Sčítanie obyvateľov sa uskutoční 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. Obyvatelia, ktorí
nie sú schopní sčítať sa sami, môžu využiť službu asistovaného sčítania.
Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je polnoc k 1. januáru 2021.
Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny
asistent. Na území obce bude kontaktné miesto v budove Obecného úradu v Liešťanoch. Pri
sčítaní budú pôsobiť aj mobilní asistenti, ktorí navštívia obyvateľov doma, v prípade, že o túto
službu sčítania asistentom požiadate (napr. z dôvodu imobility). Informácie ohľadom sčítania
obyvateľov Vám poskytneme na Obecnom úrade v Liešťanoch.
Pri sčítaní obyvateľov, prihlásení sa do systému SODB a autentifikácii čaká obyvateľa sčítací
formulár, ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky
a preto by vypĺňanie malo byť pre Vás jednoduché a rýchle.

Od 15. februára vyplňte sčítací formulár na

www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.
Sčítanie obyvateľov 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. Štatistický úrad SR spolupracuje s
Úradom na ochranu osobných údajov SR. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú
spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené. Osoby, ktoré pri
výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolené a poučené. Bližšie
informácie budú postupne zverejnené.

