Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike sa uskutoční podľa zákona č.
263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 z 18. júna 2008. Zákon
zohľadňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o
sčítaní obyvateľov, domov a bytov.
Pod číslom 438/2010 s účinnosťou od 20. novembra 2010 vyšlo v Zbierke zákonov Opatrenie
Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor
sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Pod číslom 1/2011 s účinnosťou od 10. januára 2011 vyšlo v Zbierke zákonov nariadenie
vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011.

DÔLEŽITÉ DÁTUMY SČÍTANIA
ROZHODUJÚCI OKAMIH SČÍTANIA je polnoc z piatka 20. mája 2011
na sobotu 21. mája 2011. Do sčítacích formulárov sa zaznamenajú údaje aktuálne k tomuto
dátumu.
ČAS SČÍTANIA je doba, počas ktorej sa sčítanie vykoná. Podľa nariadenia vlády
Slovenskej republiky sčítanie sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.
ČAS NA ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE bude približne o týždeň kratší, od 21. mája
2011 do 29. mája 2011 z dôvodu, aby si sčítací komisári mohli skontrolovať, či sa obyvatelia,
ktorí im avizovali záujem o elektronické sčítanie, skutočne aj elektronicky sčítali. Ak sa
obyvateľ elektronicky nesčíta, sčítací komisár ho navštívi opäť a požiada ho o vyplnenie
tlačených sčítacích formulárov.

AKO SA BUDEME SČÍTAVAŤ
Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s
príslušnými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými
celkami. Toto štatistické zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov okrem cudzincov
požívajúcich diplomatické výsady a imunitu. Do sčítania budú zaradení aj cudzinci, ktorí
budú v rozhodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej republiky. Ak sa zdržia menej
ako 90 dní, poskytnú údaje len v obmedzenom rozsahu (pohlavie, dátum narodenia, štátna
príslušnosť). Sčítanie sa ďalej vzťahuje na každú budovu určenú na bývanie alebo na inú
budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítania a na byty.
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Podmienkou je, že sčítací komisár musí byť
štátnym občanom Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, musí byť bezúhonný
a spôsobilý na právne úkony. Jeho povinnosti presne vymedzuje zákon, ako aj to, že sčítací
komisár má za výkon činnosti nárok na odmenu. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011 bude veľmi podobné sčítaniu pred desiatimi rokmi. Novinkou je
možnosť elektronického vyplnenia sčítacích tlačív.

PRED SČÍTANÍM
Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich
sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa
osobitným poverením, ktoré mu vydá starosta obce alebo príslušný orgán štátnej správy, ak
je sčítacím komisárom pre osobitný sčítací obvod. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim
členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítacie tlačivá budú na národnostne zmiešaných
územiach k dispozícii okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín
(maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre slabozrakých a nevidiacich budú
vysvetlivky k sčítacím tlačivám aj v Braillovom písme (títo obyvatelia sa k nim budú môcť
dostať cez svoje občianske združenie). Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho
sami nevyzvete. Poučí vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na vaše otázky. Ak
ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho
komisára.
Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:
a) A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti,
b) B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť,
c) C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý dom jedno sčítacie
tlačivo.

SČÍTANIE
Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by vám pomôcť
zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym
perom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením a zničením. Po prvý raz
v histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej podobe
alebo elektronicky.

PO SČÍTANÍ
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi domácnosť v termíne, na
ktorom sa dohodol s obyvateľom, s cieľom prevziať vyplnené sčítacie tlačivá. Pomôže
vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vyplnené tlačivá a v
prípade potreby vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili odpovede na jednotlivé otázky.
Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom
obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.

SČÍTANIE ONLINE
Tu sa budete môcť od 21. mája 2011 do 29. mája 2011 sčítať elektronicky. Elektronické
sčítanie je historickou novinkou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v
Slovenskej republike. Elektronické formuláre budete mať k dispozícii v slovenskom,
maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a anglickom jazyku.
Na právoplatné sčítanie potrebujete identifikátor. Identifikátor vám spolu s overovacím
heslom prinesie v zalepenej obálke na meno do miesta trvalého pobytu sčítací komisár.
Identifikátor je jedinečné, bezvýznamové, náhodne vygenerované číslo. Zabezpečuje ochranu
poskytnutých údajov a umožní vám prihlásiť sa do elektronických formulárov. Sčítací
komisár vám identifikátory doručí bez toho, aby ste museli o ne vopred požiadať. Pri prevzatí
identifikátorov oznámite sčítaciemu komisárovi, či sa chcete sčítať elektronicky. Ak sa
právoplatne sčítate elektronicky (dostanete o tom potvrdenie), sčítací komisár vás už
nenavštívi, pretože z monitorovacieho systému po skončení elektronického sčítania dostane
zoznam identifikátorov sčítaných elektronicky.
Každý z troch formulárov (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome)
bude mať vlastný identifikátor. Na orientáciu použijete prvú číslicu identifikátora.
Identifikátor s prvou číslicou 1 umožní vstup do elektronického formulára A. Údaje
o obyvateľovi. Vyplní ho každý člen domácnosti.
Identifikátor s prvou číslicou 3 umožní vstup do elektronického formulára B. Údaje o byte.
Jeden formulár za celý byt vyplní vlastník bytu, správca bytu, nájomca alebo podnájomník.
Identifikátor s prvou číslicou 2 umožní vstup do elektronického formulára C. Údaje o dome.
Jeden formulár za celý dom vyplní vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca.

