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Polohopis (6)
1. Administratívne hranice (5)
 Štátna hranica SR
 Hranica krajov SR
 Hranica okresov SR
 Hranica obcí SR
 Hranica základných sídelných jednotiek SR
Názvoslovie (1)
1. Názvoslovie
 Názvoslovie
Demografia (57)
1. Zomrelí (27)
 Novorodenecká úmrtnosť v rokoch 2008 až 2013 za kraje
 Novorodenecká úmrtnosť v rokoch 2008 až 2013 za okresy
 Novorodenecká úmrtnosť v rokoch 2008 až 2013 za obce
 Novorodenecká úmrtnosť v roku 2007 za kraje
 Novorodenecká úmrtnosť v roku 2007 za okresy
 Novorodenecká úmrtnosť v roku 2007 za obce
 Dojčenská úmrtnosť v rokoch 2008 až 2013 za kraje
 Dojčenská úmrtnosť v rokoch 2008 až 2013 za okresy
 Dojčenská úmrtnosť v rokoch 2008 až 2013 za obce
 Dojčenská úmrtnosť v roku 2007 za kraje
 Dojčenská úmrtnosť v roku 2007 za okresy
 Dojčenská úmrtnosť v roku 2007 za obce
 Príčiny smrti detí do 1 roku v rokoch 2008 až 2013 za kraje
 Príčiny smrti detí do 1 roku v rokoch 2008 až 2013
za okresy
 Príčiny smrti v rokoch 2008 až 2013 za kraje
 Príčiny smrti v rokoch 2008 až 2013 za okresy
 Priamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť v rokoch 2008 až
2013 za kraje
 Priamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť v rokoch 2008 až
2013 za okresy
 Úmrtnosť v rokoch 2008 až 2013 za kraje
 Úmrtnosť v rokoch 2008 až 2013 za okresy
 Úmrtnosť v rokoch 2008 až 2013 za obce
 Úmrtnosť v roku 2007 za kraje
 Úmrtnosť v roku 2007 za okresy
 Úmrtnosť v roku 2007 za obce
 Miera perinatálnej úmrtnosti v roku 2007 za kraje
 Miera perinatálnej úmrtnosti v roku 2007 za okresy

 Miera perinatálnej úmrtnosti v roku 2007 za obce
2. Narodení (18)
 Podiel živonarodených s pôrodnou hmotnosťou do 1000 g
v rokoch 2008 až 2013 za kraje
 Podiel živonarodených s pôrodnou hmotnosťou do 1000 g
v rokoch 2008 až 2013 za okresy
 Podiel živonarodených s pôrodnou hmotnosťou do 1000 g
v rokoch 2008 až 2013 za obce
 Podiel živonarodených s pôrodnou hmotnosťou do 2500 g
v rokoch 2008 až 2013 za kraje
 Podiel živonarodených s pôrodnou hmotnosťou do 2500 g
v rokoch 2008 až 2013 za okresy
 Podiel živonarodených s pôrodnou hmotnosťou do 2500 g
v rokoch 2008 až 2013 za okresy
 Podiel narodených s pôrodnou hmotnosťou do 2500 g v roku
2007 za kraje
 Podiel narodených s pôrodnou hmotnosťou do 2500 g v roku
2007 za okresy
 Podiel narodených s pôrodnou hmotnosťou do 2500 g v roku
2007 za obce
 Hrubá miera pôrodnosti v roku 2007 za kraje
 Hrubá miera pôrodnosti v roku 2007 za okresy
 Hrubá miera pôrodnosti v roku 2007 za obce
 Mŕtvorodenosť v rokoch 2008 až 2013 za kraje
 Mŕtvorodenosť v rokoch 2008 až 2013 za okresy
 Mŕtvorodenosť v rokoch 2008 až 2013 za obce
 Mŕtvorodenosť v roku 2007 za kraje
 Mŕtvorodenosť v roku 2007 za okresy
 Mŕtvorodenosť v roku 2007 za obce
3. Potraty (9)
 Index spontánnej potratovosti v rokoch 2008 až 2013
za kraje
 Index spontánnej potratovosti v rokoch 2008 až 2013
za okresy
 Index spontánnej potratovosti v rokoch 2008 až 2013
za obce
 Index potratovosti v roku 2007 za kraje
 Index potratovosti v roku 2007 za okresy
 Index potratovosti v roku 2007 za obce
 Hrubá miera potratovosti v roku 2007 za kraje
 Hrubá miera potratovosti v roku 2007 za okresy
 Hrubá miera potratovosti v roku 2007 za obce
4. Hustota obyvateľstva (3)
 Hustota obyvateľstva v roku 2007 za kraje
 Hustota obyvateľstva v roku 2007 za okresy
 Hustota obyvateľstva v roku 2007 za obce

Environmentálne indikátory (146)
1. Georeliéf (2)
 Izolínie hodnôt nadmorskej výšky
 Reklasifikované plochy hodnôt nadmorskej výšky
2. Geomorfologické členenie (4)
 Geomorfologické členenie SR
 Hranica podsústavy
 Hranica provincie
 Hranica subprovincie
3. Geológia (5)
 Lokalizácia vzoriek s apatitovými fission track údajmi
 Lokalizácia vzoriek s apatitovými (U-Th)/He údajmi
 Lokalizácia vzoriek so zirkónovými fission track údajmi
 Lokalizácia vzoriek so zirkónovými (U-Th)/He údajmi
 Tektonická mapa Slovenska
4. Krajinná pokrývka (4)
 Krajinná pokrývka 2006
 Krajinná pokrývka 2000
 Krajinná pokrývka Bratislavského kraja 2006
 Mestská zeleň Bratislavy 2003
5. Čistota ovzdušia NO₂ (9)
 Priemerná ročná koncentrácia NO₂ 2004
 Priemerná ročná koncentrácia NO₂ 2005
 Priemerná ročná koncentrácia NO₂ 2006
 Priemerná ročná koncentrácia NO₂ 2007
 Priemerná ročná koncentrácia NO₂ 2008
 Priemerná ročná koncentrácia NO₂ 2009
 Priemerná ročná koncentrácia NO₂ 2010
 Priemerná ročná koncentrácia NO₂ 2011
 Priemerná ročná koncentrácia NO₂ za obce
6. Čistota ovzdušia O₃ (10)
 Priemerná ročná koncentrácia O₃ 2004
 Priemerná ročná koncentrácia O₃ 2005
 Priemerná ročná koncentrácia O₃ 2006
 Priemerná ročná koncentrácia O₃ 2007
 Priemerná ročná koncentrácia O₃ 2008
 Priemerná ročná koncentrácia O₃ 2009
 Priemerná ročná koncentrácia O₃ 2010
 Priemerná ročná koncentrácia O₃ 2011
 Priemerná ročná koncentrácia O₃ 2012
 Priemerná ročná koncentrácia O₃ za obce
7. Čistota ovzdušia PM₁₀ (10)
 Priemerná ročná koncentrácia PM₁₀ 2004
 Priemerná ročná koncentrácia PM₁₀ 2005

 Priemerná ročná koncentrácia PM₁₀ 2006
 Priemerná ročná koncentrácia PM₁₀ 2007
 Priemerná ročná koncentrácia PM₁₀ 2008
 Priemerná ročná koncentrácia PM₁₀ 2009
 Priemerná ročná koncentrácia PM₁₀ 2010
 Priemerná ročná koncentrácia PM₁₀ 2011
 Priemerná ročná koncentrácia PM₁₀ 2012
 Priemerná ročná koncentrácia PM₁₀ za obce
8. Čistota ovzdušia PM₂.₅ (4)
 Priemerná ročná koncentrácia PM₂.₅ 2010
 Priemerná ročná koncentrácia PM₂.₅ 2011
 Priemerná ročná koncentrácia PM₂.₅ 2012
 Priemerná ročná koncentrácia PM₂.₅ za obce
9. Čistota ovzdušia SO₂ (9)
 Priemerná ročná koncentrácia SO₂ 2004
 Priemerná ročná koncentrácia SO₂ 2005
 Priemerná ročná koncentrácia SO₂ 2006
 Priemerná ročná koncentrácia SO₂ 2007
 Priemerná ročná koncentrácia SO₂ 2008
 Priemerná ročná koncentrácia SO₂ 2009
 Priemerná ročná koncentrácia SO₂ 2010
 Priemerná ročná koncentrácia SO₂ 2011
 Priemerná ročná koncentrácia SO₂ za obce
10.
Index kvality ovzdušia (9)
 Index kvality ovzdušia 2004
 Index kvality ovzdušia 2005
 Index kvality ovzdušia 2006
 Index kvality ovzdušia 2007
 Index kvality ovzdušia 2008
 Index kvality ovzdušia 2009
 Index kvality ovzdušia 2010
 Index kvality ovzdušia 2011
 Index kvality ovzdušia (IKO) za obce
11.
Emisie oxidov dusíka (2)
 Produkcia oxidov dusíka (NOx) v rokoch 2001 až 2012
za kraje
 Produkcia oxidov dusíka (NOx) v rokoch 2001 až 2012
za okresy
12.
Emisie oxidu uhoľnatého (2)
 Produkcia oxidu uhoľnatého v rokoch 2001 až 2012 za kraje
 Produkcia oxidu uhoľnatého v rokoch 2001 až 2012
za okresy
13.
Emisie oxidu siričitého (2)
 Produkcia oxidu siričitého (SO₂) v rokoch 2001 až 2012
za kraje
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Produkcia oxidu siričitého (SO₂) v rokoch 2001 až 2012
za okresy
Emisie tuhých častíc (2)
Produkcia tuhých emisii v rokoch 2001 až 2012 za kraje
Produkcia tuhých emisii v rokoch 2001 až 2012 za okresy
Environmentálne a zdravotné riziko (5)
Index environmentálneho rizika (IER) z kontaminácie
podzemných vôd za ZSJ
Potencálne zdravotné riziko obyvateľstva žijúceho v
domoch bez vodovodnej prípojky na miestach s
prekročenými hodnotami arzénu v podzemnej vode.
Potencálne zdravotné riziko obyvateľstva žijúceho v
domoch bez vodovodnej prípojky na miestach s
prekročenými hodnotami kadmia v podzemnej vode.
Potencálne zdravotné riziko obyvateľstva žijúceho v
domoch bez vodovodnej prípojky na miestach s
prekročenými hodnotami ortute v podzemnej vode.
Potencálne zdravotné riziko obyvateľstva žijúceho v
domoch bez vodovodnej prípojky na miestach s
prekročenými hodnotami olova v podzemnej vode.
Chemické prvky v podzemnej vode (13)
Distribúcia arzénu v podzemnej vode SR
Distribúcia vápnika v podzemnej vode SR
Distribúcia kadmia v podzemnej vode SR
Distribúcia fluóru v podzemnej vode SR
Distribúcia ortuti v podzemnej vode SR
Distribúcia draslíka v podzemnej vode SR
Distribúcia horčíka v podzemnej vode SR
Distribúcia sodíka v podzemnej vode SR
Distribúcia olova v podzemnej vode SR
Distribúcia zinku v podzemnej vode SR
Distribúcia železa v podzemnej vode SR
Distribúcia kremíka v podzemnej vode SR
Chemické prvky v pôde (21)
Distribúcia hliníka v pôde SR
Distribúcia arzénu v pôde SR
Distribúcia berýlia v pôde SR
Distribúcia vápnika v pôde SR
Distribúcia chrómu v pôde SR
Distribúcia medi v pôde SR
Distribúcia fluóru v pôde SR
Distribúcia železa v pôde SR
Distribúcia ortuti v pôde SR
Distribúcia draslíka v pôde SR
Distribúcia horčíka v pôde SR
Distribúcia molybdénu v pôde SR
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Distribúcia sodíka v pôde SR
Distribúcia niklu v pôde SR
Distribúcia fosforu v pôde SR
Distribúcia olova v pôde SR
Distribúcia antimónu v pôde SR
Distribúcia selénu v pôde SR
Distribúcia zinku v pôde SR
Voda (33)
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa abiosestón za obce
v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa hliník za obce v roku
2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa bezfarebné bičíkovce
za obce v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa chemická spotreba
kyslíka manganistanom za obce v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa voľný chlór za obce
v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa escherichia coli
za obce v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa enterokoky za obce
v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa farba za obce v roku
2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa vodivosť za obce
v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa koliformné baktérie
za obce v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C za obce v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa kultivovateľné
mikroorganizmy pri 37°C za obce v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa mikromycéty
stanoviteľné mikroskopicky za obce v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa mangán za obce
v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa mŕtve organizmy
za obce v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa amónne ióny za obce
v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa dusitany za obce
v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa dusičnany za obce
v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa reakcia vody za obce
v roku 2013
















Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa teplota za obce
v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa vláknité baktérie
(okrem železitých a mangánových baktérií) za obce v roku
2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa zákal za obce v roku
2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa železité a mangánové
baktérie za obce v roku 2013
Kvalita pitnej vody podľa ukazovateľa živé organizmy
(okrem bezfarebných bičíkovcov) za obce v roku 2013
Kvalita vody prírodných kúpalísk podľa ukazovateľa
cyanobaktérie za obce v roku 2013
Kvalita vody prírodných kúpalísk podľa ukazovateľa črevné
enterokoky za obce v roku 2013
Kvalita vody umelých kúpalísk podľa ukazovateľa črevné
enterokoky za obce v roku 2013
Kvalita vody prírodných kúpalísk podľa ukazovateľa
chlorofyl-a za obce v roku 2013
Kvalita vody biokúpalísk podľa ukazovateľa escherichia coli
za obce v roku 2013
Kvalita vody prírodných kúpalísk podľa ukazovateľa
escherichia coli za obce v roku 2013
Kvalita vody prírodných kúpalísk podľa ukazovateľa
priehľadnosť za obce v roku 2013
Kvalita vody prírodných kúpalísk podľa ukazovateľa akútna
ekotoxicita za obce v roku 2013
Kvalita vody umelých kúpalísk podľa ukazovateľa
escherichia coli za obce v roku 2013

Zdravotné indikátory (67)
1. Akútny koronárny syndróm (6)
 Výskyt pacientov s akútnym koronárnym syndrómom v roku
2011 za kraje
 Výskyt pacientov s akútnym koronárnym syndrómom v roku
2011 za okresy
 Výskyt pacientov s akútnym koronárnym syndrómom v roku
2011 za obce
 Výskyt pacientov s akútnym koronárnym syndrómom
v rokoch až 2003 až 2012 za obce
 Štandardizovaný koeficient úmrtnosti (SMR) na akútny
koronárny syndróm
 Priemerný počet pacientov s akútnym koronárnym
syndrómom a cievno-mozgovou príhodou na 1000
obyvateľov stredného stavu za obce v rokoch až 2003 až
2012.

2. Cievno mozgové príhody (6)
 Výskyt pacientov s cievnymi mozgovými príhodami v roku
2011 za kraje
 Výskyt pacientov s cievnymi mozgovými príhodami v roku
2011 za okresy
 Výskyt pacientov s cievnymi mozgovými príhodami v roku
2011 za obce
 Výskyt pacientov s cievnymi mozgovými príhodami v rokoch
2003 až 2012 za obce
 Štandardizovaný koeficient úmrtnosti (SMR) na cievne
mozgové príhody
 Priemerný počet pacientov s akútnym koronárnym
syndrómom a cievno-mozgovou príhodou na 1000
obyvateľov stredného stavu za obce v rokoch až 2003 až
2012.
3. Vrodené chyby (4)
 Výskyt vrodených chýb novorodencov v roku 2011 za kraje
 Výskyt vrodených chýb novorodencov v roku 2011
za okresy
 Výskyt vrodených chýb novorodencov v roku 2011 za obce
 Výskyt vrodených chýb novorodencov v rokoch 1998 až
2011 za obce
4. Infekčné ochorenia (51)
 Výskyt infekcií salmonelami v rokoch 2005 až 2013 za kraje
 Výskyt infekcií salmonelami v rokoch 2005 až 2013 za
okresy
 Výskyt infekcií salmonelami v rokoch 2005 až 2013 za obce
 Výskyt dyzentérie v rokoch 2005 až 2013 za kraje
 Výskyt dyzentérie v rokoch 2005 až 2013 za okresy
 Výskyt dyzentérie v rokoch 2005 až 2013 za obce
 Výskyt kampylobakteriálnej enteritídy v rokoch 2005 až
2013 za kraje
 Výskyt kampylobakteriálnej enteritídy v rokoch 2005 až
2013 za okresy
 Výskyt kampylobakteriálnej enteritídy v rokoch 2005 až
2013 za obce
 Výskyt hnačky a gastroenteritídy v rokoch 2005 až 2013 za
kraje
 Výskyt hnačky a gastroenteritídy v rokoch 2005 až 2013 za
okresy
 Výskyt hnačky a gastroenteritídy v rokoch 2005 až 2013 za
obce
 Výskyt divého kašľa v rokoch 2005 až 2013 za kraje
 Výskyt divého kašľa v rokoch 2005 až 2013 za okresy
 Výskyt divého kašľa v rokoch 2005 až 2013 za obce
 Výskyt šarlachu v rokoch 2005 až 2013 za kraje





































Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
kraje
Výskyt
okresy
Výskyt
obce
Výskyt
kraje
Výskyt
okresy
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
kraje
Výskyt
okresy
Výskyt
obce
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt
Výskyt

šarlachu v rokoch 2005 až 2013 za okresy
šarlachu v rokoch 2005 až 2013 za obce
Lymeskej choroby v rokoch 2005 až 2013 za kraje
Lymeskej choroby v rokoch 2005 až 2013 za okresy
Lymeskej choroby v rokoch 2005 až 2013 za obce
kliešťovej encefalitídy v rokoch 2005 až 2013 za
kliešťovej encefalitídy v rokoch 2005 až 2013 za
kliešťovej encefalitídy v rokoch 2005 až 2013 za
vírusovej meningitídy v rokoch 2005 až 2013 za
vírusovej meningitídy v rokoch 2005 až 2013 za
vírusovej meningitídy v rokoch 2005 až 2013 za obce
ovčích kiahní v rokoch 2005 až 2013 za kraje
ovčích kiahní v rokoch 2005 až 2013 za okresy
ovčích kiahní v rokoch 2005 až 2013 za obce
zosteru v rokoch 2005 až 2013 za kraje
zosteru v rokoch 2005 až 2013 za okresy
zosteru v rokoch 2005 až 2013 za obce
hepatitídy A v rokoch 2005 až 2013 za kraje
hepatitídy A v rokoch 2005 až 2013 za okresy
hepatitídy A v rokoch 2005 až 2013 za obce
hepatitídy B v rokoch 2005 až 2013 za kraje
hepatitídy B v rokoch 2005 až 2013 za okresy
hepatitídy B v rokoch 2005 až 2013 za obce
infekčnej mononukleózy v rokoch 2005 až 2013 za
infekčnej mononukleózy v rokoch 2005 až 2013 za
infekčnej mononukleózy v rokoch 2005 až 2013 za
toxoplazmózy v rokoch 2005 až 2013 za kraje
toxoplazmózy v rokoch 2005 až 2013 za okresy
toxoplazmózy v rokoch 2005 až 2013 za obce
svrabu v rokoch 2005 až 2013 za kraje
svrabu v rokoch 2005 až 2013 za okresy
svrabu v rokoch 2005 až 2013 za obce
ohrozenia besnotou v rokoch 2005 až 2013 za kraje
ohrozenia besnotou v rokoch 2005 až 2013 za okresy
ohrozenia besnotou v rokoch 2005 až 2013 za obce

Sčítanie obyvateľstva 2011 (29)
1. Byty (21)
 Podiel bytov bez auta za obce v roku 2011
 Podiel bytov bez klimatizácie za obce v roku 2011
 Podiel bytov bez kuchyne za obce v roku 2011
 Podiel bytov bez kúpeľne/sprchovacieho kúta za obce v roku
2011
 Podiel bytov bez kúrenia za obce v roku 2011
 Podiel bytov bez mobilu za obce v roku 2011
 Podiel bytov bez teplej vody za obce v roku 2011
 Podiel bytov bez vykurovania za obce v roku 2011
 Podiel bytov vykurovaných pevným palivom za obce v roku
2011
 Podiel bytov bez splachovacieho záchoda za obec v roku
2011
 Podiel bytov bez vodovodu za obce v roku 2011
 Podiel bytov bez auta za základné sídelné jednotky v roku
2011
 Podiel bytov bez klimatizácie za základné sídelné jednotky
v roku 2011
 Podiel bytov bez kuchyne za základné sídelné jednotky
v roku 2011
 Podiel bytov bez kúpeľne/sprchovacieho kúta za základné
sídelné jednotky v roku 2011
 Podiel bytov bez kúrenia za základné sídelné jednotky
v roku 2011
 Podiel bytov bez mobilu za základné sídelné jednotky v roku
2011
 Podiel bytov bez teplej vody za základné sídelné jednotky
v roku 2011
 Podiel bytov bez vykurovania za základné sídelné jednotky
v roku 2011
 Podiel bytov bez splachovacieho záchoda za základné
sídelné jednotky v roku 2011
 Podiel bytov bez vodovodu za základné sídelné jednotky
v roku 2011
2. Domy (8)
 Podiel domov bez teplnej izolácie za obce v roku 2011
 Podiel domov bez kanalizácie a septika za obce v roku 2011
 Podiel domov so septikom za obce v roku 2011
 Podiel domov bez vodovodnej prípojky za obce v roku 2011
 Podiel domov bez tepelnej izolácie za základné sídelné
jednotky v roku 2011
 Podiel domov bez kanalizácie a septika za základné sídelné
jednotky v roku 2011




Podiel domov so septikom za základné sídelné jednotky
v roku 2011
Podiel domov bez vodovodnej prípojky za základné sídelné
jednotky v roku 2011

