
OTÁZKY A ODPOVEDE : SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 
 

Čo je to sčítanie obyvateľov, domov a bytov? 
 
Ide o najrozsiahlejšie a najnáročnejšie štatistické zisťovanie na Slovensku s viac ako 
100-ročnou tradíciou realizované na celom svete. Je súčasťou celosvetového 
programu populačných, domových a bytových cenzov (zisťovaní), uskutočňujúcich sa 
pod záštitou Európskej únie a Organizácie spojených národov. Opiera sa o Nariadenie 
Európskeho parlamentu č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a ďalšie štyri 
vykonávacie nariadenia EK. Rozsah a spôsob vykonania  sčítania na Slovensku určuje 
osobitný zákon. 
 
Na čo je potrebné zbierať údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch? 
 
Sčítanie predstavuje jedinečný zdroj informácií o stave spoločnosti, o zmenách jej 
demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúr, o životných 
podmienkach obyvateľov a bývaní. Sčítanie vytvára súbor hodnotných 
a nenahraditeľných informácií dostupných širokej verejnosti, aj úradom. Dáta 
spracúvajú rôzne ministerstvá, výskumné pracoviská, Slovenská akadémia vied, 
desiatky neziskových organizácií a think-tankov do rôznych analýz. Vďaka ním sa 
následne upravujú rôzne politiky a uskutočňujú sa zásadné politické, sociálne 
a ekonomické rozhodnutia v štátnej, verejnej aj privátnej sfére. 

 
Kedy sa sčítanie zrealizuje?  
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) zrealizuje ďalšie sčítanie po desiatich 
rokoch - v roku 2021 a jeho presný názov je SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV 
A BYTOV - SODB 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania bude polnoc z 31. 
decembra 2020 na 1. januára 2021. Sčítanie domov a bytov prebehne v čase od júna 
2020 do 12. februára 2021, samotné sčítanie obyvateľov prebehne počas šiestich 
týždňov - od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.  

 
Akým spôsobom prebehne sčítanie, pôjde o papierové dotazníky na niekoľko 
strán ako pred desiatimi rokmi?  
 
Nie, zber údajov bude prebiehať plne elektronicky cez viacero kanálov. Zmeny v 
získavaní údajov prispejú k efektívnejšiemu využívaniu už existujúcich zdrojov, 
ku skvalitneniu výstupov, k zníženiu záťaže obyvateľstva a k zníženiu nákladov 
na terénne zisťovanie.  
 
Čo je charakteristické pre sčítanie 2021?  
 
Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu realizácie sčítania, namiesto 
tradičného sa uskutoční INTEGROVANÉ SČÍTANIE alebo tiež kombinované sčítanie 



Pôjde o kombináciu údajov z približne desiatich administratívnych, alebo tzv. úradných 
zdrojov (napríklad dáta Sociálnej poisťovne, alebo z Registra fyzických osôb v gescii 
Ministerstva vnútra SR a pod.) a údajov získaných priamo od obyvateľov. Inak 
povedané dáta, ktoré už občan zveril štátu, si ŠÚSR dohľadá sám. Občan bude 
odpovedať na otázky len o tých skutočnostiach, ktoré nie sú nikde zachytené 
(napríklad národnosť, náboženstvo, materinský jazyk a podobne). 
Špecifikom je, že prvýkrát prebehne osobitné sčítanie obyvateľov a osobitné sčítanie 
domov a bytov. Sčítanie domov a bytov sa realizuje v gescii obcí SR vyplnením 
formulárov v elektronickej podobe. 
 
Ako prebehne samotné sčítanie obyvateľov?  
 
Obyvateľ sa sčíta vyplnením elektronického sčítacieho formulára. Obyvateľ má na 
výber - alebo sa sčíta sám (prípadne ho sčíta zákonný zástupca), alebo s pomocou 
blízkej osoby prostredníctvom online aplikácie v pohodlí domova - na vlastnom 
počítači, mobile, tablete či inom elektronickom zariadení. Ak obyvateľ nemá žiadne 
elektronické zariadenie môže použiť zariadenie umiestnené na najbližšom kontaktnom 
mieste.  
 
Čo je to kontaktné miesto a kde ho obyvatelia nájdu? 
 
V každej obci bude minimálne jedno kontaktné miesto vo väčších miestach pôjde o sieť 
kontaktných miest. Takéto miesta budú napríklad v sídle obecného či mestského 
úradu, na INTEGROVANÝCH OBSLUŽNÝCH MIESTACH OBČANA tzv. IOMO 
bodoch umiestnených napríklad aj na poštách po celom Slovenku. Obyvatelia sa na 
týchto miestach budú môcť sčítať sami alebo prostredníctvom asistenta sčítania.  
 
Čo ak obyvateľ nebudem vedieť vyplniť formuláre?  
 
Obyvateľ môže využiť službu ASISTENTA SČÍTANIA. Asistent bude pôsobiť na 
kontaktnom mieste alebo na požiadanie príde priamo za obyvateľom. 
 
Čo sa bude realizovať pred samotným termínom sčítania? 
 
Samotnému zberu údajov od obyvateľstva v teréne bude predchádzať územná 
príprava, ktorej výsledkom bude zoznam adries všetkých možných obývaných 
a obývateľných objektov na území SR, v ktorých sa obyvateľ môže sčítať. Fáza 
územnej prípravy však nebude nijako zaťažovať občanov. 
 
 
Musí sa obyvateľ zúčastniť sčítania?  
 
Zúčastniť sa na sčítaní je právom, ale súčasne aj zákonnou povinnosťou. Cieľom ŠÚ 
SR je vysvetliť spoločnosti prečo je užitočné zúčastniť sa tohto projektu. Úspešnosť 



projektu sčítania obyvateľov, domov a bytov je vo veľkej miere závislá od všetkých 
zainteresovaných strán, ktoré vstupujú do prípravy, priebehu a vykonania SODB 2021. 
Informácie o projekte SODB 2021 sú dostupné na osobitnej stránke. 

http://sodb2021.statistics.sk/

