
Sčítanie obyvateľov 2021  

  

 

Sčítanie obyvateľov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo 
svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v 
Slovenskej republike upravuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v 
roku 2021. 

Sčítanie obyvateľov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním. 

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.   

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok  
1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania 
obyvateľov, teda údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári. 
 
Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.  
Obyvateľ bude mať na sčítanie šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s 

pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s 
pripojením na internet. 
Sčítací formulár, ktorý nájdete na  webovej stránke www.scitanie.sk.  
 
Vzhľadom na pandemickú situáciu došlo k novelizácii zákona o sčítaní obyvateľov, 

domov a bytov v roku 2021 a  asistované sčítanie (t. j.   sčítanie vykonané  s pomocou 

asistenta sčítania v kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta sčítania v 
domácnosti) sa v tejto dobe  nezrealizuje. Asistované sčítanie sa v zmysle novelizácie 

zákona uskutoční najneskôr do 31.10.2021. 

SODB2021 - Prehľad správ (scitanie.sk) 

Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana 
osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím. 



Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 prináša nenahraditeľné informácie o stave 
spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o 
životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. 

Základné výsledky sčítania v rozsahu určenom úradom zverejní Štatistický úrad SR najneskôr 

do 1. januára 2022. Kompletné výsledky SODB 2021 musia byť k dispozícii najneskôr 

31. marca 2024. 

  
Viac informácií získate na www.scitanie.sk. 
 


