
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 

Slovensko sa pripravuje na sčítanie obyvateľov.  

Organizuje   ho Štatistický  úrad SR v  spolupráci so samosprávami, začne sa     15. 

februára a potrvá do 31. marca 2021. 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia, ktorí majú 

v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, a zároveň občania 

Európskej únie, ktorí majú na jej území 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 vyplnené vo formulári sa musia 

vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. 

decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. 

Sčítanie je prvýkrát vo svojej než ako storočnej histórii plne elektronické. Vyplnenie 

elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút, na výber sú pri tom tri 

možnosti: 

  tvz. samosčítanie, teda osobné vyplnenie sčítacieho formuláru (bude dostupný   online 

na stránke scitanie.sk aj v mobilnej aplikácii), 

  návšteva kontaktného miesta (s pomocou stacionárneho asistenta), 

  sčítanie priamo v domácnosti (s pomocou mobilného asistenta). 

Kontaktné miesto pre asistované sčítanie bude zriadené v Kultúrnom dome a presný 

čas prevádzkovej doby Vám bude oznámený aj zverejnením na webovom sídle obce 

a vyhlásením v miestnom rozhlase. 

O  návštevu mobilného asistenta v domácnosti (napr. z dôvodu imobility) bude 

možné požiadať na obecnom úrade. Telefónne číslo a e-mailová adresa na tento účel 

budú čoskoro zverejnené. 

Sčítaniu obyvateľov predchádzalo sčítanie domov a bytov, ktoré sa začalo v júni  bez 

administratívnej záťaže občanov. 

„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,“ uvádza Štatistický 

úrad SR. 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov poskytne dôležité informácie na budovanie sietí 

záchranných služieb, nemocníc, škôl, centier voľného času, obchodov, kultúrnych 

ustanovizní, služieb a pod. 

Základným informáciám o sčítaní obyvateľov 2021 sa venuje aj článok uverejnený 

v decembrovom  Abovskom hlásniku č. 4/2020 na strane 11  

alebo 

na  internetovej stránke www.statistics.sk 

https://www.scitanie.sk/

