Kto sa sčítava?
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.
Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie:




štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území
Slovenskej republiky,
občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou
podľa prvého bodu,
štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným
pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a
imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.

To znamená:



ak má fyzická osoba v Slovenskej republike trvalý pobyt je, podľa zákona o sčítaní, povinná
sčítať sa v Slovenskej republike.
ak má fyzická osoba akýkoľvek iný registrovaný pobyt v Slovenskej republike je, podľa
zákona o sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej republike.

Ako sa sčítať?
Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby vyplnením sčítacieho
formulára pre obyvateľov v období od 15.2.2021 do 31.3.201. Ak sa nemôže alebo nevie sčítať sám má
možnosť využiť službu asistovaného sčítania v období do 1.4.2021 do 31.10.2021. V každej obci bude
zriadené kontaktné miesto, kde so sčítaním obyvateľovi pomôže stacionárny asistent sčítania. Na
území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti sčítania, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade,
že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility). O mobilného asistenta sčítania môže obyvateľ
požiadať telefonicky na obci alebo call centre.

Kde elektronicky vyplním sčítací formulár?
Sčítací formulár vyplníte počas doby sčítania na www.scitanie.sk kliknutím na „Sčítať sa“. Sčítací
formulár je možné vyplniť aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá je počas doby sčítania obyvateľov dostupná
pre operačné systémy Android a iOS. Aplikáciu si obyvateľ stiahne do mobilného telefónu alebo tabletu z
Google Play alebo App Store. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek mieste pomocou počítača,
notebooku, tabletu, mobilu s pripojením na internet.

Ako sa prihlásim do sčítacieho formulára?
Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať Vaše rodné číslo. Ak sčítavate Vášho
rodinného príslušníka alebo inú blízku osobu zadajte jeho/jej rodné číslo. Následne príde k overeniu
identity. Systém Vás vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje
bezpečnosť prihlásenia, ide o údaj, ktorý poznáte iba Vy alebo blízka osoba, napr. rodinný príslušník,
ktorý Vám pomáha so sčítaním.

Ak ste obyvateľ bez rodného čísla do sčítacieho formulára sa prihlásite zadaním Vášho dátumu narodenia
a pohlavia. V takomto prípade vypĺňate formulár na sčítanie obyvateľov typu B, ktorý obsahuje viac
otázok a to preto, lebo o takomto obyvateľovi nemusia byť k dispozícii potrebné údaje vo využívaných
existujúcich administratívnych zdrojoch. Je preto potrebné aby tieto údaje boli získané priamo od
obyvateľa.

Akým spôsobom vyplním sčítací formulár?
Po prihlásení sa do sčítacieho formulára Vás uvíta úvodné slovo, následne pokračujete na jednotlivé
otázky. Odpoveď na otázku si vyberiete z predvolenej ponuky možností alebo odpoveď do poľa vpíšete.
Medzi jednotlivými otázkami sa pohybujete pomocou tlačidla „Ďalej“. Tlačidlom „Späť“ je možné vrátiť
sa k predchádzajúcej otázke. Pred odoslaním formulára si môžete všetky Vaše odpovede skontrolovať v
časti s názvom „Zhrnutie formulára“, ktoré sa Vám zobrazí automaticky po zodpovedaní otázok.
Ak nerozumiete zneniu otázky, použitým pojmom alebo ponúkaným možnostiam pomôžu Vám
vysvetlivky. Základná vysvetlivka sa nachádza priamo pod otázkou, doplňujúca vysvetlivka pod ikonou
(i) a podrobnú metodickú vysvetlivku nájdete v časti Pomoc v päte formulára.

Čo je rozhodujúci okamih sčítania?
Rozhodujúci okamih sčítania je dátum, ku ktorému sa musia vzťahovať údaje, ktoré uvediete do
sčítacieho formulára, týmto okamihom je 1. január 2021. To znamená, že pri sčítaní, ktoré sa uskutoční
od 15. februára 2021, uvediete údaje, ktoré boli aktuálne k tomuto dátumu. V praxi to znamená napr.:
zosobášili ste sa v marci 2021, v sčítacom formulári pri otázke „Aký je Váš rodinný stav?“ označíte
„slobodný/slobodná“ pretože údaj sa vzťahuje k rozhodujúcemu okamihu 1. 1. 2021, kedy ste ešte boli
slobodný/á. Iný príklad: Za dieťatko, ktoré sa Vám narodilo po 1. januári 2021 sčítací formulár
nevypĺňate.

V akých jazykoch je formulár dostupný?
Sčítací formulár je okrem štátneho – slovenského jazyka, dostupný aj v jazyku maďarskom, rómskom,
rusínskom, ukrajinskom, anglickom, francúzskom a nemeckom.

Aké otázky obsahuje sčítací formulár?
Prostredníctvom sčítacieho formulára pre obyvateľov sa zisťujú iba údaje, ktoré nebolo možné získať v
požadovanej kvalite z existujúcich administratívnych zdrojov. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami
je teda otázok menej. Sčítací formulár obsahuje napr. otázku o súčasnom pobyte, o rodinnom stave, o
zamestnaní, o dochádzke do zamestnania, o národnosti, o materinskom jazyku, o náboženstve, o vzťahoch
medzi členmi domácnosti.

Kto vyplní sčítací formulár za neplnoletú, nesvojprávnu osobu?
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť
sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Ak sa takýto obyvateľ nachádza v zariadení (napr. v centre pre
deti a rodiny, v domove sociálnych služieb pre deti alebo dospelých s duševným postihnutím) bude
sčítaný prostredníctvom stacionárneho asistenta sčítania v zariadení alebo mobilného asistenta sčítania,
ktorého si zariadenie vyžiada na obci. Tieto osoby môžu byť tiež sčítané zákonným zástupcom alebo
blízkou osobou, napr. príbuzným.

Kde nájdem vzor sčítacieho formulára?
Otázky a štruktúru zisťovaných údajov o obyvateľoch nájdete v Opatrení ŠÚ SR č. 44/2020 Z. z., ktoré je
dostupné aj na www.scitanie.sk, v časti Dokumenty. Čoskoro bude dostupný aj vzor sčítacieho formulára
v dizajne SODB 2021 .

Kedy budú k dispozícii výsledky SODB 2021?
Základné výsledky z SODB 2021 budú zverejnené najneskôr do 1. januára 2022. Kompletné výsledky z
SODB 2021 budú dostupné do 31. marca 2024.

