
Prehľad zverejnených multidimenzionálnych tabuliek s výsledkami Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov 2011 podľa tematických oblastí a dostupných 
územných štruktúr 

Por. č.  Názov tabuľky 

SR, oblasti, kraje, okresy, obce 

TAB. 111  Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia a miesta narodenia 

TAB. 113  Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, veku a pohlavia 

TAB. 114  Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku 

TAB. 115  Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti 

TAB. 116  
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania            
a odvetvia ekonomickej činnosti  

TAB. 117  Obyvateľstvo podľa pohlavia a stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

TAB. 118  Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania 

TAB. 119  Obyvateľstvo podľa pohlavia a materinského jazyka 

SR, oblasti, kraje, okresy 

TAB. 150  Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a jednotiek veku 

TAB. 151 Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a roku narodenia 

TAB. 152  Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, jednotiek veku a pohlavia 

TAB. 153  
Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia a päťročných vekových 
skupín na 1 000 obyvateľov 

TAB. 155A Obyvateľstvo podľa národnosti, pohlavia a päťročných vekových skupín 

TAB. 155B Obyvateľstvo podľa národnosti, pohlavia a päťročných vekových skupín 

TAB. 156  Obyvateľstvo podľa národnosti, materinského jazyka a pohlavia 

TAB. 157A 
Obyvateľstvo podľa národnosti, stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, súčasnej 
ekonomickej aktivity, postavenia v zamestnaní, odvetvia ekonomickej činnosti             
a pohlavia 

TAB. 157B 
Obyvateľstvo podľa národnosti, stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, súčasnej 
ekonomickej aktivity, postavenia v zamestnaní, odvetvia ekonomickej činnosti             
a pohlavia 

TAB. 159  Obyvateľstvo podľa vekových skupín, pohlavia a náboženského vyznania 

TAB. 160  
Obyvateľstvo podľa pohlavia, vekových skupín a miesta bydliska matky v čase 
narodenia obyvateľa 

TAB. 161  
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, pohlavia                
a päťročných vekových skupín 

TAB. 162  
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, súčasnej 
ekonomickej aktivity a stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

TAB. 163 
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa súčasnej ekonomickej aktivity, postavenia     
v zamestnaní, triedy zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti a pohlavia 

TAB. 164 
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, vekových skupín a skupín 
zamestnaní 

TAB. 165  
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa päťročných vekových skupín, podľa odvetvia 
ekonomickej činnosti a pohlavia 

TAB. 166  
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa päťročných vekových skupín, pohlavia           
a zamestnania 

TAB. 167  
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, 
pohlavia a zamestnania 

TAB. 168  Vydaté ženy podľa počtu živonarodených detí a päťročných vekových skupín žien 

TAB. 170  
Vydaté ženy podľa veku, postavenia v zamestnaní, dĺžky trvania manželstva a počtu 
všetkých živonarodených detí 



TAB. 174  
Obyvateľstvo 15-ročné a staršie podľa päťročných vekových skupín, stupňa 
najvyššieho dosiahnutého vzdelania a pohlavia 

TAB. 175  
Obyvateľstvo 15-ročné a staršie podľa päťročných vekových skupín, stupňa 
najvyššieho dosiahnutého vzdelania a pohlavia na 1 000 obyvateľov 

 


