
K bodu 12.  

Informácia o priebežných výsledkoch SOBD 2021. 
 

     Sčítanie domov a bytov a obyvateľov   2021 v SR sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití 

existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Rozhodujúci okamih sčítania, na 

ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci 

okamih sčítania je časový bod, ku ktorému bolo potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch a 

obyvateľoch. 

1.  6.    2020   začalo   sčítanie   domov   a   bytov,   ktoré vykonávali obce bez účasti obyvateľov, čím 

sa  práve u nich významne znížila  administratívna záťaž, trvalo    do  12. 2. 2021   a uskutočnilo sa výlučne 

elektronickou formou.  Predmetom  sčítania boli  všetky  byty v   domoch  bez  ohľadu  na  to,  či   sú  obývané  

alebo  neobývané,  a  iné   obydlia   obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania, napr. obývané chatrče rómskych 

komunít, ktorým nemôže by pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, 

obývané neskolaudované   rodinné   domy  a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie. Kým v  

predchádzajúcich sčítaniach  bolo  potrebné  vypĺňať  osobitné   formuláre za byty a osobitné formuláre za domy, 

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov (ďalej len ESO) poskytoval tentokrát jeden formulár pre každý 

„byt v dome“, o ktorom sa zbierali požadované údaje a údaje o  domoch boli odvodené z údajov o „bytoch v 

dome“ pri spracovaní ŠÚ SR. Zisťovali sa údaje ako napr.: forma vlastníctva bytu, poloha bytu v dome, podlahová 

plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, 

rekonštrukcia a iné.  ESO   obsahoval   už predvyplnenú  databázu z  dostupných údajov najmä z Registra adries, 

Katastra nehnuteľností, Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, Registra organizácií, 

Zoznamu stavieb. Obce mohli využiť pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov ďalšie 

rôzne vlastné údajové zdroje - daňová evidencia, projektovú dokumentáciu, plány inžinierskych sietí, stavebné 

povolenia, kolaudačné rozhodnutia a i. Sčítanie domov a bytov vykonávali v obciach poverené osoby, ktoré mali 

úplne, správne a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch v domoch v ESO. Pred samotným sčítaním poverené osoby 

absolvovali e-learningové školenie a záverečný test. V našom meste pracovali 4 poverené osoby, ktoré mali 

rozdelené vyššie uvedené budovy. Predmetom sčítania v našom meste bolo 474 rodinných domov a budov 

s prideleným súpisným  a orientačným číslom,  410 bytov a 134 ďalších budov – bez orientačného čísla  – garáže 

a iné budovy. ESO umožňovalo sledovať priebeh sčítania domov a bytov pomocou funkcionality „Monitoring“ 

prostredníctvom manažéra poverenej osoby. 

Historicky   prvé   plne   elektronické   sčítanie obyvateľov má za sebou ďalšiu fázu - 31. 3. 2021 sa 

skončila jedna z najdôležitejších etáp  - elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré začalo 15. 2. 2021. V rámci SR sa 

samosčítalo  4 844 007   obyvateľov,  čo predstavuje 86 %, v Prešovskom   kraji sa sčítalo 83 % obyvateľov. V 

našom meste sa sčítalo 93,40 percent – teda  2 080 obyvateľov využilo možnosť samosčítania. V ďalšej fáze do 

konca októbra bude prebiehať sčítanie formou asistovaného sčítania na základe osobnej žiadosti. Asistované 

sčítanie, ktoré bude  v období 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021, je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s 

pomocou blízkej osoby –  ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov a iných. O začatí 

asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu 

SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR 

v závislosti od pandemickej situácie a v obciach bude trvať 6 týždňov. Asistované sčítanie sa bude realizovať 

prostredníctvom mobilného asistenta– asistent pôjde za obyvateľom domov, alebo prostredníctvom stacionárneho 

asistenta v kontaktnom mieste, kde sa obyvateľ bude môcť  sčítať sám alebo ho sčíta asistent. Asistenti sčítania 

a kontaktná osoba, tak ako poverené osoby pri sčítaní domov a bytov, v tomto období absolvujú e-learningové 

školenie s testom.  Po splnení všetkých podmienok pre prácu asistenta – test, certifikát, primátor vymenuje 

asistentov – v našom meste to bude 1 mobilný a jeden stacionárny asistent sčítania. Kontaktné miesto bude 

vytvorené v MsÚ, v kancelárii matriky.   O ďalších konkrétnych termínoch, spôsobe a detailoch asistovaného 

sčítania v našom meste bude MsÚ obyvateľov priebežne informovať.  

Prvé základné výsledky sčítania chce Štatistický úrad SR poskytnúť už v tomto roku, závisí to samozrejme 

od pandemickej situácie a od reálne ukončeného asistovaného sčítania. Ďalšie údaje budú k dispozícii v roku 2022 

a komplexne spracované údaje pre medzinárodnú úroveň musia byť publikované najneskôr do začiatku roku 2024. 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informácia o priebežných výsledkoch SOBD 2021. 

 

Spišská Stará Ves, 14.04.2021                                                                        Viera Jurkovičová 


