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SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo
svete. SODB je jediným štatistickým zisťovaním, ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania v SR ustanovuje
Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
Sčítanie vytvára súbor hodnotných a nenahraditeľných informácií, ktoré predstavujú jedinečný zdroj informácií
o stave spoločnosti, o demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych zmenách jej štruktúr, o životných
podmienkach obyvateľov a bývaní.
Na Slovensku sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním.
Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od
obyvateľov.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomu
okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov, teda údaje, ktoré
obec alebo obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je realizované v dvoch etepách, prvá etapa sčítanie domov a bytov, druhá
etapa sčítanie obyvateľov.
Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predmetom sčítania
domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné
obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR. Sčítaním domov a bytov sú
poverené obce SR.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa
vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia SR. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý,
kto má v SR trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan EÚ, ktorý
má na území SR obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo
využiť služby asistovaného sčítania.
Štatistický úrad SR realizuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov v úzkej spolupráci s obcami a mestami. Obce a
mestá zabezpečujú SODB 2021 v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Starostka obce Kunerad na
zabezpečenie vykonania sčítania určila poverené osoby zo zamestnncov obecného úradu. Základné údaje o
domoch a bytoch Štatistický úrad získal z databáz, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej
správy. Úlohou poverených osôb je doplniť chýbajúce údaje, skontrolovať a opraviť prípadné nepresnosti.
V najbližšom čase Vás môžu osloviť zamestnanci obecného úradu so žiadosťou o doplnenie informácií o byte či
dome vo Vašom vlastníctve. Touto cestou Vás chceme vyzvať k ústretovosti a spolupráci. Aj s Vašou pomocou
sa môže sčítanie vykonať čo najpresnejšie.
Všetky potrebné informácie k SODB nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk

