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Tretí týždeň asistovaného sčítania na Slovensku
v regiónoch
Dňa 3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do
13. 6. 2021, teda šesť týždňov.
Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže
K 24. 5. 2021 je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných
miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 802 stacionárnych
asistentov, ktorých počet sa od minulého týždňa mierne zvýšil a k obyvateľovi
domov je pripravených prísť 5 021 mobilných asistentov. Zoznam a adresy
kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem svojho mesta a obce aj na stránke
www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej asistencie je
02/20924919.
Tretí týždeň asistovaného sčítania v SR

V treťom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike
zvýšil na 5 023 877 obyvateľov, čo predstavuje takmer 90 %. Spolu sa od
začiatku projektu asistovane sčítalo už 179 870 obyvateľov - takmer 3,2 %
obyvateľov SR.
Tretí týždeň asistovaného sčítania v rámci Košického kraja
V Košickom kraji je zriadených 484 kontaktných miest. Obyvateľom je
k dispozícii 572 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených
prísť 750 mobilných asistentov.
V Košickom kraji bolo k 31. 3. 2021 online sčítaných 78,7 % obyvateľov. K 24.
5. 2021 po troch týždňoch asistovaného sčítania je to takmer 84,2 %
sčítaných obyvateľov. V Košickom kraji sa asistovane sčítalo už 45 061 ľudí,
čo predstavuje 5,5 % obyvateľov kraja. Košický kraj je v asistovanom sčítaní
druhý najlepší v tesnom závese za Prešovským krajom.
Z miest nad 10 000 obyvateľov dobre napreduje v sčítaní Moldava nad Bodvou
(90,4 %).
Hoci asistované sčítanie napreduje v kraji dobre, stále tu evidujeme obce, ktoré
majú podiel sčítaných obyvateľov pod 50 %. Apelujeme aj na tieto obce menovite Žehra (28,2 %), Boliarov (44,2 %), Rudňany (45,5 %), Bystrany
(49,9 %), aby maximalizovali do 13. 6. 2021 úsilie sčítať svojich obyvateľov.
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V meste Košice bolo doteraz sčítaných 84,3 % obyvateľov, čo predstavuje
204 461 ľudí.
K záveru sčítania sa úspešne blíži mestská časť Kavečany (97,6 %). Nad 90 %
sčítaných majú aj mestské časti Lorinčík (96,5 %) Poľov (93 %) Myslava (92 %)
Šebastovce (91,7 %), Pereš (91,7 %), Vyšné Opátske (91,2 %) a Sídlisko KVP
(90,2 %) sčítaných obyvateľov. Pod hranicou 85 % sú mestské časti Košická
Nová Ves, Juh, Džungľa, Šaca a Sever. Len 79 % sčítaných eviduje mestská
časť Staré Mesto. Na sídlisku Lunik IX sa zatiaľ sčítalo 42,9 % obyvateľov.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych
štatistík a demografie:
„Naozaj v maximálnej miere apelujeme na samosprávu v obciach, kde je
výsledok pod 50 %. Pri výsledku nižšom ako 50 % nemôžeme vyhodnotiť ani
sebadeklaratórne otázky, týkajúce sa národnosti a náboženského vyznania.
Okrem toho samospráva pri takomto stave sčítaných v obci zaznamená drastický
prepad financií, ktorý môže mať veľmi negatívny vplyv na jej ďalšie fungovanie.“
Výzva obyvateľom
Štatistický úrad Slovenskej republiky naďalej vyzýva obyvateľov, aby
pomohli svojej obci alebo mestu a zúčastnili sa na asistovanom sčítaní.
Obyvatelia môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto vo svojej obci
alebo si objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra
02/20924919, alebo zavolať na obec.
Osobitne zdôrazňujeme, že asistované sčítanie má využiť každý obyvateľ
SR, ktorý si nesplnil svoju povinnosť sčítať sa v čase online
samosčítania a môže tak urobiť na ktoromkoľvek kontaktnom mieste
v ktorejkoľvek obci SR, bez ohľadu na obec jeho trvalého pobytu. Môže
taktiež využiť asistenciu mobilného asistenta na mieste ním zvolenom v ktorejkoľvek obci, bez ohľadu na obec jeho trvalého pobytu.
Doplňujúce informácie
Pre koho je určené asistované sčítanie
Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na
internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online
samosčítania.
Ako sa bude realizovať asistované sčítanie
Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu sú
k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od
stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa
sčítal sám. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín,
môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo
na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky
obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa
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doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienickoepidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).
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