
SODB
2 .|.21

SČ'ÍTŠNIE % 3353563osvv TEĽOV, ( 51 ___ve \. 'E

DOMOV A BYTOV REPUBLIKY

Tlačová spráVa
_ .Bratislava, 19. októbra2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov
a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania
obyvateľov

Sčítanie domov a bytov :'sa vmnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo.
Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale" byty a domy poneoh'ali v stave
rozpracovanosti, iné kompletizov'ali zber údajov a*sústreclili sa na nárast počtu
úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného
sčítania.

Spolu je na Slovensku editovaných viac ako 60% bytov z celkového peč'tu
bytov zaradených aktuálne do systému. Reálne je však posun v sčítaní
výraznejší, pretože je vysoký podiel rozpracovaných bytov, ktoré si obce
nechávajú otvorené k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k 1. 1. 2021.
V elektronickom systeme aktivne pracuje 99,6 % obcí. Niekoľko obcí s malým“
počtom “bytov ešte len začína pracovať. Vo všetkých krajoch počet a podieleditovaných bytovvzrástol.

_

Vďaka zodpovednému prístupu samospráv je sčítanie domov a bytov na
Slovensku už teraz v pokročilej etape a plynule prechádza do, tézy

\ sčítania ob. vaterov 2021.

Výsledky sčítania v Košickom kraji
V Košickom kraji sčítali takmer 581% bytov. Je to výrazný posun oproti minulýmmesiacom. Sčítanie domova bytov prebieha v Košickom kraji v461 voboiach,
z toho v 22 mestských častiach Košíc. V systéme pracujú Všetky mestské časti
'a 423 obcí kraja, '

Najväčší -— trojštvrtin-ový — nárast podielu spracovaných bytov “zaznamenali
v mestskom okrese Košice lll. V medziokresndm porovnaní m ,. práve v tomtookrese najväčšie percento spracovaných bytov - až 78 %. Nasleduje okresgpišskiáNová Ves so 40 %. Až 18 obči Košického \kraj'aizfeditovalo byty na 100%.
Dalších—16 obcí spľaCQValo. viac ako 901 % bytov.
V rámci miest nad 10 000 obyvateľov sa najlepšiedarilo Moldave nad Bodvou,kde postúpili v.sčltani z 34 % na 75 %. Ďaľšia v poradí je Spišská nová Ves
s podielom 72% spracoiraných bytov. V rámci mesta Košice spracovanie bytov
prekročilo 6,0 %. Všetky byty už spracovala MČ Kavečany. Najete'ktiv'n 'š'ie
napredovali prace v MČ Košice-Šaca, kde podiel spracovaných bytov
zaznamenal nárast zo 16 % na 914 %. '
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|8th mzpracovanosh byt'ev- d"" ' *

tákmfen 190 % |__ajj| vdycšh městských'
*

_
—L_u ĺkIĺX, od _pracovaných bytov vzrástol |13199;

"e—Sĺu, kořahanovce na %. Tieto byty čaká eštepo ukoněěni
edit- „_cie p „ces schval'avania. '

Ing. Anna Janusavá, riaditeľka pragQViszka šú SR v Kdšic—iaph;

„V Kdšíékpm kräjř sa vposledhýah týždňach z'íntéiizívnilo sčítavanie domov
& bytqv. *Užlen 76 obcí .v kraji znejákéha dôvodu nezačala sčítava-ť. Pätet—šujúce

je, že v sčítavaní výrazne pakmčľiliaj Väčšia mastá, ; Veľkýmpoětam domov
äbytĺo'v; aka sú. Spišská Nová Vág, (ži Webe/ovce"; ,ale. tiež Kóší'ckfě MČ

DargoVskýcH hmm/, sídlisko KVP; sever, Šlaca, ak; aj ďalšie MČ. Je. to
poiitívny Vývej hlavne zhľadiska ďalšiehp pastupu prác„ ked ksúša'tšhým
úlohám *v etape sčítavahía _domův-a byľQVp'ŕibúdajů Qba/jamza'ktivity piv pňpraVe
Sčítania QbyV-ätejľam "

Hlavnym cieľom sčnama domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne
a jedinečnédáta, které nemožno získať z iných zdrajav Výsledkom budú údaje
napnklad o.Hvekovejštruktúre domova bytúv, rozlohe Q

' * 'Ioehy formách
'

= * sposnbe
. kupeľnou a záchodom.

. , drobnejšie informácie na obnove domova bytov
„ óbvodového pláště, strechy, okien či informácií onadstavbách.

Na sčítanie domov, a bytov už tento mesiac nadviaže „druhá: fáza SODB 2021
v_b svejejpríprave--sčítanie-obyvateiev.

'l'n9=-Anna,—l-änUŠĎVái, riaditeľka pracoviskašrú SR v Košiciach

„Pracovisko šu SR;v Košiciach v pas/eme]; sgptemttr'oVej dekáde prganiziava/g
škhle'níä pre“ zadýdvedné Ošqby' z qbc/ o úl_ äeh, ktoré potrebujú vykonať na
zabezpečenie hladkého, pklébéhu samqtnétio sčítania obyvateľov. začiatkom
buc/Limba roka. Napriek nefahkým. podmienkam, VSúví' '

_

“.st/f Si 'vývôjom
:epidemia'lagiekej situácie, .Sa'námpad'arilovyškolil“polovicuobcíkraja. Qstatn'ým
zabeiam Sa urnežhíŕb abŠQIiAOMäľ školenie: dištančhau formou - sprístupnenim
vámi/fabian materiálov na portáli,ŠÚ SR. Chcem mwmnaraktívitu a zálijém abc]
o táta námčnú 'úlohu, čo .se va 'veľkej'mr'ere prejaýujěiV intenzívnéj komunikášiii
s našim pkaquiskám "
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Jasmine \Sĺt'au'der, hovmkyňa pre. Sčítanie obyvateľovdomw 'a bytov 2021
uvádza: '

„V mgsiaéi thóbgr :sme začali realizovať prípravu sčítania abymateibv
v spolupráci so samosprávam/. "Úvodneu aidivitouboio školenie chi k'sčítaniu.
obyvatelov. Vzhľadam na pandemickú situáciu sme ropäť-wyužili dištanšnú formu-
školen a,l kterárzahŕňa Vid'eäpre'zeintácie. V tomta mesiaci sa _zárôveň začína 's]
infórmačn'ä' kampaň pre. Qbyľýáteľov ks'ainotňému sčítaniu, kterézsa uskutoční
'od 15 2.“ da 31 _3. 21321."
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