickom kraji (9,5 %).
Najmenej obyvateľov sa k nej prihlásilo v Trnavskom a v Trenčianskom kraji (zhodne 0,2 %).
Najviac obyvateľov bez vyznania je v Bratislavskom (26,8 %), v Banskobystrickom (16,6 %)
a Trenčianskom kraji (15,3 %).
OKRESY SR PODĽA NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA OBYVATEĽOV (1)
Cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v SR mali podľa výsledkov SODB 2011
nasledovné najvyššie zastúpenie v rámci okresov:
 Rímskokatolícka cirkev v okrese Námestovo (95,2%, t. j. 56 680)
 Evanjelická cirkev a. v. v okrese Myjava (50,9 %, t. j. 14 024)
 Gréckokatolícka cirkev v okrese Medzilaborce (50,4 %, t. j. 6 268)
 Reformovaná kresťanská cirkev v okrese Komárno (15,5 %, t. j. 16 121)
 Pravoslávna cirkev v okrese Medzilaborce (27,2 %, t. j. 3 388)
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v okrese Trebišov (1,7 %, t. j. 1 757)
 Evanjelická cirkev metodistická v okrese Rožňava (1 %, t. j. 630)
 Kresťanské zbory v okrese Spišská Nová Ves (0,6 %, t. j. 592)
 Apoštolská cirkev v okrese Košice II (1,2 %, t. j. 962)
 Bratská jednota baptistov v okrese Komárno (0,4 %, t. j. 454)
 Cirkev adventistov siedmeho dňa v okrese Banská Bystrica (0,3 %, t. j. 290)
OKRESY SR PODĽA NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA OBYVATEĽOV (2)
 Cirkev bratská v okrese Levice (0,6 %, t. j. 695)
 Ústredný zväz židovských náboženských obcí v okrese Bratislava I (0,4 %, t. j. 147)
 Starokatolícka cirkev v okrese Košice II (0,2 %, t. j. 121)
 Cirkev československá husitská v okrese Bratislava I (0,1 %, t. j. 48)
 Novoapoštolská cirkev v okrese Bratislava I (0,03 %, t. j 12)
 Bahájske spoločenstvo v okrese Bratislava I (0,06 %, t. j. 23)
 Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v okrese Bratislava I (0,08%, t. j. 30)
Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov bez vyznania bol zaznamenaný v okrese
Bratislava V (32,9 %, t. j. 36 580).
OKRESY SR PODĽA POČÍTAČOVÝCH ZNALOSTÍ OBYVATEĽOV
Ovládanie práce s textom, s tabuľkami, s elektronickou poštou a s internetom deklarovali pri
SODB 2011 najvyššie podiely obyvateľov s trvalým pobytom na území piatich bratislavských
okresov. Z nich okres Bratislava V zaznamenal najvyšší podiel obyvateľov ovládajúcich
prácu s internetom (72,5 %, t. j. 80 576), prácu s textom (70,2 %, t. j. 77 972), prácu s
elektronickou poštou (68,1 %, t. j. 75 658) a prácu s tabuľkami (57,5 %, t. j. 63 909).
Ovládanie všetkých uvedených počítačových znalostí potvrdili pri SODB 2011 najnižšie
podiely obyvateľov v okrese Revúca (prácu s textom 37,8 %, t. j. 15 284, prácu s tabuľkami
29 %, t. j. 11 736, prácu s elektronickou poštou 34,3 %, t. j. 13 852 a s prácu s internetom
41,4 %, t. j. 16 707).
TRENDY VÝVOJA SPOLOČNOSTI ZÁVERY

Počet obyvateľov SR rastie stále pomalším tempom. Pokračuje proces starnutia populácie.
Viac ako polovicu populácie tvoria ženy, ich počet na 1 000 mužov veľmi mierne klesá.
Podiel slobodných obyvateľov zostáva nezmenený, narastá podiel rozvedených.
Zvyšuje sa vzdelanostná úroveň obyvateľstva, rastie podiel obyvateľov s vysokoškolským
vzdelaním.
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Podrobnejšie výsledky nájdete na stránke: www.statistics.sk a www.scitanie2011.sk.

