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Bratislava 7. februára 2020                                           

 

Vážený pán primátor / Vážená pani primátorka, 

 

dovoľte mi, aby som vo svojom  liste poukázal na mimoriadnu akciu, akou 

je Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej len „sčítanie“) a upozornil 

na jeho význam a inovatívne prvky. Rovnako by som Vám rád vysvetlil  dôležité 

časové medzníky v rámci prípravy a realizácie sčítania. Spolupráca s obcami 

je totiž nevyhnutným predpokladom zabezpečenia sčítania, ako vyplýva aj zo  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

     Zákon vymedzuje úlohy obcí (miest) predovšetkým pri realizácii sčítania 

obyvateľov, domov a bytov na ich území, spolupráce pri  informačnej  

a propagačnej kampani, vytvorení  nevyhnutných podmienok na prípravu, 

priebeh a vykonanie sčítania (zriadenie kontaktných miest, určenie kontaktných 

osôb, nábor sčítacích asistentov, monitorovanie ich činnosti vo vzťahu 

k sčítaniu obyvateľov formou asistovaného sčítania, sčítania obyvateľov 

vo vybraných zariadeniach) až po zodpovednosť za úplnosť sčítania na území 

mesta z hľadiska počtu obyvateľov mesta a vytvorenie  predpokladov na 

dosiahnutie úplného sčítania na jeho území .  

     Výdavky miest spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania 

sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Štatistického úradu SR. 

     Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je najrozsiahlejšie a najnáročnejšie 

štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou na celom svete. Sčítanie v roku 

2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových 

cenzov, uskutočňovaných pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených 

národov. Sčítanie predstavuje jedinečný zdroj informácií a štatistických údajov 

o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych 

štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Tieto údaje 

môžu byť použité pre napĺňanie lokálnych politík a sú úzko prepojené 



so stanovením počtu obyvateľov na území mesta (podielové dane). 

Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania 

v Slovenskej republike. 

     Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto 

tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je založené na 

kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od 

obyvateľov. V praxi to znamená, že mnohé údaje Štatistický úrad SR získa 

z administratívnych zdrojov. To sú údaje z databáz, ktoré spravujú ministerstvá 

alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. Register fyzických osôb, ktorého 

správcom je Ministerstvo vnútra SR). Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 

2021 bude prebiehať výlučne elektronicky, prostredníctvom viacerých kanálov 

pre sčítanie. 

     Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov prostredníctvom sčítacieho 

formulára je obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú alebo zákonný zástupca 

obyvateľa alebo zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia; ak takej osoby niet, 

štatutárny orgán zariadenia. 

     Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho 

formulára je obec a osoba vykonávajúca správu bytového domu. 

     Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je 

polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.  

Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. 

Vážený pán primátor / Vážená pani primátorka,  

verím, že partnerská spolupráca  a podpora Štatistického úradu SR 

a samosprávy zásadným spôsobom prispeje k úspešnému prechodu od 

tradičného sčítania k integrovanému sčítaniu i k samotnej realizácii Sčítania 

obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. 

 

S úctou 

 
 
 
 


