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PREDSLOV 
 

Vážení čitatelia, 

 

štatistický lexikón obcí je publikácia s dlhoročnou tradíciou. Najstarší úradný Lexikón 

sídiel Uhorska (Lexicon universorum regni Hungriae locorum populosorum)  pochádza z roku 

1773
1
. Lexikón sa historicky vyvíjal a vďaka svojej užitočnosti dokázal „prežiť“ storočia. 

V rôznych časových obdobiach bol a dodnes zostal dôležitým zdrojom štatistických 

informácií v detailnom územnom členení štátu. 

  

Súčasťou najnovšieho Štatistického lexikónu obcí Slovenskej republiky 2011 je zoznam 

obcí, ich častí a základných sídelných jednotiek podľa územnej štruktúry štátu (krajov 

a okresov) platnej k rozhodujúcemu okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov, 21. máju 

2011. Publikácia obsahuje spracované vybrané základné údaje o obyvateľstve, jeho štruktúre, 

ekonomickej aktivite, počte spoločne hospodáriacich domácností, obývaných domoch 

a bytoch. Poskytuje tiež údaje o výmere obcí v hektároch a ich príslušnosti k matričným 

obvodom. 

 

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2011 vychádza v spolupráci so sekciou 

verejnej správy Ministerstva vnútra SR, ktorá zabezpečila porovnanie údajov predložených 

Štatistickým úradom SR so Zoznamom obcí, častí obcí a vojenských obvodov tvoriacich 

jednotlivé okresy tak, aby všetky údaje zodpovedali stavu k požadovanému dátumu 21. máj 

2011. Zoznam základných sídelných jednotiek poskytla v rámci prípravy cenzu v roku 2011 

Slovenská agentúra životného prostredia. 

    

Veríme, že Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2011 sa stane vítaným 

pomocníkom starostov obcí a primátorov miest, ktorí v roku 2011 významne participovali na 

realizácii sčítania obyvateľov, domov a bytov. Lexikón sme zostavovali tak, aby si okrem 

územnej samosprávy našiel uplatnenie aj v štátnej správe, vo výskumnej a pedagogickej praxi 

i v súkromnej sfére.  

 

Prijmite túto publikáciu ako prejav poďakovania za spoluprácu a zároveň ako jeden 

z dôkazov, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov je nenahraditeľným zdrojom údajov 

a informácií, ktoré sú využiteľné nielen v dlhodobom časovom horizonte, ale aj 

v každodennom živote a práci.   

 

 

 

 

 

                                                                                           Ľudmila Benkovičová  

predsedníčka Štatistického úradu SR 

 

 

 

                                                 
1
 Šprocha, B. – Tišliar, P.: Lexikóny obcí pre územie Slovenska I. Vybrané úradné lexikóny z rokov                       

1920 – 2002, s. 8. Bratislava, Infostat 2009. ISBN 978-80-89398-80-9.  

 http://www.infostat.sk/vdc/pdf/LexikonSlovenska.pdf 
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POTVRDENIE  
 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy zabezpečila 

porovnanie údajov predložených Štatistickým úradom SR so Zoznamom obcí, častí obcí 

a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy tak, aby všetky údaje zodpovedali stavu 

k požadovanému termínu 21. máj 2011.  

 

 

 

                                                       Ing. Adrián Jenčo 

                                                            generálny riaditeľ sekcie verejnej správy  

                                                        Ministerstva vnútra SR 
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Údaje v Štatistickom lexikóne obcí Slovenskej republiky 2011 (ďalej „lexikón“) sme 

spracovali z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa vykonalo na celom 

území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Všetky dáta sú publikované podľa územného 

členenia štátu platného k už spomínanému  21. máju 2011, ktorý bol rozhodujúcim okamihom 

sčítania.  

 

Lexikón sa skladá:  

1. zo systematickej časti s názvom Zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek 

podľa krajov a okresov, 

2. z abecednej časti s názvom Abecedný zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných 

jednotiek. 

 

Systematická časť Zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných jednotiek podľa krajov 

a okresov je usporiadaná v súlade so zákonom č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom 

usporiadaní Slovenskej republiky. Územné jednotky sú publikované s úradnými názvami. 

Táto časť lexikónu obsahuje údaje o sídlach matričných úradov a obvodov a výmere obcí 

v hektároch. Poskytuje prehľad o trvalo bývajúcich obyvateľoch podľa pohlavia a vybraných 

vekov, ekonomicky aktívnych obyvateľoch odchádzajúcich za prácou z miesta trvalého 

bydliska a informácie o sektoroch, v ktorých pracujú. Súčasťou systematickej časti lexikónu 

sú aj údaje o počte hospodáriacich domácností a vybrané údaje o obývaných domoch 

a bytoch.   

 

Lexikón ďalej obsahuje: 

 prehľad počtu obyvateľov, domov a bytov v rokoch 1970 – 2011 podľa krajov, okresov 

a miest, 

 celkové údaje o počte obcí, častí obcí, základných sídelných jednotiek a výsledky sčítania 

za jednotlivé kraje a okresy, 

 prehľad zmien v územnom členení, názvoch obcí a ich častiach v období  od  26. mája 

2001 (rozhodujúceho okamihu sčítania 2001) do 21. mája 2011 (rozhodujúceho okamihu 

sčítania 2011). 

  

 

VYSVETLIVKY K JEDNOTLIVÝM ČASTIAM LEXIKÓNU 

 

1. SYSTEMATICKÁ ČASŤ podľa obsahu jednotlivých stĺpcov: 

 

Stĺpec „a“ – Poradové číslo obce  

Zaznamenáva poradové číslo obce v rámci okresu. 

  

Stĺpec „b“ – Obec, časť obce, základná sídelná jednotka  

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci 

osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
2
 Obec je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými 

príjmami. Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť 

o tom možno iba so súhlasom obce a na základe stanoviska obvodného úradu v sídle kraja, 

                                                 
2
 Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. 
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v ktorého územnom obvode sa obec nachádza. Zlúčiť obce alebo rozdeliť obec možno len 

s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí.
3
 

Názvy obcí v lexikóne sú zoradené tak, že na prvom mieste je uvedené okresné mesto a za 

ním nasledujú ostatné obce okresu podľa abecedy. Výnimkou je okres Košice-okolie, ktorého 

okresný úrad sídli v meste Košice. 

Názvy obcí a k nim prislúchajúce dáta sú pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť vyznačené 

v lexikóne tučným písmom. 

 

Časť obce je územná jednotka vytvorená obcou na časti jej územia. Obvykle ju tvorí územie 

bývalej samostatnej obce, ktorá sa zlúčila s pôvodnou obcou, alebo územie inej ucelenej 

súčasti obce. Časť obce má vlastný názov, ale nemusí mať vlastné katastrálne územie. Časť 

obce môže byť trvalo osídlená, alebo ju môže  tvoriť aj neosídlené, resp. prechodne osídlené 

územie, prípadne poľnohospodárska, lesná alebo iná pôda. Časť obce nie je územný ani 

správny celok územia štátu a nie je ani priestorovou jednotkou.
4
 Výnimkou sú mestské časti 

Bratislavy, ktoré sú v lexikóne uvedené ako časti obce Bratislava-hlavné mesto SR, a mestské 

časti Košíc, ktoré sú v lexikóne časťami obce Košice-mesto. 

Názvy častí obcí a k nim prislúchajúce dáta sú pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť vyznačené 

v lexikóne kurzívou. 

 

Základné sídelné jednotky (ďalej „ZSJ“) sú skladobnými časťami sídelných útvarov (obcí 

a ich častí) určenými na priestorovú identifikáciu a sledovanie sociálno-ekonomických 

a územno-technických javov priamo viazaných na osídlenie. Vo vybraných obciach 

mestského charakteru sa ZSJ nazývajú urbanistické obvody. Sú charakteristické zhodným 

funkčným využitím väčšiny objektov prípadne ďalším jednotiacim znakom. V ostatných 

obciach sa ZSJ nazývajú sídelné lokality. V rámci jednej obce je vždy aspoň jedna sídelná 

lokalita. ZSJ tvorili referenčnú bázu na vytvorenie sčítacích obvodov, pretože v rámci 

skladobnosti priestorových jednotiek predstavujú najpodrobnejšiu štruktúru, ktorá vychádza 

zo sídelnej štruktúry územia. 

Územnú prípravu sčítania, t. j. vytvorenie sčítacích obvodov v ZSJ, zabezpečil príslušný 

obvodný úrad podľa metodických pokynov. Lexikón poskytuje prehľad o všetkých ZSJ po 

revízii, vrátane nulových (nenachádzali sa tam objekty, ktoré boli predmetom sčítania).  

Názvy základných sídelných jednotiek a k nim prislúchajúce dáta nemajú v lexikóne 

špecifické značenie. 

 

Stĺpec 1 – kód ZÚJ, ČO, ZSJ 

ZÚJ (základná územná jednotka)  je priestorová jednotka, ktorá sa na výkon štátnej správy 

už ďalej nečlení. Vo všeobecnosti sa pod ZÚJ rozumejú samosprávne obce, vojenské obvody 

a mestské časti v Bratislave a Košiciach. Každá obec v lexikóne  má šesťmiestny kód, pod 

ktorým je v súlade s platným územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky 

evidovaná v štatistickom číselníku obcí
5
. Kód bol prevzatý z Registra priestorových jednotiek, 

ktorý vedie Štatistický úrad SR.  

 

ČO (časti obcí) majú šesťmiestny kód a sú zoradené podľa abecedy.  

                                                 
3
 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zbierka zákonov č. 479/2010, s. 4114, čiastka 184, § 1 (1), § 2 (3), 

§ 2a (1). 

  
4
 Spracované podľa prezentácie Úvod do teórie priestorových jednotiek. Základné pojmy. Zverejnené na 

http://rzsj.enviroportal.sk/priestorov-jednotky-pj. 

 
5
 Vyhláška Štatistického úradu SR č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický 

číselník okresov a štatistický číselník obcí. 
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ZSJ (základná sídelná jednotka) má päťmiestny kód prevzatý z Registra základných 

číselných jednotiek, ktorého správcom je Slovenská agentúra životného prostredia. Za 

päťmiestnym kódom je uvedené jednomiestne kontrolné číslo a jednomiestne poradové číslo 

dielu ZSJ, ak ZSJ zasahuje do viacerých častí obce. 

 

Stĺpec 2 – Matričný úrad, matričný obvod 

Údaje o matričných úradoch a matričných obvodoch sú uvedené podľa stavu 

k rozhodujúcemu okamihu sčítania, 21. máju 2011. Príslušnosť obce k matričnému úradu 

a matričnému obvodu je uvedená v riadku pri názve obce. 

Písmeno „m“ poskytuje informáciu, že obec/mesto je sídlom matričného úradu. Iná obec 

patriaca do toho istého matričného obvodu je označená poradovým číslom obce poverenej 

vedením matriky (sídla matričného úradu). 

 

Stĺpec 3 – Výmera obce v ha 

Celková výmera jednotlivých obcí je uvedená v hektároch. Údaje boli prevzaté z Úradu 

geodézie, kartografie a katastra SR.  

 

Stĺpce 4 – 7  Obyvateľstvo trvalo bývajúce 

Trvalý pobyt je miesto stáleho bydliska obyvateľa, t. j. obec, v ktorej sa občan SR, resp. 

cudzinec zdržiava na základe úradnej  registrácie, čiže prihlásenia sa  na trvalý pobyt (zákon 

č. 500/2004 Z. z. a zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

 

Stĺpec 4 – Obyvateľstvo trvalo bývajúce spolu  

Počet obyvateľov, ktorí mali k rozhodujúcemu okamihu sčítania (k 21. máju 2011) trvalý 

pobyt na danom území.   

 

Stĺpec 5 – Obyvateľstvo trvalo bývajúce ženy  

Počet žien z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov na danom území k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania (k 21. máju 2011). 

 

Stĺpec 6 – Obyvateľstvo trvalo bývajúce v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) 

Predproduktívny vek  je vek, v ktorom obyvateľstvo ešte nie je ekonomicky aktívne. 

Podkladom na spracovanie boli údaje o dokončenom veku obyvateľov k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania 2011. 

 

Stĺpec 7 – Obyvateľstvo trvalo bývajúce v poproduktívnom veku (65+) 

Poproduktívny vek je vek, v ktorom väčšina obyvateľstva už nie je ekonomicky aktívna. 

Podkladom na spracovanie boli údaje o dokončenom veku obyvateľov k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania 2011.   

 

Stĺpce 8 – 12 Obyvateľstvo trvalo bývajúce ekonomicky aktívne 

Ekonomická aktivita je údaj o postavení obyvateľa na trhu práce k rozhodujúcemu okamihu 

sčítania. Za ekonomicky aktívnych sa v roku 2011 považovali obyvatelia, ktorí boli k 21. máju 

2011 pracujúci (okrem dôchodcov), pracujúci dôchodcovia, nezamestnaní a osoby na 

materskej dovolenke.   

 

Pracujúci (okrem dôchodcov)   

Do tejto skupiny patrili obyvatelia 16-roční a starší, ktorí boli k rozhodujúcemu okamihu 

sčítania zamestnaní, alebo vykonávali podnikateľskú činnosť bez ohľadu na dočasnú 

neprítomnosť v zamestnaní z dôvodu dočasnej práceneschopnosti alebo dovolenky 
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a nepoberali starobný, predčasný starobný, invalidný ani výsluhový dôchodok. Za pracujúcich 

na účely sčítania sa považovali aj obyvatelia zamestnaní na dohodu o vykonaní práce a na 

dohodu o pracovnej činnosti. Nepatrili sem študenti denného štúdia stredných a vysokých škôl 

zamestnaní na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (brigáda). 

Do skupiny pracujúcich boli zaradení aj podnikatelia so zamestnancami, resp. bez 

zamestnancov, taktiež vypomáhajúci členovia domácností v rodinných podnikoch, osoby vo 

väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody, ak ich pracovný pomer trval.  

Pracujúci dôchodcovia 

Do tejto skupiny patrili obyvatelia poberajúci starobný, predčasný starobný, invalidný alebo 

výsluhový dôchodok, ktorí boli k rozhodujúcemu okamihu sčítania zamestnaní, alebo 

vykonávali podnikateľskú činnosť. Pracujúcim dôchodcom bol aj dôchodca zamestnaný na 

základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti. 

Nezamestnaní  

Do tejto skupiny patrili obyvatelia 16-roční a starší, ktorí boli k rozhodujúcemu okamihu 

sčítania bez práce a prácu si aktívne hľadali bez ohľadu na to, či sa nachádzali alebo 

nenachádzali v evidencii uchádzačov o zamestnanie.  

Osoby na materskej dovolenke  

Do tejto skupiny patrili obyvatelia na materskej dovolenke, ak ich pracovný pomer trval.  Za 

osobu na materskej dovolenke na účely sčítania sa nepovažovala osoba na materskej 

dovolenke, ktorá nikdy nebola zamestnaná, prípadne sa jej pracovný pomer alebo iný 

pracovnoprávny vzťah skončil.  

 

Stĺpec 9 – Obyvateľstvo trvalo bývajúce ekonomicky aktívne odchádzajúce za prácou 

Údaje o spôsobe dopravy do zamestnania poskytovali z ekonomicky aktívnych obyvateľov 

pracujúci a pracujúci dôchodcovia (ak bolo miesto výkonu ich zamestnania iné ako miesto ich 

trvalého bydliska). Údaje v lexikóne o obyvateľoch odchádzajúcich za prácou boli spracované 

ako súčet pracujúcich a pracujúcich dôchodcov, ktorí pri sčítaní uviedli, že z miesta trvalého 

bydliska dochádzajú do zamestnania denne alebo inak ako denne.   

 

Stĺpec 10 – Obyvateľstvo trvalo bývajúce ekonomicky aktívne pracujúce v primárnom 

sektore 

Primárny sektor sa vo všeobecnosti považuje za najvýznamnejší sektor ekonomiky. Tvoria ho 

odvetvia produkujúce základné suroviny a materiály (poľnohospodárstvo, lesné a vodné 

hospodárstvo, ťažobný a energetický priemysel). Údaje v lexikóne za osoby ekonomicky 

aktívne pracujúce v primárnom sektore sú súčtom trvalo bývajúcich ekonomicky aktívnych 

obyvateľov, ktorých odvetvím ekonomickej činnosti v súlade s klasifikáciou hospodárskych 

činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 2) bolo poľnohospodárstvo, lesníctvo 

a rybolov a ťažba a dobývanie (A – B). 

 

Stĺpec 11 – Obyvateľstvo trvalo bývajúce ekonomicky aktívne pracujúce v sekundárnom 

sektore 

Sekundárny sektor nadväzuje na primárny sektor. Skladá sa z odvetví spracovateľského 

priemyslu (chemický, textilný, drevospracujúci, potravinársky, hutnícky, strojársky a pod.) 

a stavebníctva. Údaje v lexikóne za osoby ekonomicky aktívne pracujúce v sekundárnom 

sektore sú súčtom trvalo bývajúcich ekonomicky aktívnych obyvateľov, ktorých odvetvím 

ekonomickej činnosti v súlade s klasifikáciou hospodárskych činností v Európskom 

spoločenstve (NACE Rev. 2) bola priemyselná výroba, dodávka elektriny, plynu, pary 

a studeného vzduchu a stavebníctvo (C – F). 
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Stĺpec 12 – Obyvateľstvo trvalo bývajúce ekonomicky aktívne pracujúce v terciárnom 

sektore 

Terciárny sektor je najrýchlejšie sa rozvíjajúci sektor, jeho súčasťou sú služby, doprava, spoje 

a obchod. Údaje v lexikóne za osoby ekonomicky aktívne pracujúce v terciárnom sektore sú 

súčtom trvalo bývajúcich ekonomicky aktívnych obyvateľov, ktorých odvetvím ekonomickej 

činnosti v súlade s klasifikáciou hospodárskych činnosti v Európskom spoločenstve (NACE 

Rev. 2) boli veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, doprava 

a skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby, informácie a komunikácia, finančné 

a poisťovacie činnosti, činnosti v oblasti nehnuteľností, odborné, vedecké a technické 

testovanie a analýzy, administratívne a podporné služby, verejná správa o obrana; povinné 

sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc, umenie, zábava 

a rekreácia, ostatné činnosti, činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované 

činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie, činnosti extrateritoriálnych 

organizácií a združení (G – U). 

 

Stĺpec 13 – Hospodáriace domácnosti 

Hospodáriacu domácnosť tvoria osoby, ktoré spoločne bývajú v jednom byte a spoločne 

hradia prevažnú časť hlavných výdavkov domácnosti (výdavky za používanie bytu, stravu, 

údržbu bytu alebo domu, výdavky na kúrenie, elektrinu, plyn a iné). Výška spoločného krytia 

nákladov na domácnosť nerozhoduje.  

Hospodáriace domácnosti boli vytvorené podľa miesta sčítania z dôvodu zachovania 

kompletnosti rodinných alebo iných vzťahov a väzieb v rámci jednej hospodáriacej 

domácnosti. 

Miesto sčítania je  obec, v ktorej sa obyvateľ sčítal. Môže, ale nemusí byť totožné s miestom 

trvalého  bydliska obyvateľa.  

 

Stĺpec 14 – Obývané byty spolu 
Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do 

funkčného celku s vlastným uzavretím určený na trvalé bývanie. Byt má mať východ na 

spoločnú chodbu, schodisko, ulicu, dvor alebo do iných priestorov. Za byty na účely sčítania 

sa považovali aj obytné miestnosti v slobodárňach, penziónoch, domoch hotelového typu, 

domoch opatrovateľskej starostlivosti a pod., ak plnili funkciu trvalého ubytovania na základe 

výmeru vydaného obecným/mestským/miestnym úradom alebo ním poverenou bytovou 

správou a boli zameniteľné za inú bytovú jednotku. 

Za obývaný sa považoval taký byt, v ktorom sa zdržiaval aspoň jeden používateľ väčšiu časť 

roka, ale aj byt, ktorého používateľ bol dočasne neprítomný. 

 

Stĺpec 15 – Obývané byty v rodinných domoch 

Rodinný dom je budova určená na bývanie; môže mať najviac tri samostatné byty, najviac dve 

nadzemné podlažia a podkrovie. Pri sčítaní 2011 sa rozlišovalo, či ide o: 

 samostatný (rodinný dom, ktorý neprilieha žiadnou časťou obvodového múru k susednému 

domu, ani netvorí jeho časť), 

 dvojdom (rodinný dom, ktorý má spoločnú časť obvodového múru so susedným rodinným 

domom), 

 radový (dom, ktorý sa skladá aspoň z troch rodinných domov, ktoré priliehajú k sebe 

časťou obvodového múru; za radový dom sa považoval aj dom terasový, ktorý bol 

usporiadaný tak, že strecha jedného z priliehajúcich rodinných domov bola zároveň terasou 

domu nad ním). 
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Obývané byty v rodinných domoch sú byty v domoch zodpovedajúcich charakteristikám 

rodinných domov, ktoré mali väčšiu časť roka aspoň jedného používateľa, ale aj byty 

v rodinných domoch, ktorých používateľ bol  dočasne neprítomný.   

 

Stĺpec 16 – Obývané domy 

Za domy na účely sčítania sa považovali všetky budovy určené na bývanie (vrátane 

neobývaných budov) označené súpisným číslom a ďalšie objekty, v ktorých niekto býval 

alebo v nich v rozhodujúcom okamihu sčítania prenocoval, okrem zastupiteľských úradov 

cudzích štátov. 

Dom bol obývaný, ak sa v ňom nachádzal aspoň jeden obývaný byt alebo v ňom bolo 

umiestnené zariadenie na hromadné ubytovanie osôb aspoň s jednou bývajúcou osobou.  

 

2. ABECEDNÁ ČASŤ 

 

Abecedná časť lexikónu s názvom Abecedný zoznam obcí, častí obcí a základných sídelných 

jednotiek obsahuje názvy obcí, ich častí a základných sídelných jednotiek usporiadané 

v abecednom poradí. Pri obciach je v zátvorke uvedená príslušnosť k okresu, pri častiach 

obcí a základných sídelných jednotkách je za názvom v zátvorke uvedená príslušnosť k okresu 

a obci. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

  


