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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo 

 

 berie na vedomie  

 

              priebežnú informáciu o stave sčítania obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
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Priebežná informácia o stave sčítania obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2021 – časť sčítanie obyvateľov 

Povinnosť sčítať sa  mali všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom 

rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. 

Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky 

obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má 

povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.   

Všetky údaje, ktoré mali  obyvatelia uviesť sa museli vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu 

sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. 

Sčítanie obyvateľov prebehlo v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 prostredníctvom 

vyplnenia elektronického formulára samotnými obyvateľmi resp. blízkymi osobami.  Asistované 

sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021, obyvatelia sa mohli sčítať pomocou 

stacionárneho asistenta na kontaktom mieste alebo pomocou mobilného asistenta na základe telefonickej 

objednávky.  Celková dĺžka sčítania 12 týždňov. 

Propagačná kampaň prebehla na troch úrovniach: celoštátna (Štatistický úrad SR), celomestská 

(Hl. mesto SR Bratislava) a na lokálnej(mestská časť). V rámci lokálnej kampane sme využili sociálne 

siete, webovú stránku, aplikáciu mestskej časti, Hlas Nového Mesta, distribuovali sme letáky do 

schránok(v 6 jazykových mutáciách vrátane čínštiny a vietnamčiny) a plagáty, oslovili sme rodičov 

prostredníctvom ZŠ, zverejňovali pravidelne priebežné výsledky vrátane priestorových dát vo verejnom 

mapovom portáli atď.   

Mestská časť zriadila 7 kontaktných miest: nákupné centrum VIVO!, Miestny úrad Bratislava-Nové 

mesto(podateľňa), Komunitné centrum Ovručská, Dom kultúry a Knižnica Bratislava-Nové Mesto, 

Denné centrum Domovinka, Denné centrum Športová, Denné centrum Zlatý dážď. Výber kontaktných 

miest vychádzal z odporúčaného počtu Štatistickým úradom, priestorovými možnosťami  a snahou 

pokryť územia s vysokým počtom obyvateľov cez 65 rokov.  

K dispozícii bolo 8 stacionárnych asistentov a 16 mobilných, 3 telefónne čísla na ktorých bolo si 

požiadať o sčítanie alebo informovať o sčítaní Požiadať o sčítanie sa dalo aj v Call centre Štatistického 

úradu SR. K dispozícii bol i asistent čo sa dohovoril so všetkými obyvateľmi aj na Nobelovej ul. či 

Starej Vajnorskej, vďaka čomu sa nám podarilo aktivizovať a sčítať vo vyššej miere čínsku a hlavne 

vietnamskú komunitu.  

Celkovo sa prostredníctvom vyplnenia elektronického formuláru sčítalo 39 693 obyvateľov (83,77% 

obyvateľov  z odhadovaného počtu ŠÚ SR). 

Asistovali sme 2 341 obyvateľom SR, z toho  bolo vybavených 92 asistencii mobilnými asistentami 

na základe  telefonickej požiadavky. V rámci asistovaného sčítania sa sčítalo 1 199 obyvateľov 

mestskej časti (2,53% obyvateľov z odhadovaného počtu ŠÚ SR). Rozdiel medzi asistenciami 

a sčítanými obyvateľmi mestskej časti vznikol sčítaním aj obyvateľov s trvalým pobytom v iných 

obciach na našich kontaktných miestach alebo duplicitným sčítaním. 

Celkovo sa sčítalo 40 892 obyvateľov vyplnením formuláru resp. asistovaným sčítaním  (86,3% 

obyvateľov  z odhadovaného počtu ŠÚ SR). Celkovo sa nesčítalo 6 491 obyvateľov z odhadovaného 

počtu ŠÚ SR 47 383 obyvateľov, ktorý vychádzal z počtu obyvateľov v Registri fyzických osôb k 31. 
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decembra 2020. Nejedná sa o výsledne číslo, ale len priebežný výsledok. Štatistický úrad 

administratívne sčíta zvyšných obyvateľov Registra fyzických osôb, o ktorých nájde údaje aj v iných 

štátnych registroch. Oficiálne výsledky vyhlási Štatistický úrad SR. 

V rámci Slovenskej republiky sa sčítalo 92% obyvateľov, v rámci Bratislavského samosprávneho kraja 

89% obyvateľov (najslabší výsledok spomedzi všetkých samosprávnych krajov). 

Mestská časť disponuje priestorovými dátami o počte a percente sčítaných obyvateľov na 

jednotlivých adresných bodoch, ktoré sme verejne sprístupnili prostredníctvom aplikácie vo verejnom 

mapovom portáli mestskej časti ako prvý vo veľmi vysokej kvalite. Po upozornení Štatistického úradu 

SR, že porušujeme bližšie nešpecifikovaným spôsobom GDPR, už dáta nie sú verejne prístupné.  
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