
Sčítanie obyvateľov 2021
Sčítanie obyvateľov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i  vo svete.

Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou,  ktoré v  Slovenskej

republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým

zisťovaniam.

Sčítanie obyvateľov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.

Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov,

domov a bytov v roku 2021.

Viac informácií získate na www.scitanie.sk.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú 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.  

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K

tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, teda údaje, ktoré

obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, asistované sčítanie sa

posúva od 1.apríla 2021 do 31.10.2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Ako sa sčítať

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby- termín od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu

alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár, ktorý nájdete na  webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú

aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia

vašej privátnej zóny.

Sčítanie pomocou asistenta – termín od 1.4.2021 do 31.10.2021

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so čítaním pomôže stacionárny asistent.

Kontaktné  miesto  v Motešiciach  -  budova  obecného  úradu,  Machnáčska  288,  913  26  Motešice.

Od 1.4.2021 do 31.10.2021 bude otvorené pondelok až piatok od 09.00 h do 12.00 h, v stredu od

14.00 h do 17.00 h.

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o

takúto službu požiada, napr. z dôvodu imobility.

http://www.eso.scitanie.sk/
http://www.scitanie.sk/


Bezpečnosť elektronického sčítania

Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných

údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.

Prínos a význam sčítania

Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a

kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované

sčítanie!

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021

do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia

sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu

na www.scitanie.sk.

Vyzývame obyvateľov,  aby pomohli  pri  sčítaní  svojim blízkym (seniorom),  ak ich o to  požiadajú.  V

zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov

Vyplnenie  elektronického  formuláru  nezaberie  viac  ako  10  minút.  Sčítavať  sa  obyvatelia  budú  z

pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie

postačí  mobil,  tablet,  notebook  alebo  PC.  Obyvatelia  nájdu  elektronický  sčítací  formulár  na

stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak  sa  obyvateľ  nemôže  alebo  nevie  sčítať  sám  alebo  s  pomocou  svojich  blízkych,  na  splnenie

povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné

miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného

asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

PhDr.  Ľudmila  Ivančíková,  PhD.  generálna  riaditeľka  Sekcie  sociálnych  štatistík  a  demografie:

„Vzhľadom  na  pandemickú  situáciu,  na  základe  dnešného  rozhodnutia  vlády,  sa  posúva  termín

asistovaného sčítania,  aby  sme ochránili  zdravie  všetkých zúčastnených.  Asistované sčítanie  sa  v

zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.“

Zdroje informácii

Odporúčame  obyvateľom,  aby  podrobne  sledovali  prebiehajúcu  kampaň  ku  sčítaniu  obyvateľov  a

navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade

pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

http://www.scitanie.sk/
http://www.scitanie.sk/
http://www.scitanie.sk/
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