
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV 
A BYTOV 2021 

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom SR 
vykonáva elektronické sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov.  

 

Sčítanie bude rozdelené na dve etapy – sčítanie domov a bytov (v rokoch 2020 a 2021) 
a sčítanie obyvateľov (v roku 2021): 

� SČÍTANIE DOMOV A BYTOV prebehne v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 
a bude prebiehať výlučne elektronicky prostredníctvom viacerých kanálov pre 
sčítanie. Zámerom pre rok 2021 je maximálne využiť údaje z registrov 
a administratívnych zdrojov a doplniť ich údajmi získanými od obyvateľov. 

Sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Údaje obec získa z vlastných 
databáz (stavebná dokumentácia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné 
rozhodnutia, projektová dokumentácia, daňová evidencia, evidencia budov) a z Registra 
adries. V prípade, že nie je možné zistiť niektoré údaje  (počet obytných miestností, typ 
kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, vodovod, splachovací záchod, kúpeľňa, 
plynová prípojka, obdobie výstavby, obdobie poslednej obnovy, obdobie obnovy okien, 
obdobie obnovy strechy a pod.), tieto sa zisťujú priamo od obyvateľov prostredníctvom 
poverenej osoby. 
 

� SČÍTANIE OBYVATEĽOV prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 
2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. 

Obyvateľ sa sčíta sám alebo bude sčítaný zákonným zástupcom, prípadne blízkou osobou 
prostredníctvom online webovej aplikácie alebo mobilnej aplikácie na vlastnom zariadení či 
zariadení umiestnenom na kontaktnom mieste. Kontaktné miesto bude všetkým obyvateľom 
oznámené prostredníctvom webovej stránky obce. V prípade, že sa občan nevie sčítať sám 
(nemá potrebné technické vybavenie, nevie sa sčítať), môže využiť službu asistovaného 
sčítania. Asistent sčítania bude pôsobiť ako stacionárny asistent sčítania na kontaktnom 
mieste (obec, IOMO) a ako mobilný asistent sčítania vykonávajúci sčítanie obyvateľov v teréne 
na požiadanie obyvateľa. 

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné a 
unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-
ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. 
Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania v SR. Sčítanie 
vytvára súbor hodnotných informácií dostupných širokej verejnosti, ktoré ovplyvňujú 
politické, sociálne a ekonomické rozhodovanie štátu, sú dôležité aj pre súkromnú sféru a 
akademickú obec. 

Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na internetovej 
stránke https://www.scitanie.sk 


