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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku
sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii
dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované
sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je
založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných
od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo
ostatné orgány štátnej správy (napr. Register fyzických osôb, ktorého správcom je Ministerstvo
vnútra SR). Kombinované sčítanie ako metóda zabezpečenia údajov je vo svete považovaná
za určité premostenie pri prechode od tradičného sčítania k plne registrovému sčítaniu.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním.
Sčítanie obyvateľov je povinné
Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. 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 obyvateľ uvedie
v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc
zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Sčítanie rýchlo a jednoducho
Obyvateľ sa sčíta sám, alebo pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu, alebo
mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke
www.scitanie.sk . V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa
nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni asistenti. Na požiadanie budú
k dispozícií aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma.
Sčítanie obyvateľov realizujú samosprávy a prebehne v dobe od 15. februára
2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa, šesť kalendárnych týždňov.

Prečo je sčítanie potrebné
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých
obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská
republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné
informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych
štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať
sami, obec zriadila kontaktné miesto pre SODB 2021 :

Obecný úrad Vyšné Nemecké č. 55

v čase : Utorok: od 12.30 hod. do 15.00 hod
Streda: od

9,00 hod do 14.00 hod

Piatok : od 10.00 hod. do 12.00 hod
kde Vám so sčítaním pomôže sčítací asistent : Anna Zahorčáková, tel. : 056/6599259

