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Bratislava, 08 02. 2023

Vec
SODB 2021 - sprístupnenie dátového produktu „MOJA OBEC“

Vážená pani starostka / Vážený pán starosta,
Vážená pani primátorka / Vážený pán primátor,

dovoľte mi informovať Vás, že Štatistický úrad SR 1. februára 2023 zverejnil ďalší dátový 
produkt s názvom „MOJA OBEC“, ktorý by mal slúžiť primárne obciam, keďže práve obce 
boli jedným z hlavných partnerov pri zabezpečovaní Sčítania obyvateľov, domov a bytov 
2021. „MOJA OBEC“ ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu 
pre samosprávu, obyvateľov, ale aj pre návštevníkov a ďalších užívateľov zaujímajúcich 
sa o danú obec.

Údaje o obyvateľoch, o domoch a o bytoch je možné vytlačiť na prehľadnú dvojstránku.

Zároveň sú údaje každej obce zverejnené pod jedinečnou URL adresou, čo umožňuje 
zdieľať údaje „MOJA OBEC“ na webovej stránke obce.

K dispozícii je aj výstup za hlavné mesto Bratislava a mesto Košice, ktorý je agregátom 
všetkých ich mestských častí a nachádza sa na domovskej web stránke sčítania 
www.scitanie.sk.

S pozdravom

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., 
generálna riaditeľka 

sekcie sociálnej štatistiky a demografie

Počet príloh: 2
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Prílohy

Príloha 1: Postup vyhľadávania údajov za jednotlivé obce

Obyvatelia Domy
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Domácnosti

Pnbelcc

K rímskokatolíckemu 
vyznaniu sa prihlásilo 56 % 
obyvatelóv

Rodinný stav
Mierna vjrrastert počet 
slobodných

Narodnost
Žilinský kraj s najvyššim 
podielom slovenskej 
národnosti

5 449 27C
počet obyvatelóv

Príloha 2: Výstupy pre Bratislavu, hl. mesto a mesto Košice

<- 4 C b scitanie.sk. * & ŽT .□ C5 lixognrtc (č) •

Byty Domácnosti Moja obec ViacObyvatelia DomySODR sčítanie2tX? OBYVATEĽOV,2X21 OOMOVABYTOV
EN

r —q

Bratislava, hl. 
mesto SR; 
Košice, mesto
Vybrané údaje

Národnosť
Žilinský kraj s najvyšším 
podielom slovenskej 
národnosti

Náboženské 
vyznanie
K rímskokatolíckemu 
vyznaniu sa prihlásilo 56 % 
obyvatelóv

Rodinný stav
Mierne vzrástol počet 
slobodných
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