Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného
sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód
kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z
administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne
zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy
(napr. Register fyzických osôb, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR). Kombinované
sčítanie ako metóda zabezpečenia údajov je vo svete považovaná za určité premostenie pri
prechode od tradičného sčítania k plne registrovému sčítaniu. Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov
bude realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov
Prebehne v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Toto sčítanie vykonajú obce SR v
spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude
podieľať. Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formou, pomocou
Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Elektronický systém pre sčítanie domov
a bytov bude mať obec k dispozícii počas celej doby sčítania. Doba sčítania domov a bytov
trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, čo predstavuje 255 dní.
Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo
neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania.
Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych
komunít, ktorým nemôže by pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries,
obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané
objekty primárne neurčené na bývanie

Sčítanie obyvateľov
Uskutoční sa 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. Obyvateľ má možnosť
sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas doby
sčítania obyvateľov, domov a bytov
je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Cieľ sčítania
Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne
údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a
kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Dosiahnuť tento
cieľ predpokladá pristupovať k sčítaniu ako:






k požiadavke na rešpektovanie medzinárodných a národných záväzkov,
k požiadavke na akceptovanie relevantných potrieb používateľov údajov pri zvážení
administratívnej záťaže obyvateľov Slovenskej republiky,
k rozhodnutiu zachovať čo najväčšiu porovnateľnosť údajov s údajmi získanými z
predchádzajúcich sčítaní pričom úroveň územného a klasifikačného detailu
jednotlivých ukazovateľov bude výsledkom použitej metódy zberu údajov,
k výzve na vzájomnú harmonizáciu údajov demografickej štatistiky, registrov,
prípadne evidencie obcí zameranej na zvyšovanie kvality výstupov.

Ďalšie informácie k sčítaniu obyvateľov získate na stránke https://www.scitanie.sk/

