
Sčítanie obyvateľov 2021 
 

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 

2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. 

 

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.  

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. 

 

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby v pohodlí domova 

a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, notebooku, tabletu alebo mobilu s 

pripojením na internet. Vyzývame obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim 

blízkym (seniorom), ak Vás o to požiadajú. 

 

Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa 

môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy 

Android a iOS. Prípadne kontaktujte obecný úrad na t. č. 051/7941 213 alebo call 

centrum na 02/20 92 49 19. 

 

Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho 

formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny. Vyplnenie elektronického formuláru 

nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, 

bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. 
 

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

na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť službu asistovaného sčítania. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády Slovenskej 

republiky, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie 

všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona č. 

223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov  a bytov v roku 2021 a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov začne najskôr od 1. apríla 2021 a potrvá 

najneskôr do 31. októbra 2021. 

http://www.scitanie.sk/

