
                      
Miletičova 3, 824 67  Bratislava 
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Harmonizácia údajov o počte obyvateľov v obciach 

Slovenskej republiky 
 
 
 

(1)  Úvodné ustanovenie 
Tento metodický list vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe 
Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 
2020, strategický cieľ č. 2: Harmonizovať údaje o počte obyvateľov v rôznych 
zdrojoch. 
 
(2) Harmonizácia údajov o počte obyvateľov 
Počty obyvateľoch v dátových zdrojoch o obyvateľstve (ŠÚ SR, RFO, obecné 
evidencie) sa rôznia, viď ďalší ods. (3). Pre výkon štátnej a verejnej správy sú 
záväzné údaje ŠÚ SR.1 Registre všeobecne neboli budované na spracovávanie 
štatistických údajov, ale súčasné trendy spejú k využívaniu registrov i na štatistické 
účely. Rovnako obce si vplyvom informatizácie spoločnosti budujú funkčné 
informačné systémy. To je dôvod, aby sa údaje o obyvateľstve v rôznych zdrojoch 
v maximálnej možnej miere harmonizovali. Nadchádzajúce sčítanie je mimoriadnou 
príležitosťou pre tento proces. 
 
Štatistický úrad SR preto iniciuje túto aktivitu a ponúka obciam spolu s Ministerstvom 
vnútra SR asistenciu.  
 
Postup harmonizácie 
Každej obci na Slovensku sa doručí oslovovací list ŠÚ SR a Metodický list ŠÚ SR 
ako ponuka k harmonizácii údajov o počte obyvateľov. 
 
Harmonizácia má 5 fáz: 

1. Obec vykoná kontrolu počtu obyvateľov zverejnených vo verejnej databáze 
DATAcube Štatistického úradu SR oproti svojej obecnej evidencii. 

2. Obec požiada Štatistický úrad SR o poskytnutie súboru dát, v ktorom sú 
porovnané údaje o trvalo bývajúcich obyvateľoch obce z Registra fyzických 
osôb (MV SR) s údajmi Demografickej bilancie (ŠÚ SR).  

3. Štatistický úrad SR poskytne súbor dát, v ktorom sú porovnané údaje o trvalo 
bývajúcich obyvateľoch obce z RFO s údajmi Demografickej bilancie. 

4. Obec analyzuje údaje poskytnutého súboru vo vzťahu k obecnej evidencii. 
5. Obec v spolupráci so Štatistickým úradom SR a Ministerstvom vnútra SR 

opraví v prípade možnosti vzniknuté rozdiely.  

                                                           
1 Napr. Zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
 



 
 

Ad 1.) kontrola údajov o počte obyvateľov 
Štatistický úrad SR zverejňuje údaje vo verejnej databáze DATAcube. Demografické 
údaje o počte obyvateľov sú dostupné na webovej stránke: Prehľad stavu a pohybu 
obyvateľstva – Obce (Obrázok 1). 
V predmetnej dátovej kocke je možné zvoliť, okrem počtu obyvateľov, zobrazenie 
údajov o narodených, zomretých, prisťahovaných, vysťahovaných (Obrázok 2) a tak 
skontrolovať úplnosť odoslaných štatistických hlásení Štatistickému úradu SR 
o demografických javoch  ako sú narodenia, úmrtia a sťahovania za každý 
referenčný rok od sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. 
 
Obrázok 1 

 
 
 
Obrázok 2 

 
 
 
 
Ad 2.) žiadosť obce o poskytnutie súboru dát 
V prípade zistenia nezrovnalostí v počtoch obyvateľstva, resp. počtoch konkrétnych 
demografických javov môže obec poslať žiadosť na Štatistický úrad SR o poskytnutie 
súboru údajov, v ktorom sú porovnané údaje o trvalo bývajúcich obyvateľoch obce 
z RFO s údajmi Demografickej bilancie ŠÚ SR. Žiadosť postačuje poslať 
elektronicky. 
 
Kontaktná adresa pre vyžiadanie súboru: harmonizacia@statistics.sk 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7010rr/Preh%C4%BEad%20stavu%20a%20pohybu%20obyvate%C4%BEstva%20-%20obce%20%5Bom7010rr%5D
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7010rr/Preh%C4%BEad%20stavu%20a%20pohybu%20obyvate%C4%BEstva%20-%20obce%20%5Bom7010rr%5D


 
 

Ad 3) poskytnutie súboru dát Štatistickým úradom 
Po prijatí žiadosti následne ŠÚ SR doručí obci súbor na externom médiu. Pre 
zabezpečenie ochrany údajov bude súbor s dátami na médiu zaheslovaný 
a heslo pre sprístupnenie údajov obci poskytnuté telefonicky. Na externom 
médiu bude meno kontaktnej osoby, ktorá môže heslo poskytnúť. 
 
Popis súboru údajov o počtoch obyvateľstva v obciach pre účely harmonizácie, ktoré 
bude poskytovať obciam ŠÚ SR 
 Súbor vznikol prepojením dvoch základných databáz o obyvateľoch s trvalým 
pobytom v SR, a to databázy Demografická Bilancia, ktorá obsahovala 5 450 421 
záznamov, databázy RFO obsahujúcej 5 610 425 záznamov. Referenčný dátum 
oboch databáz je 31. 12. 2018. 
Z dôvodu absencie jednoznačného identifikátora v obidvoch databázach boli na 
prepojenie databáz vytvorené identifikátory (ďalej len „ID“). Každému záznamu 
o obyvateľovi bol priradený ID, v oboch databázach. 
 
Tabuľka 1 Identifikátory pre účely prepojenia dátových zdrojov (ID) 
Typ ID Premenné, použité na vytvorenie ID Príklad daného ID 
ID1 dátum narodenia, pohlavie, obec trvalého pobytu, poradové číslo ID 0101195015299471 
ID2 vek osoby, pohlavie, obec trvalého pobytu, poradové číslo ID 6825299471 

 
Prepojenie databáz sa realizovalo v dvoch krokoch: 
- Krok 1 –  prepojenie databáz cez identifikátor ID1, 
- Krok 2 – prepojenie databáz cez identifikátor ID2, prepájali sa iba tie záznamy, 

ktoré sa neprepojili v Kroku 1. 
 
 Výsledný prepojený súbor obsahuje 3 typy údajov pre každú obec: 
- údaje o obyvateľoch, ktorí sa nachádzajú v RFO aj v Demografickej bilancii, 
- údaje, ktoré sa nachádzajú len v Demografickej bilancii, 
- údaje, ktoré sa nachádzajú len v RFO. 

 
 Súbor obsahuje 11 položiek pre každú obec: 
- Stĺpec A OBEC_TP_BIL   obec trvalého pobytu osoby podľa údajov ŠÚ SR 
- Stĺpec B POHLAVIE_BIL  pohlavie osoby podľa údajov ŠÚ SR 
- Stĺpec C DAT_NAR_BIL  dátum narodenia osoby podľa údajov ŠÚ SR 
- Stĺpec D VEK_BIL  vek osoby podľa údajov ŠÚ SR 
- Stĺpec E RC_RFO  rodné číslo osoby podľa  údajov RFO 
- Stĺpec F OBEC_TP_RFO obec trvalého pobytu osoby podľa  údajov RFO 
- Stĺpec G POHLAVIE_RFO  pohlavie osoby podľa  údajov RFO 
- Stĺpec H DAT_NAR_RFO dátum narodenia osoby podľa  údajov RFO 
- Stĺpec I VEK_RFO  vek osoby podľa  údajov RFO 
- Stĺpec J ID   identifikátor prepojenia záznamu 
- Stĺpec K KOD_OBCE  položka pre potreby exportu obsahujúca kód obce  
 
Identifikátor prepojenia záznamu (ID) má 4 kategórie:  
- ID1 znamená, že záznam sa prepojil v prvom kroku prepájania, tzn. cez 

identifikátor ID1.  
- ID2 znamená, že záznam sa prepojil v druhom kroku prepájania, tzn. cez 

identifikátor ID2. 
- N1 znamená neprepojený záznam, ktorý sa nachádza len v Demografickej bilancii. 
- N2 znamená neprepojený záznam, ktorý sa nachádza len v RFO.  



 
 

 V súvislosti s procesom prepájania je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že 
vzhľadom na chýbajúci jednoznačný identifikátor v oboch databázach má proces 
prepájania dát pravdepodobnostný charakter, tzn. prepojili sa záznamy 
o obyvateľoch v prvom prípade s rovnakým dátumom narodenia, pohlavím a obcou 
trvalého bydliska, v druhom prípade s rovnakým vekom, pohlavím a obcou trvalého 
bydliska, tzn. v prípade, že v jednej obci žijú 2 osoby s rovnakým dátumom 
narodenia a pohlavím nie je možné každú z nich jednoznačne prepojiť v rámci 
používaných dátových zdrojov. 
 
 Zo súboru boli vytvorené podsúbory –  pre každú obec samostatný, 
obsahujúci údaje len o jej obyvateľoch. 

 
 Súbor je vo formáte „.xlsx“. 
 
 
 
Ad 4.) Analýza vzniknutých rozdielov obcou 
Obec môže na základe doručeného súboru skontrolovať záznamy o svojich 
obyvateľoch a analyzovať vzniknuté rozdiely.  
Všeobecne možno chyby rozdeliť do 3 skupín: 
- neúplnosť sčítania, tzn. nesplnenie si zákonnej povinnosti osoby sčítať sa, 
- nedostatočná deregistrácia v Registri obyvateľov ako zdrojovom registri RFO 

(najmä vysťahovaní do zahraničia), 
- neplnenie si spravodajskej povinnosti voči ŠÚ SR hláseniami radu OBYV. 
 
Najväčší dôraz je potrebné  klásť na kontrolu neprepojených záznamov 
(označené ako „N1“ a „N2“). Neprepojené záznamy indikujú chyby v bilancovaní 
počtu obyvateľstva danej obce. 
 
Obrázok 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ad 5.) Možné opravy pre účely harmonizácie údajov počte obyvateľov v obci 
 
 
Tabuľka 2   
Zdrojové databázy, možné príčiny chýb o počte obyvateľov v obciach 
a možnosti ich odstránenia 
 
Zdrojová databáza  Príčina nesúladu Riešenie 

 SODB 2011 
 
Nesčítaní obyvatelia, ktorí mali v obci 
pobyt. 
 

Nie je možné korigovať. 

 SODB 2011 Sčítaní obyvatelia, ktorí už nemali 
v obci pobyt. 

 
V zásade nie je možné korigovať. 
Ale ak má obec informáciu, kam sa 
obyvateľ vysťahoval, je možné 
v spolupráci s MV SR/ŠÚ SR overiť, či je 
informácia pravdivá a následne sa vyplní 
hlásenie o sťahovaní OBY5-12. 
 

   

Demografická bilancia 

 
Narodení - nezaslané hlásenia 
o narodení ŠÚ SR matrikou  
 
Narodení - nezaslané hlásenia 
o narodení ŠÚ SR obcou, ak došlo 
k narodeniu doma, nie v pôrodnici.  
 

Poslať hlásenia OBYV2-12 dodatočne. 
 

Demografická bilancia 

 
Zomretí - nezaslané hlásenia o úmrtí 
ŠÚ SR matrikou.  
 
Zomretí – vyhlásení za mŕtveho. 
 

Poslať hlásenia OBYV3-12 dodatočne. 
Poskytnúť doklad o vyhlásení za mŕtveho 
a vypísať a doručiť OBYV 3-12. 

Demografická bilancia  
 
Prisťahovaní - nezaslané hlásenia 
o sťahovaní ŠÚ SR obcou  
 

Poslať hlásenia OBYV5-12 dodatočne. 
 

   

 RFO 

 
Narodení - nezapísaní matrikou do 
Registra obyvateľov, vplyvom zlyhania 
ľudského faktora. 
 
Narodení – nezapísaní do Registra 
obyvateľov, obcou najmä ak došlo 
k narodeniu doma, nie v pôrodnici.  
 
Narodení – nezapísaní do registra 
obyvateľov, najmä narodení obyvatelia 
pred začatím budovania Registra 
obyvateľov. 
 

Zapísať do CISMA2 na základe 
oficiálneho matričného dokumentu 
(Rodný list, Kniha narodených,...) 
v spolupráci so správcom CISMA. 

                                                           
2 CISMA – Centrálny informačný systém matričných udalostí, po zápise do CISMA za zmena prejaví 
v Registri obyvateľov (REGOB) a  následne sa premietne i do Registra fyzických osôb (RFO), pretože 
REGOB je jedným  zo zdrojových registrov RFO. 



 
 

Zdrojová databáza  Príčina nesúladu Riešenie 

RFO 

 
Zomretí - nezapísaní matrikou do 
Registra obyvateľov, vplyvom zlyhania 
ľudského faktora. 
 
Zomretí - nezapísaní do Registra 
obyvateľov, najmä zomretí obyvatelia 
pred začatím budovania Registra 
obyvateľov. 
 
Zomretí - nezapísaní do Registra 
obyvateľov, najmä zomretí obyvatelia 
narodení pred 100 a viac rokmi. 
 

Zapísať do CISMA2 na základe 
oficiálneho matričného dokumentu 
(Kniha úmrtí, Vyhlásenie za mŕtveho,...) 
v spolupráci so správcom CISMA. 

 RFO 
Vysťahovaní do zahraničia - 
nezaevidovanie obcou do Registra 
obyvateľov 

Zapísať do CO3 na základe 
Odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu, 
prípadne ak  obec nie je pripojená na CO 
zapísať do Registra obyvateľov 
prostredníctvom OR PZ na základe 
Oznámenia o zmene trvalého pobytu pre 
REGOB 

   

 Obecná evidencia 
 
Narodení - nezaevidovanie obcou do 
svojej evidencie. 
 

 Upraviť obecnú evidenciu. 

 Obecná evidencia 

 
Zomretí - nezaevidovanie úmrtia obcou 
do svojej evidencie, najmä ak došlo 
k úmrtiu v zahraničí. 
 

 Upraviť obecnú evidenciu. 

 Obecná evidencia 

 
Prisťahovaní - nezaevidovanie do 
svojej evidencie, najmä ak ide 
o prisťahovanie (prihlásenie na pobyt) 
dieťaťa narodeného v zahraničí matke 
s trvalým pobytom v danej obci. 
 
Prisťahovaní - nezaevidovanie do 
svojej evidencie, ak ide o cudzinca 
a hlásenia malo poslať oddelenie 
cudzineckej polície Policajného zboru. 
 
Vysťahovaní - nezaslané hlásenia 
z obce prisťahovania do obce 
vysťahovania alebo nezaevidovanie 
obcou do svojej evidencie. 
 

 Upraviť obecnú evidenciu. 

 
 
Kontaktné osoby ŠÚ SR pre konzultácie: 
Ing. Neonila Foltánová (ŠÚ SR) l tel.: +421 2 50236 771 l  e-mail: Neonila.Foltanova@statistics.sk 
Mgr. Martin Kočiš (ŠÚ SR) l tel.: +421 2 50236 771 l  e-mail: Martin.Kocis@statistics.sk 

Ing. Veronika Krišková (ŠÚ SR) l tel.: +421 2 50236 769 l  e-mail: Veronika.Kriskova@statistics.sk 
 
 

mailto:Neonila.Foltanova@statistics.sk
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(3)  Zdroje údajov o počte obyvateľov v obciach pre účely harmonizácie 
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov poskytuje údaje o stave a štruktúrach 
obyvateľstva k určitému okamihu v 10-ročných intervaloch. Sčítanie obyvateľov 
zabezpečuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej aj „ŠÚ SR“). Výsledky 
sčítania obyvateľstva sú definitívne a nemenné. 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike (ďalej aj 
„SR“) nadviaže na dlhú históriu cenzov na jej území, je však založené na novom 
koncepte. Pôjde o integrované sčítanie, ktoré je kombináciou administratívnych 
zdrojov údajov a údajov získaných priamo od obyvateľov.  
Opora v legislatíve:  
Pre účely každého sčítania sa v SR štandardne pripravuje osobitný zákon  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov 
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov3 
Návrh Zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
 
Demografická štatistika 
Demografická štatistika poskytuje záväzné údaje o počte obyvateľov v obciach SR. 
Základom pre určovanie počtu obyvateľov sú údaje z realizovaného sčítania 
obyvateľov, domov a bytov a nasledujúcich desať rokov každoročná bilancia počtu 
obyvateľov na základe dát z pravidelného zisťovania demografickej štatistiky 
o prirodzenom pohybe (narodení, zomretí) a mechanickom pohybe obyvateľstva 
(prisťahovaní, vysťahovaní). Zisťovanie zabezpečuje Štatistický úrad SR hláseniami 
radu OBYV. 
Referenčné obdobie pre bilancovanie stavu obyvateľstva 
Za referenčný obdobie sa považuje obdobie kalendárneho roka od 1.1. (00:00 hod) 
do 31.12. (24:00 hod) 
Proces bilancie obyvateľstva v referenčnom roku: 
stav obyvateľov k 31. 12. = stav obyvateľov k 1. 1. + počet narodených (od 1.1. do 
31.12.) – počet zomretých (od 1.1. do 31.12.) + počet prisťahovaných (od 1.1. do 
31.12.) – počet vysťahovaných (od 1.1. do 31.12.) 
Opora v legislatíve:  
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program 
štátnych štatistických zisťovaní  
Zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Register fyzických osôb 
Register fyzických osôb (ďalej aj „RFO“) je základný register verejnej správy, ktorý 
obsahuje súbor údajov o fyzických osobách. Správcom RFO je Ministerstvo vnútra 
SR. Zdrojovými evidenciami RFO sú produkčné databázy viacerých informačných 

                                                           
3 ,,§ 15 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
(1) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „sčítanie obyvateľov“) je osobitným druhom štatistického 
zisťovania vykonávaným úradom, ktoré je súčasťou štátnej štatistiky a ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania 
upravuje osobitný predpis.4) 
(2) Na účely prípravy a vykonania sčítania obyvateľov úrad využíva aj údaje z administratívnych zdrojov podľa 
§ 13.“ 



 
 

systémov: Centrálna ohlasovňa, Register obyvateľov, Evidencia cudzincov, Matričná 
agenda, Štátno-občianska agenda, Správne agendy. 
Údaje o fyzických osobách vedené v RFO sa považujú za úplné a zodpovedajúce 
skutočnosti, kým nie je preukázaný opak.  
RFO obsahuje údaje o občanoch s trvalým pobytom na území SR, o občanoch, ktorí 
nemajú trvalý pobyt na území SR, o cudzincoch prihlásených na pobyt na území 
SR, o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území SR, o cudzincoch bez pobytu 
na území SR evidovaných v informačných systémoch vedených podľa osobitného 
predpisu.  
Opora v legislatíve:  
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle 
 
Obecné evidencie 
Obecné evidencie o obyvateľstve sú tvorené čiastkovými evidenciami a pre účely 
harmonizácie počtu obyvateľov ide o:  

a) matriky  
Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, 
uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR, a štátnych občanov SR, ktorí sa 
narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Matriku tvorí kniha 
narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie 
osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie spoločne pre územný obvod 
matričného úradu. Územné obvody matričných úradov ustanovuje všeobecne 
záväzný právny predpis, ktorý vydáva Ministerstvo vnútra SR.  
Matrika je, o. i., povinná zasielať vyplnené štatistické hlásenia o narodení (OBYV2-
12), sobáši (OBYV1-12) a úmrtí (OBYV3-12) ŠÚ SR. 

b) ohlasovne pobytu 
Občan hlási miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obci, v hl. meste SR 
Bratislave a v meste Košice hlási tieto údaje mestskej časti a vo vojenskom obvode 
príslušnému úradu. Pobytom sa na účely evidencie pobytu občanov rozumie trvalý 
pobyt a prechodný pobyt. Ohlasovňa pobytu je, o. i., povinná zaslať vyplnený 
odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto 
trvalého pobytu a ŠÚ SR hlásenie o sťahovaní (OBYV5-12).  
Cudzinec hlási miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu oddeleniam cudzineckej 
polície Policajného zboru SR. 
Opora v legislatíve:  
Zákon č. 154/1994 Z.Z. o matrikách v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Obecné evidencie nemajú povinnosť zo zákona spracovávať a viesť údaje o počte 
obyvateľov v danej obci. 
 

S úctou 
 

    Ľudmila Ivančíková 
generálna riaditeľka sekcie 

sociálnych štatistík a demografie 


